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Isz Amerikos MIRUSIS
JAS SUTAIKĖ

MAISTAS
PABRANGS

NUŽUDĖ 12 ŽMONIŲ
Paleistas Ant Liuosybes.

SZESZI RUSISZKI KUNI
GAI EKSKOMUNIKAVOTI 

ISZ BAŽNYCZIOS.
Bridgeport, Conn. — Szeszi 

Graikiszki—Katalikiszki kuni
gai isz kuriu penki paeina isz 
Pennsylvanijos, likos ekskomu- 
nikavotais isz bažnyczios už 
pasiprieszinima priesz Katali- 
kiszkos (bažnyczios tiesas ir su
kėlimą savo tiesu ir parapijų. 
Tieji yra: Steponas Varzaly, 
Konstantinas Aururoff, Irenus 
Dolhey, Petras Molczany ir Jo
nas Saroka, visi isz Pennsylva
nijos ir vienas isz Connecticut.

Vyskupas Vasilius Takacli 
užmetineja tiems kunigams jog 
jie sutvėrė savo laisvas para
pijas ir neklauso Katalikiszkos 
valdžios. Kunigai vela iszsikal- 
bineja buk vyskupas yra prie- 
szingas apsipacziavimui jaunu 
kunigu kurie instoja in dva- 
siszka luomą kas yra sziadien 
jiems uždrausta per Katali- 
kiszka bažnyczia.

Mirias Brolis Sutaikė Dvi 
Seseris.

ANT 10 CENTU DAUGIAU 
SZIA ŽIEMA.

LIKOS NUSZAUTAS.

WPA DARBININKAI APGU
LĖ PASZELPINI BJURA 

SPIRDAMIESI PA- 
SZIALPOS.

Reading, Pa. — Apie szim-

Washington, D. C. — Isz 
priežasties sausumos, Ameriko- 
niszki gyventojai szia žiema 
turės mokėti daugiau už savo 
maista ne kaip praeita meta. 
Žinunai sako kad maistas pa- 

_ brangs ant deszimts centu ant 
vydas Berili palikdamas visa; doierįo 0 žmones turės iszduoti 

szimtus milijonu doleriu ant 
Po mireziai tėvo sesutes pasi- maisto. Visokios daržoves, pie- 
dalino turtą bet viena aplaike nas ir mesa pabrangs beveik 
daugiau už kita nes neturėjo dvigubai. Bet tieji žinunai ne- 
liudintoju ir turėjo apie tai už- J sak0 įsz jiur szeimynos aplai-

KURIOS BUVO SUSIPYKIA 
VIENA ANT KITOS.

Rockingham, Vt. — Isz 
Glazeville praneszama in czio- 
naitinius laikraszczius buk ten 
mirė turtinga sfarmeris, Do-

savo turtą del dvieju dukteriu.

Guadalajara, Mex.—Rudol-jfas WPA darbininku, prasza- 
fo Alveras del Castillo, Meksi-1 iįntu 11Uo dai<bu, susirinko prie 
koniszkas banditas, kuris nu- czionaitinio paszelpinio bjuro1 dikio nemate per visa savo lai- 
žude dvylika žmonių ir už tai spii’damiesi paszialpos nuo val- 

j likos aresztavotas ir nuteistas j džios. Tarp susirinkusiu ran- 
bet ji sūdąs pripažino nekaltu' dasi ir daugelis moterių. Vadas 
n paleido ant liuosybes. Ana fuju bedarbiu staeziai apreisz- 

i diena, eidamas namo nuo szo- ]ie valdžiai kad neapleis jie ša
kio, likos nuszautas ant smert Vo vietos ir stoves ten per visa

MOTERE PAGIMDĖ 20 IT* H !•
SVARU KŪDIKI j ĮgĮJ $Za|jU

Nortonville, Ky. — Mrs. C.
A. Main ana diena pagimdė 
20 svaru sunkumo sūneli kuri 
priėmė daktaras Moore, tvir- 
tindamas kad jis da tokid ku-

Baisus Drebėjimas 
Žemes. 850 Žuvo

per o draugus laike ginczo.

ka kada pradėjo daktarauti.
Motina ir kūdikis yra sveiki.

PALICIJANTAS NUSZOVE 
PENKIS ŽMONIS ANT 

SMERT.
Duquesne, Pa. — Pabėgės 

isz ranku palicijanto, kuris ve- 
de ji in kalėjimą už užklupima 
ant 12 metu mergaites, Marti
nas Sullivan, buvusis palici- 
jantas, nubėgo pas mergaites 
tėvus ir jiems už tai atkerszino 
su kulkoms. Pirmiausia nuszo- 
ve tėvus savo 21 metu gaspadi- 
nes, paskui nuejas nuszove mo
tina ir broli mergaites kuria jis 
persekiojo ir kalbindavo ant 
paleistuvystes paskui nuejas 
nuszove ir motere kuri isztyri- 
nejo jo prasikaltima. Mergai
tes tėvas ir brolis likos mirti
nai paszauti. Kada jau neteko 
szuviu, pasidavė palicijantui 
kuris ji tuojaus nugabeno in 
kalėjimą kad apsaugoti nuo 
dasigavimo in rankas inirszu- 
sios minios žmonių kurie norė
jo pasiutėli pakarti.

tylėt. Seserys po tam persisky
rė ir viena iszvažiavo in Par
sons apsigyveni, apie deszimts 
myliu nuo Glazevilles.

Tula vakara nuskriausta se
suo iszgirdo szauksma savo 
dukreles: “Mamyte, (buvo czio
nais kokis tai žmogus kuris 
liepe man tau pasakyt kad ma
mos sesuo yra mirsztanti ir tu
ri tuojaus pas ja važiuot.” Ka
da pradėjo nepažinstamo jesz- 
kot, niekas jo nesurado ir dau
giau apie tai nemislino. In kė
lės dienas po tam sūnelis gulė
damas lovoje staigai pabudęs 
pamate stovinti koki tai žmo
gų prie jo loveles kuris ji pa- 
bucziavo kalbėdamas: “■ Pasa- 
kykie motinėlei kad jos sesuo 
mirszta.” Su tais žodžiais din
go.

Kūdikis paszoko’ isz loveles 
ir nubėgo pas motina. Motina 
suprato kad czionąis yra kas 
nepaprasto, greitai apsirėdė ir 
nuvažiavo atlankyti savo sese
rį su kuria gyveno piktume ir 
isztikruju rado ja mirsžtan- 
czia. Seserys susitaikė, persi- 
prasze ir mirė ramybėje. Miru- 
sis brolis sutaikė jas priesz jos 
mirti.

kys pinigu ant maisto jeigu 
maszneles yra tuszczios.

JAUSLINGAS VYRAS NO
RĖJO NUKIRST SAVO 
MOTERĖLEI GALVA.

Milwaukee, Wis. — Zofija 
SkendžePiene, 39 metu, apsa- 
kineo sudžiai Gregory, laike 
teismo ant persiskyrimo, buk 
jos vyras nupirko jai tik viena 
karta jos gyvenime bukietą 
žiedu ir tai tada, kada ji skun
de ant persiskyrimo ir tai ant 
ženklo sutaikos.

Kada vela susitaikė ir gyve
no drauge, kalbėjo jai kad ve
la nupirks jai žiedu bet tik ta
da, kada ji gulės grabe. Mote
rėle toliaus pripažino buk jos 
vyras Jonas tankiai ja skau
džiai suplakdavo, sukruvinda
vo ir kerszino kad jai nukirs 
galva kaip kokiai gyvatei. Ant 
tokiu iszpažinimu sudžia davė 
moterei persiskyrimą nuo to
kio vyro, paliepdamas Jonui 
mokėti savo prisiegelei po 15 
doleriu ant sanvaites-ant jos 
užlaikymo ir užsilikusius 363 
dolerius, kuriai yra kaltas.

JESZKOJO SAVO SŪNELIO 
PER 41 METUS.

Los Angeles, Calif. — Ant' 
galo pasibaigė ilgas jeszkoji-, 
mas sūnelio kuris dingo 41 me
tus adgal ir sziadien Mrs. Ca
mille Warner pasveikino savo 
dingusi sūneli surasdama ji 
Scottsbluff, Nebr. Jos vyras li
kos užmusztas du menesius 
priesz sūnelio 
užgimimui m

sanvaite pakol jiems suteiks 
paszialpa, kalbėdamas: “Netu
rime ne cento namie ir ant Ka- 

j ledu, neturime kuomi iszmai- 
yj | tint musu szeimynas.” Palici- 

| ja ju nevaiko ir duoda jiems 
ramybe kovoti už szmoteli duo
nos.

VALGYDAMAS OJSTERIUS 
SURADO BRANGU PERLA.

Cleveland, Ohio. — George 
Stevens, valdytojas czionaiti-> gimimą. Po jo

otina atidavė su- nio teatro nuėjo in artima res- 
neli in prieglauda ant iszaugi- tauracija ant piet. Kelneris 
nimo, pati dirbdama sunkiai 
ant savo užlaikymo. Tula die
na vaikas dingo isz prieglau
dos ir apie ji nieko negirdejo 
lyg keliu menesiu adgal, per- 
skaitydama jo varda ir pravar
de tūlam laiikrasztyje ir tas bu
vo priežastim jo suradimo.

PRYCZERIS ARESZTAVO- 
TAS ANT SKUNDO DVIEJU

skubindamas padavė jam por
cija ojsteriu kuriuos buvo už
kalbinės kitas žmogus sėdintis 
prie artimo stalelio. Stevensas 
valgydamas ojsterius pajuto 
burnoje ka tokio kieto ir jau 
ketino iszbarti tarna kad sžtai 
iszspjove kietaji daigta ant 
delno ir nusistebėjo kada pa
mate puiku balta peria. Sėdin
tis arti kitas žmogus net pajuo
do isz piktumo kad tarnas pa
davė S'tevensonui jo porcija 
ojsteriu ir net kerszino skundu 
•už tai bet nieko negialbejo ir 

, Stevensonas pasilaikė puiku 
! peria. Nuneszes ji pas au'kso-

RADO PRIKALTA KOJA 
PRIE MEDŽIO.

Roanoke, Va. — Andrius 
Graber, farmeris važiuodamas 
in miestą, net nutirpo kada pa- 
temino ant medžio prikalta mo- 
teriszka koja. Taip žmogelis 
nusigando kad paleido troka 
bėgti kaip greit galėjo in mies
tą, praneszdamas palicijai ka 
jis mate. Palicija atvažiavo ir 
nuėmė’koja nuo medžio. Buvo 
tai moteriszkes koja kuri buvo 
baisiai sudraskyta, rodos nu
traukta nuo stuobrio. Ant ko
jos buvo iszdeginta kokios tai 
litaros bet palicija negalėjo ju 
pažinti. Palicija isz visos vals
tijos jeszko pedsakio ar dingo 
kur nors kokia motere. Mano
ma kad koja likos atvežta isz 
kur kitur ir prikalta ant me
džio.

MIESTAS SAN VICENTE 
SUGRIAUTAS PER DREBE
JIMA ŽEMES; 7 KITI TAIP
GI SUNAIKINTI; SZIMTAI 
ŽMONIŲ UŽMUSZTA IR 

SUŽEISTA.

MIESTAS GULĖJO PRIE 
VULKANO.

BRUNO PABĖGO ISZ POTT- 
SVILLES KALĖJIMO; BA
DAI JAM PRIGIALBEJO 
PRIE TO PRIETELIAI.

MOTERIU.
New York. — Ant skundo 

dvieju parapijonku, Mare Har
kins ir Rože Mclllvaine, likos 
aresztavotas Rev. John Lester 
Gregory, prabaszczius Szv. Po- 
vylo Episkopolines bažnyczios,' rįu persitikrino kad perlas yra

PENKI SUDEGE DEGAN- 
CZIAM NAME.

New York. — Ugnis kilo 
kamlbarelyje Williamo Hoff- 
mano, ant treczio laipsnio, 
apartmente, kuri greitai prasi
platino in kitus kambarius. 
Penkios ypatos sudege ant 
smert ir keli smarkiai apdege. 
Hoffmanas pasakė palicijai 
buk jis užmigo rūkydamas pa- 
perosa nuo kurio užsidegė szie- 
nikas ir nuo to ugnis prasipla
tino. Palicija ji uždare kalėji
me.

NEPAPRASTAS ATSITIKI
MAS KURIS BUVO PRIE

ŽASTIM JO MIRTIES.
Scranton, Pa. — Juozas Tu- 

nys, 17 metu vaikinas, mirė isz 
nepaprastos priežasties. Ant jo 
varduvių dienos, du jo draugai 
netyczia uždavė jam ypa per 
ranka nuo ko ranka sutino ir 
kaulas pradėjo puti kas buvo 
priežastim jo mirties. Draugai 
labai gailėjosi tuom atsitikimu 
bet likos paliuosuoti nuo visos 
atsakomybes.

2 SENI MURAI SUGRIUVO 
UŽMUSZDAMI 6 ŽMONIS;

20 SUŽEIDĖ IR KELIS 
PALICIJANTUS.

Philadelphia. — Du seni mū
rinei namai, ant 15-tos ir South 
rily., sugriuvo Nedelioje, ku
liuose užgriauta apie 25 žmo
nes isz kuriu 6 likos užmuszti 
ir 20 sužeisti, kaipo ir keli pa- 
licijantai. Gyventojai tame lai
ke miegojo nes nelaime atsiti
ko anksti Nedėlios ryta. Dau
gelis vaiku taipgi radosi griu
vėsiuose. Keliolika palicijan- 
tu, kurie pribuvo gialbeti ne
laimingus isz griuvėsiu likos 
sužeisti ir apimti per gaza.

Philadelphihjoj randasi apie 
200 panasziu senu namu ku
riuos valdžia paniekino bet loc- 
nininkai ju negriauna pakol 
iszgauna kiek galima raudos 
isz vargingu žmonių.

PREZIDENTAS PRIIMS 
PRISIEGA 20 d. SAUSIO 

1937 METE.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios apskelbimą tai prezi
dentas Rooseveltas priims pri- 
siega 20 d. Sausio—January, 
1937 mete, užimti antru kartu 
dinsta prezidento Suv. Valsti
jų. Jau parengimai yra daromi 
ant tosios dienos.

DU GIRTI VYRAI ISZGAZ- 
DINO VAIKA NUO KO 

TASAI MIRĖ.
Poplar Bluff, Mo. — Du vy

rai, George Brand ir Carl Mc- 
Murthy, eidami ulyczia girti 
iszgazdino 11 metu vaika kuris 
ėjo ant perstatymo vakare, ku
ris taip ju persigando kad mi
re in kėlės dienas po tam. Abu
du vyrai likos nubausti ant sze- 
sziu meiįesiu kalėjimo ir užmo
kėjimo po 500 doleriu kožnas.

už persistatyma saves kaipo 
daktaras ir už nepadoru pasi
elgimą už ka likos pastatytas 
po 2,000 doleriu kaucijos.

Abi moteres turėjo po gumi
ne koja nes tikros kojos likos ___________ ______________
nupjautos tūloj nelaimėje. Mo- bankinio darbininko A. Utter- 
teres užmetineja dvasiszkajain bacho, szulinyj prie namo. Mo- 
kad jis atėjo pas jas persistaty-' tere buvo pasmaugta ant smert 
damas kaipo daktaras ir nore-(ir inmesta in szulini. Palicija 
damas pažiūrėt ar ju netikros 
kojos yra tinkamos, paliepda
mas abiem nusiredyt lyg nuo
gumui, kad galėtu isztyrinet 
kojas. Tokiu pasielgimu dva- 
siszkojo moteres likos nuže
mintos nes kunigėlis cziupinejo 
ir ju sveikas kojas...

vertas 648 doleriu.

NUŽUDE MOTERE IR IN- 
METE JA IN SZULINI.
Wichita, Kans. — Žmones 

surado lavona 33 metu moteres

jeszko tūlo darbininko kuris 
dirbo ant lUtterbacho farmos.

SURUKYDAVO PO 85 PAPE- 
ROSUS ANT DIENOS. z

Rochester, N. Y, — Lee Rud- 
ner, 19 metu mergina, staigai 
papaiko ir likos uždaryta pa- 
miszeliu prieglaudoje isz prie
žasties nuolatinio rukimo pa- 
perosu, diena ir nakti. Toji ne- 
iszmanele surūkydavo per pa
ra 85 paperosus .Jos lupose vi- 

* sados ’buvo matyt paperosas.

UŽ PAVOGIMĄ 15 CENTU— 
30 METU KALĖJIMO.

New York. — Kokis tai Jo
nas Schmand perženginejo tie
sas per daugeli metu pakol ana 
diena pateko in rankas teisin- 
gystes ir likos nuteistas ant 30 
metu kalėjimo už pavogimą 15 
centu nuo tūlos moteres, kuria 
sulaikė ant ulyczios atimda
mas jai pinigine masznuke.

PADARE PUIKIA DOVANA 
VARGINGAI MOTEREI.

Pittston, Pa. — Kėlės dienas 
priesz Kalėdas kas tokis pavo- j baisit 
ge visa skalbimą nuo virves del 
sunkiai dirbanezios moteres, 
Jevos Ceselkey, kuri skalbė del 
kitu žmonių ir norints motere 
su pagialba palicijos jeszkojo 
po visa aplinkine skalbimo, tai 
nesurado. Priesz paezias Kalė
das kas 'tokis pabarszkino nak
ties laike in duris moteres ir 
kada toji atidarė duris, nema
žai nusistebėjo pamaezius gur
bą su pavogtu skalbimu — vis
kas buvo puikiai suprosinta ir 
paredke.

O gal tai Kalėdų Diedukas 
susimylėjo ant vargingos mo
teres padarydamas jai toki 
szposa bet motere turėjo nema
žai rupesties pakol jai skalbi
mą sugražino.

MOTINA IR TRYS VAIKAI 
SUDEGE ANT SMERT.

Underwood, N. D. — Mrs. 
Fred Hoff ir jos trys maži vai
kai sudege ant smert degan- 
cziam name. Du vaikai sudege 
viduryje namo o motina, kur? 
buvo nasz'le, mirė su kitu vai
ku in kėlės miliutas vėliaus nuo 

u apdegimu, stengdamasi 
iszgialbet savo vaikuczius.

Pottsville, Pa. — Juozas J. 
Bruno, isz Kelayres, arti Mc
Adoo, politikiszkas bosas kuris 
buvo nuteistas ant viso gyveni
mo in kalėjimą už poli'tikiszka 
skerdyne, Npvemberio menesy
je, 1934 mete, kurioje likos už- 
muszta daugelis žmonių, pabė
go isz kalėjimo praeita Ket- 
verga, po piet, apie 3 valanda. 
Bruno taja diena skundėsi kad 
jam skauda danti ir likos nu
vežtas pas dentista Ryan, in 
Pottsville kad tasai palengvin
tu skaudejima. Bruno buvo po 
dažiurejimu vieno isz kalėjimo 
dažiuretoju Guy Irvin. Atva- 

1 žiaves in Pottsville sargas ne
rado vietos kur pastatyt auto
mobiliu. Pasakė Brunui kad 
iszliptu isz automobiliaus ir 
lauktu jo sugryžtant. Bruno pa
sinaudodamas isz tos progos, 
dingo kaip kamparas isz vietos 
ir lyg sziam raszymui jo niekur 
nesurasta.

' Manoma kad Bruno turėjo 
pagialba nuo politikierių ku
rie jam prigialbejo tam pabė
gimui o kaip per reidio skalbė, 
tai gal turėjo iszlekti isz mies
to ant parengto eroplano už
miestyje.

Prokuratorius Margiotti, isz 
Harris'burga atvažiavo in Pott
sville tyrinėti keno tame kalte 
kad kalinys, nuteistas ant viso 
amžiaus in kalėjimą, taip leng-

San Salvador, Honduras, Piet. 
Ame.— Szimtai žmonių liko už- 
muszta ir kiti szimtai sužeisti 
per drebejima žemes kokis da
vėsi jaustis czionais sugriau
damas visiszkai miestą San Vi
cente, Nedėlios vakar a. Mies
telis gulėjo prie vulkano.

Manoma kad apie 850 žmo
nių žuvo. Daugelis isz tuju li
kos užmuszti per griuvanczius 
murus. Miestai Vera Paz, Apa- 
stepeque, Petetitan, San Sabas- 
tian, San Lorenzo ir Pecoluca 
nukentejo baisiai.

Nelaime atsitiko kada gy
ventojai malsziai miegojo ir 
neprijautė prisiartinanczia ne
laime. Kiek tikrai žuvo tai ne
galima lyg sziai dienai apskai- 
tyt nes iszgavimas lavonu yra 
labai pavojingas darbas per 
griuvanczius sutrukusius mū
rus.

Prezidentas Martinez nusi
davė ant vietos nelaimes nesz- 
ti pagialba del sužeistųjų ir 
kad mirusieji butu palaidoti.

Daktarai ir dažiuretojos li
goniu pribuvo ant vietos nelai
mes 50 myliu isz visos aplinki
nes. Miestelis stovi prie vulka
no kuris davė ženklus atsigai
vinimo ir tas da daugiau pri
davė gyventojams 'baimes.

PAMISZELIS NORĖJO SU
DEGINT LAIVA.

Stockholm, Szvedija. — Ka
rolius Karlesson, 40 metu, li
kos aresztavotas per palicija 
kada laivas Gripsholm atplau
ko in czionaitine pristova už 
padegimą laivo kada tasai ar
tinosi prie Szkotlandijos. Ug
nis kilo treczioj klasoje ir liep
sną greitai likos užtikta per 
laivorius ir užgesinta. Ant lai
vo tame laike radosi apie tūks
tantis pasažieriu kurie miego
jo ir nieko nežinojo apie grasi
nanti pavoju. Laivas atplaukė 
isz New‘Yorko. Karlesson ki
tados gyveno San Franciske.

VISI TURIME PO $50.21;
TIEK PRIPUOLA ANT 

KOŽNOS GALVOS.
Washington, D. C. — Pagal 

apskaityma iždo departamento 
tai lyg 30 Novemberio Suv.
Valstijose radosi tiek pinigu vai iszsigavo be jokios priežiu- 
begyje kad ant kožnos galvos ros ir sukaustinimo. 
pripuola po 50.21. Pinigu 'bėgy
je radosi lyg tai dienai apie-6b 
465,726,394 doleriai arba 115,- 
731,304 doleriai daugiau ne 
kaip praeita meta. Suv. Valsti
jų ižde radosi beveik du kart 
daugiau pinigu ne kaip žmonių 
rankose. Vertes aukso randasi 
valdiszkam ižde 11,184,249,407 
doleriai.

Už pabėgima Bruno likos pa
statyti priesz Grandžiure ant 
tyrinėjimo dažiuretojas kalėji
mo Gosliu ir du jo pagialbmin
kai, kurie visi trys likos pra- 
szalinti nuo dinsto. Tyrinėji
mai eina toliaus ir kaip rodos 
viskas neužilgip iszsiduos ir 

j kaip matyt, buvo tai politikie
rių darbas.

150 ANGLEKASIU ŽUVO 
KASYKLŲ EKSPLOZIJOJ.
London, Anglija. — Telegra

fai pranesze dėl locnininku ka
syklų buk keli bosai ir 150 an- 
glekasiu dirbanti Andrew Yule 
& Co., Paidali kasyklose, arti
moje Ssansol, 100 myliu nuo 
Kalcutta, Indijoj, žuvo baisioj 
eksplozijoj. Priežasties nelai
mes da neisztyrineta per virszi- 
ninkus.

§ Jeigu žmogus apie savo 
mirti žinotu tai tris dienas 
priesz mirti iszimtu ant savo 
gyvasties asekuracija. :

4



‘‘SAULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.GiH3lSZ LIETUVOS Isz VisuSzalral
BE palicijos leidimo dvynai gimė ketures

DIETINIU pa
pratimu siun

czia r e d y s t e 
“'Saules” savo’ 
skaitytojams ve
linimus isz prie
žasties Kalėdiniu 
Szvencziu.

Taip dare ir 
daro “Saule” su Į 
tikra linksmybe, 
isz tikros szir
dies, nes sziame 
laike linkėdami 

velinimus musu skaitytojams 
jungėsi su jais dvasioje ir gy
venime. Kaipo būryje szeimy- 
nOje puola žodžiai velinimu, 

Metiniu papratimu siunczia 
redyste “Saules” savo skaity
tojams velinimus isz priežas
ties Kalėdiniu Szvencziu.

Taip dare ir daro “Saule” 
su tikra linksmybe, isz tikros 
szirdies nes sziame laike linkė
dami velinimus musu skaityto
jams jungėsi su jais dvasioje 
ir gyvenime. Kaipo būryje szei- 
mynoje puola žodžiai velinimu, 
taip ir “Saule” atsiliepia in 
taji milžiniszka buri savo skai
tytoju linkėdami visiems szir- 
dingūs ir prastus žodžius: 
“Laimes, sveikatos ir užgana- 
dinimo isz savo užsiėmimo ir 
gyvenimo.”

Taip, troksztame isz duszios 
ir szirdies pakajuje dirbti ant 
kąsnelio duonos del saves ir 
savo szeimyneles; troksztame 
kad butu pakajus tarp mus, — 
tarp musu tautos pakajus kaip 
iszsklaidytu aveliu. Bet ant ne
laimes ne visi turi pakaju ir 
ramuma szirdies.

Bet linkėdami tuos velini
mus, atsimena “Saule” apie 
viena dalyka, kad tebyrei lai
kai yra sunkus del milijonu 
todėl ir linksmybe laike tu 
szvencziu ne bus tokia, laike 
szios bedarbes, kokia privalo 
būti. Todėl viena svarbu linkė
jimą siuneziame musu skaity
tojams: kad debesei bedarbes 
nekabotu ant musu broliu czio
nais svetimoje szalelej, o musu 
broliams Lietuviams tevyneje 
taipgi linkime
Szvencziu Užgimimo Kristaus, 

“Saules” Redyste.

DVYNAI GIMĖ KETURES 
DIENAS VĖLIAUS VIENS 

UŽ KITA.
Lopdon, Anglija., — Motere 

. czionaitinio duonkepio, pagim
dė dvi dukreles, bet ketures 
dienas vėliaus viena už kita ir 
tai asztuones mylės tolumo, 
viena hito kitos. Mrs. Ellen 
Abraham, 30 metu, gyvenanti 
Queens Road, Walthimstow, 
pagimdė moterių prieglaudoje 

■ pirmutine dukrele, Ketures

BE PALICIJOS LEIDIMO
ŪKININKAS NEGALI NEI 

AVIES PAPLAUTI.
Alytaus miesto savivaldybes 

’ sekretorius p. Selionis rado pas 
viena pilieti namuose paplauta 
savo reikalams avi. Del sker
dimo pil. nebuvo praneszes pa
licijai, kad tai daro savo reika
lams. Yra instatymas ir tai- 

( sykles, kad reikia apie tai pra- 
nes-zti paliciai. Isz karto buvo 
norėta mesa uždraust, bet vė
liaus tik sustatytas protokolas Į dienas vėliaus University Col- 
ir teks mokėti pabauda. Nei j lege ligonbuteje, pagimdo an- 

—! įra dukrelę

VALGĖ SILKES SU KAVA, 
SUSILAUKĖ PUIKAUS

AMŽIAUS.
Klevas, Rusija.—Berta Czer- 

niakoff, kuri buvo žinoma po 
aplinkine kaipo seniausia mo
tore, mirė ana diena susilaukus 
puikaus amžiaus, 119 metu! 
Daugiau kaip per frisdeszimts 
metu, senuke nieko daugiau ne
valgė 'kaip tik silkes su juoda 
duona ir .gerdavo juoda kava ir 
buvo isz to užganadinta. Ant 
josios laidotuvių dalivavo žmo
nis isz keturiu kaimu, nes ko
ne kožnas buvo jai gimine.

ISZ wilkes-barre]
ir aplinkines 11 Kalėdos

Linksmu

Netikėtai ir tai priesz Kalė
das, persimainė giliukis var
gingo jauno žmogaus gyvenan- 
ezio New Yorke po vardu Pra
nas Pakosz, kuris per tris me
tus pardavinėjo laikraszczius 
ant ulycziu ir isz to maitino 
savo szeimynele ir sena motina. 
Ana diena aplaike jis žinia nuo 
advokatu Europoje, buk jo dė
dė mirė, palikdamas jam visa 
savo turtą vertes apie penkio
lika tukstaneziu doleriu. Pa- 
kosz iszplauke in tėvynė atsi
imti palikta turtą bet vėla su- 
grysz adgal in szi laisva skly
pą.

Kokis tai nigeris, Louisville, 
Ky., likos nubaustas ant pen
kių metu in kalėjimą už pabu- 
cziavima baltos moterėlės be 
jos pavelinimo ir noro.

Vela Illinojuje, kokis tai bal
tas žmogus likos nubaustas tik 
ant dvieju mėtų kalėjimo už 
bandymą sužageti deszimts 
metu mergaites.

Kur czionais randasi teisin- 
gyste?

§ Kaip tai navatni yra tieji 
žmones: ilgai norėtu gyvent bet 
nenori būtį senį.

prie Vokiecziu užėmimo 
Lietuvos ūkininkams nebuvo 
tokio vargo, koks dabar yra 
prie “tautiszkos” diktatūros.

NUBAUDĖ UŽ PLESZIMA 
SVETIMOJ VALSTYBĖJE.
Kaunas.,—Lietuvos pil. Zu- 

bavicziuS ’, Latvijoje padare 
pleszima ir pabėgo in Lietuva. 
Sziauliu apyg. teismas Zubavi- 
cziu už tai nubaudė 4 mot., 
sunkiuju darbu kalėjimo.

SUSIŽEIDĖ DEL 
NEATSARGUMO.'

Rokiszkis.,— Per neatsargu 
ginklo vartojima mirtinai susi
žeidė Pasienio palicijos Rok- 
kiszkio baro 5 rajono virszinin- 
kas Albertas Szefleris, kuris ta 
paczia diena ir mirė.

NUSISZOVE PASIENIO 
VIRSZININKAS.

Pandėlys.— Atvykęs in Pan
dėlį, in turgu Szreibergo resto
rane, vakare, nusiszove Suvai- 
niszkio (pasienio palicijos vir- 
szininkas Szcvlcris. Nusižu
dymo priežastis nežinoma ir 
aiškinama. Velioni palaidojo 
Suvainiszky.

BRANGIOS ISZKASENOS 
VILNIAUS PILYJE.

Vilnius.,— Vilniaus Gedimi
no pilyje Lenku archeologu 
draugijos atstovai nuolat daro 
kasinėjimus jeszkodami isto
riniu liekanų. Sziomis dieno
mis, bebaigdami sziu metu ka
sinėjimo darbus, archeologai 
atkasė daug vertingu ir bran
giu iszkasenu, kaip tai: Lietu
viu karu kirvuką, lankus su ge
ležinėmis strėlėmis, daug pri
mityvios karamikos, indus su

PASIUTELIS NORĖJO 
PAPJAUT SUNU.

Abervellef, Vok.,— Skudur
ininkas Arones Troppau, 52 
metu, nužudė savo motere, su
nu ir eluktere, po tam perpjovė 
sau gerkle. Troppau prigulėjo 
prie tikimiszkos szakos Adven
tistu ir buvo labai dievobai
mingas žmogus. Ta nakti jo 
14 metu amžiaus sūnelis su- 
gryžias namo isz krutamu j u 
paveikslu negalėjo užmigti, 
perimtas regėjimu kokio tai 
paveikslo, staigai iszgirdo bai
su riksmą ir szoko isz lovos 
pamatęs kaip tėvas su peiliu 
pjaustė vyresni sunu ir nors 
metėsi ant apginimo savo bro
lio, bet pats likos bailiai su
pjaustytas, turėdamas ant tiek 
pajiegu, kad iszbego laukan 
szaukti pagialbos. Kada žmo- 
nys subėgo in narna, rado ant 
grindų pajauta paczia, duktere 
ir sunu, o szalie ju, gulėjo pats 
tėvas su (pertpjauta gerkle.

MYLĖJOSI SU KATALIKU; 
TĖVAS NUŽUDĖ SAVO

DUKTERE.
Kielce, Lenk.,—Gana turtin

gas žyjdas Moisze Greenfield, 
mirtinai sumusze savo 19 metu 
duktere Ceile ir nelaiminga 
mergina mirė ligonbuteje in 
kėlės valandas po atvežimui. 
Jauna mergina buvo patogi žy- 
delkaite, iu kuria insimylejo 
katalikas Benas Biyc. Tėvas 
ir visa szeimyna buvo prieszin- 
gi tai meilej ir nekarta nubau
dė dukrele, kad nedraugautu 
su kataliku, kuris ketino pa- 
cziuotis su ja. Kada tas ne-

originaliais iszdarymais ir ki- tėvas baisiai sumusze
ta. Toje pilyje rasta dar daug 
invairiu 15 ir 16-to amžiaus is- 
toriszkuju liekanų.

KUN. RANKELE ISZEJO 
ISZ PROTO.

Palevenele, Kupiszkio vai.— 
Paleveneles bažnyczios tarnau
tojai (pajuto savo kelbono ku
nigo Rankeles susirgimą protu. 
Buvo (pakviesti artimesni kun. 
Rankeles pažinstami. Kun. 
Rankele, atvykusius priėmė, 
bet su griežtais insakymais pri
ėmė kaipo sveczius, insake vai- 
szinti. Matydamas svecziu 
tarpe szaulius, pradėjo kom
anduoti. Pasakė pamokslą ir 
gabus prakalbininikas, savo 
kalbai kaip kuriems net asza- 
ras isztrauke. Liepe vedusioms 
iszsirikiuot. Apie invyki buvo 
praneszta Kupiszkio palicijai 
kuri su automobiliu tuojau pri
buvo. Patariamas, kunigas 
persivilko civiliais drabužiais 
ir isz Kupiszkio stoties iszvež- 
tas in Kalvarijos ligonine.

r

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

LAVONAS KŪDIKIO
BAŽNYTINIAM SKLEPE.
London, Anglija.,—Kada za

kristijonas užrakinėjo Szv. Jo
no Episkopoline bažnyczia ir 
inejo in skiepą pažiūrėt ar vis
kas paredke, užtiko lavona pa
smaugto kūdikio, apie trijų 
menesiu senumo. Palicija nors 
dare tyrinėjimą ir bandė su- 

, jeszkoti nelabos motinos, bet 
lyg sziai dienai nesurado.

t Ona Giniukaitiene, 62 N. 
Meade uly., mirė Gruodžio 5-ta. 
Paliko tris dukteris ir viena 
bipli.

Courtdale, f Dominykas A- 
leksis, 65 m., 53 Courtdale Ave. 
mire Gruodžio 3. Paliko žmo
na, dvi dukteris, sunu, du bro
lius ir seserį.

Sebastopol, f Juozas Kvai-
nauskas, 10 Mitchell St., mireĮ džiaugtu, kuo jo akys pasigro- 
Gruodžio 11-ta. Velionis iszj žef,Uj 1<UO j0 ausys pasigėrėtu.
Lietuvos atvyko 35 metai ad-l Baltas sniegas, žiaurus szaį-
gal. Tarnavo karoję. Paliko tris 
seseris.

Kingston, j" Jieva Pakropię- 
ne, 237 Zerby Avė., mirė Gruo
džio 9-ta. Velione atvyko isz 
Lietuvos 50 metu atgal ir apsi
gyveno szioj apielinkėje. Pali
ko ketures dukteres.

Dvideszimt-ketvirtoji diena 
Gruodžio menesio. Šzalta. Snie- ( 
gas. Paukszcziai necziulba. Žo- Į 
lynai nežydi. Medžiai pliki ne- 
oszia, neszlama. Vienu žodžiu 
tariant — žiema. Taip. Na, ir 
kokiu žiema gerumu norėti, ko
kiu smagumu jeszkoti? Gamtu- 
že apmirus — ir nieko nėra to
kio kuo žmogaus szirdis pasi-

EUROPA PASIRENGINEJE 
ANT KARES; TURI PO

GINKLU 8,300,000. 
KAREIVIU.

Viednius, Austrija.,—Ka tik 
iszejas mctrasztis Tautu Lygos 
del 1936-1937 m., parodo apsi
ginklavimą Europos ir kiek 
kožna vieszpatyste turi vyru 
po ginklu, teipgi kad visoje 
Europoje randasi po ginklu 
daugiau kaijp 'asztuoni milijo
nai kareivų. Po padarymui 
pakajaus posvietinei karei ra
dosi fenais 6,500,000 kareiviu. 
Nuo to laiko užaugo skaitlis 
kareiviu ant 1,700,000 vyru. 
Kiek priguli prie flotu tai ne
apskaityta. Europa iszdave in 
ta laika daugiau 'kaip deszimts 
bilijonu doleriu ant apsigink
lavimo savo vieszpatys'cziu.

DARBININKAI SURADO 
DAUG BURSZTINO IR

AUKSO SENUOSIA 
GRABUOSIA.

Seinbraun, Vengtai., — Prie 
pamario likos surast i keli se
noviszki graibai kuriuose su
rasta daug bursztino ir visokiu 
auksiniu papuoszu. Valdžia isz- 
siunte in tonais isztyrinet ta ja 
senoviszka radini ir apsvarsty
ti ,jo verte. Darbininkai kas
dami pamata del marines ži- 
binties, atkasė daug žmogiszku

dukrele, iszlauže kelis szonkau- kaulu tarp kuriu radosi dau- 
lius ir perskele galva keliose 
vietose. Nelaba teva aresz- 
tavojo.

KINISZKI BANDITAI
SUDEGINO MISIJAS.

Kvang <Chow, Kinai.;— Atė
jo in czionais žinia, buk Kin- 
igzki banditai sudegino Katali- 
kiszkas misijes, 96 mylės nuo 
czionais. Kada misijonierei da- 
girdo nuo žmonių kad banditai 
prisiartina ,spėjo pabėgti ir to
kiu badu iszgialbejo savo gy
vastį nuo kraujegeriu banditu, 
kurie apipleisze misije ir sude
gino. Vaizdžia iszsiunte karei
vius euiimti banditus, bet kaip 
paprastai da ju nesueme.

gybe bursztino ir visokiu auk
siniu papuo'szu kokius nesz'iojo 
senoviszki Rymionei. Verte to 
skarbo da neapskaityta. Ne
kurto daiktai yra iszdeti ineiži- 
nomais žemeziugais raudonos 
borvos. Keli darbininkai pasi
dalino tais žibueziais bet kada 
vienas isz ju norėjo kelis par
duoti, auksorius ji nužiūrėjo ir 
pranesze apie tai valdžiai. 
Manoma kad toje vietoj turėjo 
būti • senoviszkos Rymiszkos 
kapines, ant kuriu buvo laido
jami turtingi žmones kurie tu
rėjo paprotį dėti in kapus mi
rusiu ypatų visokias dovanas 
del amžinos keliones. '

— Apie 2,000 anglekasiu, 
kurie nedirbo per kolos sanvai- 
tes Hudson Coal Co., kasyklo
je czionais, pradėjo vela dirbti 
per užstojima szaltesnio oro, 
kas labai pralinksmino darbi
ninkus priesz Kalėdas.

Torrington, Conn, f Czionais 
mirė gerai žinomas senas gy
ventojas, Jonas Balczius, 62 
metu, Charlotte Hungerford li
gonbuteje, kuris sirgo koki tai 
laika. Velionis apsigyveno czio
nais apie 42 metus adgal ir per 
40 metu dirbo mis'ingio fabrike 
bet turėjo pamesti darba praei
ta Augusto menesi, isz priežas
ties blogos sveikatos. Prigulėjo 
jis prie Torringtono Lietuvisz- 
ko kliubo ir gyveno ant 127 
Chestnut ulyczios. Paliko dide
liam nuliudime paczia Ona, 
tris dukteres: P. Romaniene, 
H. Friday ’iene ir A. Bartaszin- 
skiene, visos miestt, kaipo ir 
viena sunu Petra, gyvenanti 
Hartford ir 20 anu'ku. Laidotu
ves atsibuvo su bažnytinėms 
apeigoms Szv. Pranciszkaus 
bažnyczioje ir palaidotas ant 
parapijiniu kapiniu.

tis, asztrus vejas — tai visi žie
mužes gerumai, visi jos puiku
mai.

Bet... niekis, kad gamta ap
mirus ir dangus apsiniaukęs. 
Šziadiena vienok jaueziama 
kas tokio ypatingo, pravirszes- 
nio, nepaprasto. Visur matai 
koki tai, kaip ne visuomet, ju
dėjimą. Žmonių veiduose skai
tai koki tai iszkiluma, lauki
mą, busima džiaugsma. Trum
pai tariant, isz viso ko žmony- 
se matyt kad prie ko tai nepa
prasto rengiamasi, ko tai ypa
tingo laukiama.

Kas tai gali būti? Aha. Da- 
siprotetina. Juk sziadien Ka
lėdų vilija, sziadien Kuczia. 
Žodžiu sakant — laukiama Ka
lėdų, rengiamasi prie Kalėdų, 
prie Kristaus užgimimo pami
nėjimo.

Kalėdos... Nors kasmet jos 
szveneziamba, kas met' ap- 
vaikszcziojama, vienok nenusi
bosta. Kas met tos szventes 
džiaugsmingai szveneziama. 
Kiekvienas krikszczionis Kata
likas — ar tai didis ar mažas, 
ar senas ar jaunas, — sziaš 
szventes myli o žodis “Kalė
dos” yra jam saldus!

v visus savo vaikelius lygiai glo- 
!■ boja, visiems lygiai vienodos 

laimes trokszta. Tai-gi, tegul 
; bus stalas turtuolio ir biedno, 
didžiūno, galiūno ir prasczio- 
kelio, — visur rasime ta Dievo 
dovana.

Valgydami tad Kuczia, atsi
minkime sau anų krikszczioniu 
meile ir sutikima ir mes patys 
pasiryžkime kiekvienas szirdy- 
,ie panasziai elgtis, panasziai 
daryti.

Naktis. Tamsa. Tyla. Laik
rodis tuojau musz dvylikta. 
Bažnyczios bokszte jausmingai 
sugaudžia varpai. Mat, prasi
dės jau taip vadinamos Pieme
nėlių Miszios, tad szaukia ti- 
kincziuosius Dievo szventyk- 
ion sykiu su anais Betlejaus 
Piemeneliais pagarbinti naujai 
užmirusi Kūdikėli Jezu, pasau
lio Iszganytoja, Atpirkėja.

Nakties tylumoje sujuda 
žmones — skubinasi bažnytė
lei!. Szven tykia nuszvin'ta viso
kiu szviesu žiburiais. Džiaugs
mingai sugaudžia vargonai. 
Prasideda Szventosios Miszios. 
Pasipila džiaugsmingai jaus
mingos giesmes, aniuolu him
nas “Gloria in excelsis... ”

Sujuda žmonių szirdys, pa- 
sriuva džiaugsmo aszaromis 
akys. Isz szirdies-gi skrieda 
karsztos maldos in Kūdikėli 
Jezu. Tad žmogus nebejauczia 
szirdyje vaidu, nesutikimu — 
taip, mat, prisipildo geru jaus
mu !.. Puiki iszkilminga tad 
valanda!..

PUSE MILIJONO ŽYDU KE
LIAUS IN PALESTINA.
Warszawa, enk. — Advoka

tas Ryppel, ant laikyto susirin
kimo Jaunu Žydu Drauguves, 
apreiszke kad ateinanti meta 
isz Lenkijos iszkeliaus in Pa
lestina apie puse milijono Žy
du ant apsigyvenimo fenais ir 
uždėjimo Žydiszku kolioniju. 
Ant tojo tikslo jau renkama pi
nigai kad prigialbet tiems isz- 
eiviams ant pradėjimo gyveni
mo.

TŪKSTANTIS AIRISZIU 
ISZPLAUKE IN ISZ- 

PANIJA.
Galway, Irlandija. — Tūks

tantis Airisziniu faszistu ana 
diena iszplauke in Iszpanija 
prisidėt prie pasikeleliu. Visi 
randasi po kamanda generolo 
Duffy kuris surinko tuos Airi- 
szinius liuos-norius. Keli szim- 
tai nepaspėjo ateiti in laika ir 
laivas iszplauke be ju bet keti
na jie iszplaukti ant kito laivo] 
in kėlės dienas.

Baltimore, Md.,— Czionais pa- 
lic'ija priesz pora dienu pradė
jo jieszkoti lietuvio studento 
Jono Urlocko, kuris mokėsi 
Marylando universitete medi
cinos. Sakoma kad jis vėliau
siu laiku taip atsidavęs mokėsi 
kad pairo jo nervai ir gal 
kažin kur iszejo ir ’ dingo. 
Priesz keletą dienu jis buvo 
namie, bet vėliau, kažin ka sau 
kalbėdamas, iszejo ir negrįžo. 
Jodas Urlockis yra 22, metu 
amžiaus, 5 pėdu 9 coliu auksz- 
ežio ir sveria ape 150 svaru. 
Jo namai Washington Boule
vard, Baltimoreje.

—■ Ties Baltimore ir Fre
mont uly., automobilis parmu- 
sze lidtuve Katerina Valaityte 
52 metu amžiaus. Sužeistoji 
tuojau nugabenta in universi
teto 'ligonlbute, bet ten mirė. 
Velione gyveno West Lombard 
uly.

sustabdo 
į" S® S® PERSZALIMA 
000 ir KARSZTI U pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosint laszai. Gausit aptiekosa 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniments

Baigiasi įiena — temsta. 
Naktis juodaisiais savo spar
nais apdengia žeme. Užstoja 
tyla: gal tik kaimo szunelis kur 
ant kiemo sukaukia, paukszte 
kur kiutedama supurpsi.

Visur spingso, žiba žiburiai. 
Kas veikiama, kas daroma? 
Dirstelėkime viduryje.

Kur tik ineisime visur rasi
me nepaprasta: visur apszva- 
rinta, viskas apsziuren'ta; sta
lai užtiesti o ant ju Dievo dova
nu pridėta. Aplinkui sėdi na- 
miszkiai, apsivalia, apsirėdė ir 
■— vakaroja. Ir czia ne kaip 
visuomet. Pirmiausia namu 
galva dalinasi balta plotkele 
su visais namiszkiais, linkėda
mas visiems viso gero. Visu 
veiduose džiaugsmas, iszkil- 
mingumas, akyse linksmybe.

Kas tai? Tai Kalėdų vilijos 
vakariene, tai vadinama Ku- 
czia. A! tai paminėjimas — 
puikus paminėjimas, anos 
krikszczioniu Kataliku meiles, 
kuomet už vieno stalo jie sėdė
dami valgydavo — ir didžiūnai 
ir prasti, ir turtingi ir biedni... 
O, kad dabar panaszios meiles 
pas mus nors dalele atsirastu... 
Kad dabar panasziai nesisar- 
matytume vienas kitam rankos 
paduoti, broliu pasivadinti..!

Kaip svietas nelygus, taip ir 
stalai ne vienodi. Vienur gau
siai turtingai Dievo dovanomis 
apkrauta, kitur-gi — pažvel
gęs tik nuliūstam. Bet kaip jie 
nesiskirtu vienas nuo kito, vie
nok ant kiekvieno yra ko ben- 

■ dra. Szventoji Bažnyczia, mat, 
neužmirszdama ir norėdama 

$1 paminėti anuos senovės kriksz- 
y- ' czioniu bendruosius valgymus, 
x I siunczia Kalėdoms plotkeliu — 
d baltos duonos kiekvienuose

❖ ❖ ❖

Iszauszta, prakzvinta dvide- 
szimtperiktoji Gruodžio diena. 
Visur nuo pat anksto ryto su
judimas. Žmonyse matoma isz- 
kilnumas, linksmumas. Bažny- 
cziose skamba džiaugsmo pil
nos giesmes, namuose po kai
mus ir-gi panasziai.

Tai szventas Kalėdas szven- 
cziama, tai Kristaus užgimimo 
paminejima apvaikszcziojama. 
— Tojo užgimimas, Kuris 
priesz tūkstanti devynis szim- 
tus, trisdeszimt szeszis metus 
užgimė Betlejaus menkoje kū
lelėje tarp gyvulėliu, Kuris 
žmones isz szetono vergijos isz- 
liuosavo ir užrakinto dangų 
atidarė.

Kaip tai nesidžiaugti, nesi- 
linksminti — tokis paminėji
mas szveneziama! Tiktai gal 
tas to džiaugsmo neturėtu ku
rio, o nelaime!' szirdyje tikėji
mas užgesęs, duszia nedorybių 
naszta apslegta.

Tad džiaugkimes, tikintieji 
grynos szirdies ir linksminki
mės, Dievui užgimusiam gar
be duodami giedokime!

Tė nesza szios Kalėdos vi
siems laime, pasisekimą ir mei
le!

i si■% Lietuviszkas Programas
| ------Per Reidio------
g Nedelioj, 3 lyg 4 popiet
N Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Į* Po direkcija
& p. ANT. STANISZKIO Kataliku namuose. Tuomi Szv.

PARSIDUODA LOTAS
Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 

Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau
ginus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojaa ::

i
 Geriausia Ambulance —. 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jT 
na pasirinkimą meta- uįL 
liszku ir kieto medžio T 
Grabu.' Laidoja nu- 1 
mirelius pagal naujau- I 
šia mada ir mokslą. ■ I

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos J ■ 
prekes. SSm

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Strea# 

RaU Telefonas K3R-T



“SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Geras Valkata
------- o-------  

nedryso ja niekur iszmainyt.
Tas viskas atsitiko Decem- 

berio menesyje apie Kalėdas 
kada oras buvo bjauriausias.

ningas suradime kokio nors 
darbo %

— Neturėjau jokio giliuko,— 
tare Spyros nusiimdamas over
koti.— Žiūrėk dusziuk, ka man 
davė kokis tai valkata, nuo 
szalczio.

Spyros numėtė ant stalo ma
ža kiekine dėžutė bet jo pati la
bai persigando kalbėdama:

— Iszmeskie ja laukan, gali 
tai būti kokia trucizna kuria 

ar ne bet, kaip visi bomai (vai- ežia Eliute. Prie stalo sėdėjo tau davė tasai valkata. Mikuti, 
katos), bijojo jis labai užsi- keturi maži vaikai, valgydami tujos nejudink,— 
szaldymo. Kada pradėdavo ko- pusryczius.

— Ka maczlna dusziuk, rei- be dėžutė ir pradėjo ja atidari-

Ponas “Džim Baloni” kaip 
ji visi vadindavo, buvo sau pil
vuotas žmogelis, geros sveika
tos, kuriam nekenke jokis blo
gas oras ne munszaine kuria 
gerdavo pas Toni Facetti ant 
Bowery, New Yorke. Turėjo jis 
papratima nuolatos neszioti __ __ o_._ _____
overkoti ar buvo tame reikalas in miestą, pabueziavo savo pa-'

Mieste Brooklyne mažas 
žmogelis, vadinamas Spyros, 
užsidejas overkoti, iszeidamas

paszauke
motina in vaika kuris pagrie-

set tai labai persigasdavo nes
žinojo, per skaitymą laikrasz-' kia man eiti jeszkoti darbo. Se-' net bet vaikas nepaklauso mo-• Li i V* - J « - 1 1 • • i • 1 -i V i • r«

TARADAIKA

Vai mano sakaleleif Petnyczioj

SULA UŽYTA
PRIESIEGA

jau ant szieno?”Ar atsimeni 
kaip visa Kalėdų diena pa- 
szvensdavome vien garbei To, 
Kuris atejas pasaulin meile, 
brolybe ir lygybe skelbe, Kuris 
vergijos panezius sutrynė, Ku
ris mirė ant Kryžiaus del žmo
nių iszganymo?

— Na, tai ka? :— pertrauke 
Kaulas.

— Tai nieko, — atsake Jo
nas. — Asz tik noriu tau inro- 
dyti kokia tavyje atmaina in- 
vyko ir kodėl Lietuvoje buvai

ežiu, kad žmones nuo szalczio' 
mirdavo, todėl nuo tojo pavo-j 
jaus apsisaugojo nesziodamas 
kiszeniuje maža bleszine dėžu
tė su toblyczaitems nuo szal
czio — viso toje bleszinaiteje 
radosi szeszios mažos piliules.

'Stovėdamas prie First Na
tional bankos ant Broadway, 
ponas Balone pajuto kad ji ap-1 kios pasekmes o szeimyna ne
ima kosulis. Iszsieme isz dėžu
tės viena piliule ir net persi
gando kada pamate kad tai jau 
paskutine. Buvo jam gana szil- 
ta, nors snigo smarkiai o tame 
priežastis buvo tokia kad kė
lės miliutas adgal buvo iszsige- 
res kelis “dinamitus” pas To
ni. Atsirėmė in stulpą prie 
bankos nemanstydamas nieką. 
Buvo tai apie antra valanda po 
piet.
Tame atvažiavo automobilius 

isz kurio iszlipo trys vyrai su 
mėlynoms mandieroms, kurie ■ mums nedauį 
ėjo in banka. Paskutinis isz ju 
nesze du skurinius maiszus ant | 
peties ir kada visi trys praėjo 
pro ji, staigai nežine isz kur 
pasirodė keturi kiti vyrai ir 
prasidėjo szaudymai.

Pirmutinei trys vyrai sukri
to ant žemes su maišiais pink 
gu kuriuos atveže in banka. 
Kraujas pasirodė ant murmu- 
riniu grindų. Kada gengsteriai 
puolėsi ant pinigu, vienas isz 
ju pagriebė maiszus ir tame 
iszpuole szmotelis geltonos po- 
piereles prie Balones kojų. In- 
sidejo jis ja in kiszeniu.

Banditai puolėsi prie karu- 
ko vejami per myne žmonių ir 
palicija. Prasidėjo daugiau ■

pradėjo vytis paskui banditus, j kokis tai bomas. Buvo tai Ba- 
Vienas isz pailicijantu paleido j lone kuris prakalbėjo: 
szuvi in banditu automobiliu 
perkirsdamas gumini rata. Au
tomobilius sustojo ir palicija 
suėmė visus banditus iszgial- 
bedami bankos pinigus. Myne 
žmonių pagyre garsei palicija.

Balone nuslinko nuo bankos 
palengva, cziupinedamas kisze
niuje surasta bumaszka. Nuėjo 
inmaža ulyczaite ir iszsiemes 
bumaszka vos nenutirpo isz 
džiaugsmo kada pamate kad 
tukstant-dolerine bumaszka. 
Balone sulankstė bumaszka 
ant mažo szmotelio ir insidejo 
in savo maža bleszine dėžutė 
su likusia piliule.

dedamas namie nieko nenu
veiksiu. Neteksiu proto jeigu 
ilgiaus sėdėsiu namie, — pasa
kė jis in paezia.

Spyros buvo rasztininku vie
nam isz dideliu fabriku, netu
rėdamas darbo daugiau kaip 
per meta laiko. Jeszkojo jis 
darbo kožna diena bet be jo-

paragavo gero valgio daugiau 
kaip szeszi menesiai. Elena bu
vo viena isz tu moterių kuricfs 
žinojo kaip kentėti su savo vy
ru laike bedarbes ir dalinosi 
vargu savo vyro.

— Gal sziadien pasiseks su
rasti koki užsiėmimą. Juk toji 
bedarbe negali tenstis ant vi
sados. Kalėdos jau prisiartina 
ir reikes pasirūpint kiek nors 
pinigėliu ant tos szventes —- 
kalbėjo nuliūdęs Spyros.

— Taip, mano mielas, bet tas 
•ialbes szimet —

1 atsake pro verksmus motere.
| Spyros taja diena vaikszczio- 
jo po visa miestą su vilczia su
radimo kokio nors darbo, mels
damas biznierių ar nereikia 
jiems darbininko. Buvo tai 
szalta ir dregnota diena. Ant 
piet Spyrosniišjr-trkf' sau puo
duką karsztos kavos už penkis 
centus ir bliuduka sriubos už 
kita penktuką.

Pietus jau praėjo o Spyros 
da nesurado darbo. Kojas jam 
skaudėjo ir vos vilkosi pava
karyje. Manste sau jog jeigu 
iszgertu stiklą alaus tai gal 
jam butu smagiau ant szirdies 
ir su tuo tikslu artinosi prie 

j kampinio saluno. Kada jau pri- 
szaudymu ir palicijos patrule' ej° areziau, priselino prie jo

Į — Ar nesusimyletum ant 
vargszo ir duotum man nors 
deszimtuka ?

— Del ko?
— Pasakysiu tau teisybe jog 

jeigu man duosi deszimtuka 
tai už ji nusipirksiu stikleli 
arielkos kuri mane truputi su- 
szildys ir adgaivins mane.

Laike tojo pasikalbėjimo 
Spyros pradėjo cziaudet. Spy
ros labai susijudino tuo žmo-' 
gum ir labai jo pasigailėjo. 
Ant galo atsake:

— Gerai, te tau deszimtuka. 
Gal jis tau yra reikalingesnis 
ne kaip man.

— Manau kad ne. Man rodos 
kad tu pagavai szalti. Nėra ar-| 
szėsnio daigto kaip szaltis. Ar 
imi ka nuo jo? '

— Ne, nieko. — Ir Spyros 
dabar gailėjosi kad davė val
katų! deszimtuka.

— Geriau padarytum kad 
imtum kokiu gyduolių nes iszal-' 
lis yra pavojingu dalyku. Te 
tau szita dėžutė su toblyczai-I e J
tem nuo szalczio, jos man taip
gi daug prigialbejo. Imkie vie
na kas dvi valandas.

tinos ir atidarė dėžutė isz ku
rios iszpuole nauja tūkstantine 
bumaszka kuria tėvas pagriebė 
isz vaiko- rankos. Laike jis ja 
už vieno kampelio prisižiūrė
damas jai prie szviesos. Ele pa
ėmė ja isz ranku vyro ir taipgi 
pradėjo jai prisižiurineti.

— Ar-gi tai butu teisingi pi
nigai ? — užklausė savo vyro.

— Nežinau, dusziuk. Iszrodo 
kaip tikra bumaszka. Kas-žin 
ka tasai valkata su ja daro?

Abudu pradėjo gerai prisi- 
žiurinet tūkstantinei bumasz- 
kai akyvai. Vaikai taipgi prisi
glaudė prie tėvu žiūrėdami 

■ akyvai ant bumaszkos. Ant ga
lo tėvas paszauke in Mikuti:

— Sūneli, begk ant virszaus 
kur gyvena tasai rasztininkas 
kuris dirba bankoj ir papra- 
szyk kad ateitu pas mus tuo- 
jaus. Jis žinos ar tai gera 'bu
maszka ar falszyva. Eliute, ma
no miela, ar tu moki melstis?

— Ne, jau seniai užmirszau 
melstis nes Dievas mano maldų 
neiszklause.

— Tai asz moku. Asz pote
riu da neužmirszau. Klaupkite 
vaikeliai ant keliu o ir tu Eliu
te ir padękavokjme Dievui už 
ta ji netikėta gilinki kuri mums 
Jis atsiuntė per taji gera val
kata.

Spyros atsiklaupė ant keliu 
su savo szeimynele pirma kar
ta in jjaugeli metu. Bet jis tik 
taip nudavinejo nes nemokėjo 
poteriaut. Bet szi karta deka- 
vojo Dievui kaip tik jis mokė
jo. Tuom kartu Mikutis atėjo 
su yasztininku isz bankos kuris 
dirstelejas ant bumaszkos pri
pažino kad tai gera.

— Garbe Dievui! — isztare 
Spyros, negalėdamas daugiau 
kalbėti.

Kalėdos buvo linksmos toje 
szeimyneleje bet neužmirszo ir 
apie valkata. —F.W.S.B.

Gal dings visi musu vargai ir 
• bėdos,

Už stalelio visi sedesime,
Gersim kas ka turim ir dai

nuosime.
Gal nekuria ir bus nusiminė,
Bet vyrueziai, gražiai pasi- 

elgkite,
Grąžei visi užsilaikykite,

Del savo kaimynu juoku ne
darykite.

Ne be to kad neiszsigerti,
Bet reikia nepasigerti, 

Juk visi žinote kad girtavimas,
Tai žmogui ne kas.

Ir asz nuo kūmos paintuke 
gavau,

Kuria ana diena aplaikiau,
Stikleli sau strektelsiu,
Kada valgyt pradėsiu,

Szimet del daugelio Kalėdos 
ne bus geros,

Taip man rodos,
Ba ne pas visus yra pinigu, 
Tai gal kitiems ir,bus bedu.
O gal ateinanti meteli geresni 

turėsime.
O ir ant Kalėdų nferugosime.
Todėl meldžiu vifcu grąžeiv . ! ..

uzsilaikytie,
Gaivu vieni kitiems ne

dalykite.
Ant sziadien bus'in vales,
Turiu bėgti in vietas kėlės, 

Pirniiaiivrrriirvzttkrk,'' ■
Pirkti paneziaku pora, 

Ramybeles truputi isztrauksiu,
Giesmelia užtrauksiu, 

In migi gulsiu,
Sveikas miegosiu.

Gana jau kūmai Taradaika,
Tik tu neužkie visa laika, 

Duok ir man truputi pagiedoti, 
Savo velinimus rūtelėms 

•atiduoti.
Tai szirdeles matote:

Dvi kiaules kojas pirkau, 
Koszelienos sau biskuteli 

prisiviriau,
Net svaiguli gavau, 

Pakol ta viską padariau.
Nežinau kaip bus padaryta, 
Ar bus po nogiu iszteseta, 
Ba visur mane užprasze in 

sveczius, 
Nežinau ar ant to laiko bus, 
Dabar turėsiu trupinėli 

pasilsėti,
Kėlės dieneles pagulėti, 

Po pasilsiui gal smarkesne 
busiu, 

Kaip per szventes pasilsėsiu.
Bet po Kalėdų kad koeziosiu 

tai koeziosiu,
O paskui visiems gerai dai

nuosiu,
Dabar laikykitės sziltai, 

Laikykitės per Kalėdas gerai.

PAMOKINIMAI
§ Per gilinki perszokam bet 

vis paskui ji vejames.
Jeigu visi žmones moky

tais butu tai visus pusgalvius 
filozofais vadintu.

§ Niekas nemeta in medi 
akmenini jeigu nemato ant jo 
obuolio.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

— Labas rytas, Kaulai!
— Helio, Džan, — atsake 

Kaulas savo jaunu dienu drau
gui Jonui, kuris Kalėdų ryte 
atėjo atlankyt, pasiszneket, pa
svajot, apie praeiti atsimint.

— Sveikutis, Szventu Kalė
dų sulaukės, — linksmai Jonas 
suszuko ir stipria savo ranka' ^°kis tikintys ir doras o ežia 
karsztai spaude Raulo ranka, j

— Eik tu sau su savo Kale-:11* bažnyczioje iszklupodavai o 
doms — atsake Kaulas, — man czia akimirksnyje kelio sulenk-

i paklydai. Ten beveik visa die- 
■na kovu vn7iGia i YYrvrJ axm i

: ežia akimirksnyje kelio sulenk- 
vistiek Kalėdos, ar ne Kalėdos, i nenori priesz savo Su'tverto- 
vis tos paezios bėdos. Tu vis ! Dievas visur tas pats, 
burtu nepameti, jiems tiki ir i111*;11UO bausmes niekur ne
vis man juos primeni.

Jonas žinojo kad Kaulas yra 
bedievis ir nuo Lietuvybės nu- į 
toles bet Kalėdų dvasia apim
tas, kitus besveikindamas, ne-

I iszbegsi. — Ta pasakęs Joną 
atsistojo, 

: atsisuko 
myn.

— Tik

Kaulas kruptelejo, 
ir nuleido galva že-

insivaizduok kokios
aplenks a« Banio kuris tik ka smulkmenos tave bedieviu pa-
isz lovos buvo iszsirites, isz- 
blysz'kes, be energijos, be ūpo.

— Matyt, vėlai atsigulei kad 
tik dabar atsikėlei? — paklau
so Jonas.

— Na-gi, ar nežinai, vakar 
buvo Rožes kliubo balius kur 
gerom, valgom, taip kad serga 
sziadien. Labiausia tas, kad 
perdaug vakar mėsos valgiau.

— Kaip tai, mėsos ? — nuste
bo Jonas. — Juk vakar buvo 
Kuezia? Nejaugi ir toj dienoj 
neiszkentei meįsos nevalgęs?

— Eik jau tu po vėl.. — su- 
szuko Kaulas ir nuėjo in kita 
kambari. Jonas suprato kad 
Kaului nieko negelbėjo jo visi 
prirodinejimai apie tikėjimą 
nes jis yra užsispyrėlis,, apsvai
gintas bedievybės dvasia ir vi
sai nebenori girdėti apie tuos
dalykus,- -kurie - nors asz tok)

Balone nuėjo in artimiausia 
aptieka kur nusipirko sau dau
giau piliulių o kada atėjo va
karas, nuėjo pas Toni kur ne- 
svietisžkai pasigėrė, atsigulė 
in skarmalota lova ir užmigo.

Ant rytojaus da vis smar
kiai snigo, buvo tikra sniegine 
pusnis. Balone nuėjo ant 
Broadway kur iszmelde nuo 
mielaszirdingu praeigiu kelio- 
Jika deszimtuku. Manste, ka 
ežia daryt su tūkstantine bu- 
maszka. Tankiai iszsieme isz 
bleszinutes tūkstantine bu- 
maszka džiaugdamasis jos pa
togumu. Praėjo kelios dienos 
bet bumaszka jam nedave jo
kio smagumo jo gyvenime nes les. Ar buvai sziadien gilink-.

In puse valandos po tam 
Spyros parėjo namo. Elena pa
sitiko ji prie duriu.

— Tu visas szlapias ir susza-

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 knyga.

❖

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

Ne visu szirdyse buna linksma Kalėdų vakare
-----------o-----------

kas, — kas ten anapus gatves 
lange žiba, taip blizga?

Motinai szirdi suskaudėjo.
— O-gi eglele, Joneli.
— Eglele? O kas tai yra eg

lele?
— Dievas ja vaikams ant 

Kalėdų duoda, — atsake moti
na.

— Kodėl mums Dievas neda
vė (tokios gražios egleles? — 
klausia Jonelis.

Motina nežinojo ka ir saky
ti. Suėmus galva sėdėjo prie 
stalo; aszaros jai byrėjo per 
skruostus.

— Mama, papraszyk pono 
Dievo kad jis ir mums tokia eg
lele atnesztu, mamyte, papra
szyk Jo.

— Jeigu mamyte papraszysi 
tai vis Jis mums atnesztu.

— Szimet jau per vėlu, — ra
mino motina savo vaikelius. — 
Kita meta papraszysiu, gerai, 
papraszysiu. Dabar, vaikeliai, 
eime gult. Szalta, eime.

— Mamyte, tai mes nors per 
langeli pažiūrėsimo in ta Dievo 
eglele, pažiūrėsime.

— Ir asz noriu matyt, — ta
re Agotėlė.

Motina vaikelius sustatė ties 
langu ir jie, akytes iszkele žiu
rėjo ten kur žibėjo žiburiai ir 
aszareles per veidelius jiems 
byrėjo...

Apsiverkė sugulė; apklojo 
motina savo vaikelius skudurė
liais. Jie saldžiai miegojo sap
nuodami apie Dievo eglele...

Ne visu szirdyse buna links
ma Kalėdų vakare.

Kaledu dienose linksma esą 
ant oro. Sniegas sugulės lyg 
puku kalnai. Diena, kada sau
lute apipila ta sniegą savo 
szvelniais spinduliais tai jis 
mainosi lyg deimantai tukstan- 
cziais visokiu spalvų atspindė
damas.

Ypacz linksiiia esą Kuczios 
vakare kada dangus apsėtas 
žvaigždėmis, kada sniegas ty
kiai sukasi ir krinta.. .

Visuose beveik languose ma
tyt papuoszltos ir mirganezios, 
lyg tas sniegas, eglaites.

Linksma ir szirdyse.
* * . *

Puikus mūrinis namas. Kiek
viename gyvenime žiba eglaite. 
Vaikeliai, ratu apsupę eglaite, 
dainuoja, valgo saldumynus, 
džiaugiasi, — kas arkliuku, 
kas bubna musza, kas lele glos
to ir supa.

Isztikro szirdis džiaugiasi 
matant tuos mažus vaikelius, 
kaip jie linksmi, kaip ju akeles 
žiba, kojeles trepsi. Koks nors 
arkliukas ar lėlytė jiems jau 
teikia didžiausiaja laime.

Pasidžiaugė kiekvienas savo 
dovanėlėms sugula baltuose 
patalėliuose, lyg sniego kal
nuose.

* * *
Kitoj puseje gatves. Apsku

rusi triobele. Per langeli vos 
szviesa matyt. Neaiszku, ar tai 
žvake ar balana. Prie stalo su
sėdę du vaikucziai ir motina o 
lopszyje guli apdengtas skudu- 
riais mažas kūdikėlis.

— Mama, — szaukia Jonu-

darė ir asz nesakycziau kad 
bedieviu bet apsileidejiu, tingi
niu. Tu tapai bedieviu dėlto 
kad tavo silpna valia pasinau
dodami isztvirkeliai apkvaiszi- 
no tavo galva nebūtais daly
kais ir tu jau sau pasakei: nė
ra Dievo, bet neprisiminei kad 
nėra nieko be pradžios, kad pa
sauli taip gražiai surėdyti tik 
Dievas tegalėjo. Juk ne laikro
dis pats, be meistro, neatsira
do. Drauguži, pagalvok ir ge
rai pagalvok. Tarp kitko asz 
tau prisiminsiu ta momenta, 
kuomet tu važiavai isz Lietu
vos ir kuomet tavo motinėlė, 
kurios jau gal ir kauleliai že- 
meje supuvo, tave laimindama 
kalbėjo: “sūneli, kur busi, kur 
nebusi, Dievo nepamirszk, nes 
be Dievo žinios ne plaukelis 
nuo galvos nenukrinta.” O tu 
prisiegei sakydamas: “mamy
te, ne Dievo, ne tavęs nepamir- 
sziu.”

To užteko. Kaulas kedeje su
smuko ir lyg kūdikis pradėjo 
verkti. Tik daJbar, po keliolikos 
metu atsiminė Lietuva, tėvus 
Kalėdas. Baisu jam pasidarė. 
Jo sieloje atsiliepe kažkoks pa
slaptingas balsas: “žmogau, 
ka padarei, priesaika sulaužei, 
Dieva ir tėvynė pamirszai. ’ ’

— Kaulai, ar tu insivaizduo- 
ji ka reiszkia prisiega sulaužy
ti?

— Sustok, praszau tavęs, su
stok! — paszauke Kaulas, — 
jau žinau ka asz padariau.

Abieju veidai nuszvito. Kau
las nusiszluoste aszaras ir pri- 
ejas savo draugui paspaude 
ranka ir suszuko:

— Sveikas, sulaukės Szven- 
tu Kalėdų!

jam tikėjimą primintu. Mat, 
Kaulas, kaip ir visi kiti bedie
viai, buvo vien-pusiszkas. Kal
bėk apie ka nors, iszsižiojas 
klausys bet primink bedievy
be, iszpamatu griaujanezius ar
gumentus, neklausys, ranka 
pamos ir nueis.

Jonas užsimanste. Jam skau
du pasidarė kad jo kadaise ge
riausias draugas, sziadien,1 
kuomet visas pasaulis džiau
giasi ir linksminasi Szventu 
Kalėdų dienoje, suruges, pik
tas ir nenori bent isz draugisz- 
kumo bei mandagumo su Jonu 
pasidžiaugti.

Jonas sėdi ir laukia. Laukia 
ir pats nežino ko. Buvo pakilęs 
jau eiti bet pažiurėjas per lan
gą ir pamatęs jog lauke snieg- 
ti ir vejas puczia, susilaikė. 
Kadangi ir temti buvo pradeja 
todėl Kaulas inejas uždege ži
burį, atsisėdo prie lango ir žiu
ri kaip vejas pusto lengvuti 
sniegą. į

— Kaulai, —graudingu bal
su atsiliepe Jonas, — ar atsi
meni Kuczias ir tais snieguo
tas, szaltas Kalėdas Lietuvoje? 
Ar atsimeni, kuomet Kuczios 
vakare visi sėdėdami prie szie-. 
nu uždengto stalo, laužydavom 
plotkeles, vienas kitam po 
szmoteli duodavome ir sveiki
nomės?

Kaulas pasitampė, ilgais 
pirsztais pora kartu perbraukė 
per savo iszdraikytus plaukus, 
atsiduso, bet nieko nesake. 
Kaulo tylėjimas Jonui davė 
daugiau drąsos kalbėti.

—Ar atsimeni tuos laikus 
kada ankstyvam Kalėdų ryte' 
važinėdavome bažnyczion ir 
skubindavomeš kad Berneliu1.
Misziu nepraieidus, kad greij • Union National Bank 
cziau gimusi Kristų pagarbi- ! kampas main ir centre st. 
nūs? Ar atsimeni kaip galingai MAHANOY CITY, PA. 
giedodavome: '“Gili sziadieną T,TTTTTTTT»»,

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
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411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501
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‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

I ŽINIOS VIETINES
N

— Linksmu Szvencziu vi
siems vietiniams gyventojams 
su sziomis Kalėdomis. Linkime 
visiems laimes, sveikatos ir 
kad .sulauktumet sveiki kitu 
metu laimingai.

— Ketverge Kuczia. Dali
namės ir mes su plotkelems su 
musu skaitytojais.

—■ Redakcijos ofisas per 
Kalėdas bus uždarytas visas 
diena.

— Penki szimtai anglekasiu 
sustojo dirbti Hammond ka
syklose, Petnyczioj, per tai kad 
kompanija nedave piymybc <ge- 
resniuose darbuose senesniems 
darbininkams.

— Aplinkinėje 6-tos ir South 
ulycziu du automobiliai susi
dūrė su mažoms bledems. Pir
mutinis karukas, varomas per 
Juozą Babinski, susidūrė su 
karuku Kazimiero Novak o, ku
rie likos gerai sukrėsti.

f Apie ketvirta valanda po 
piet, Ketverge, likos užgriau
tas per dideli akmeni, butlege- 
riii anglinėje skylėje, George 
Lipko, apie 30 metu, Slavokas, 
pacziuotas ir su trirni vaikais, 
gyvenantis ant W. Railroad 
uly.' Likos jis ant vietos už- 
musztas. Nelaime atsitiko stri- 
pinse, kitoj puseje Heiligmono 
gazolino stoties, važiuojant in 
St. Nicolas. Galva nelaimingo 
žmogaus buvo baisiai suplota. 
Koroneris F. Boczkauskas isz- 
tyrinejas nelaime inteike lavo
ną graboriui parengti ant pa
laidojimo ir ’bus tolimesnis ty
rinėjimas priežasties nelaimes.
\ —- Panedelio diena atsilan
kys in inusu aplinkine Penn- 
sylvanijos gubernatorius Geor
ge Earle, kuris tyrinės butlege- 
rines kasyklas ir kaip jose 
žmones dirba kaipo ir kompa- 
nicznas kasyklas. Mahanojuje 
atsilankys- in Mahanoy City 
kasyklas su -žymiais kasyklų 
virszininkais ir vaistiniais in
spektoriais.

— Per Kalėdas 
Pamaldos Szv. Juo
zapo parapijoj at
sibus: 6, 8, 9 ir 10 
vai., po Sumai Pa
laiminimas Szv. Sa
kramentu. Iszpa- 

žintis bus klausoma Kucziu 
vakara. Kun. P. Czesna.

— Apie 11:30 vai. Subatos 
vakara užsidegė garadžius ant 
W. Maple uly., kuris likos grei
tai užgesintas.

— Daugelis studentu isz 
kolegijų ir kitu mokslainiu pri
buvo namo ant Kalėdų szven
cziu, praleisti kėlės dienas su 
tėveliais ir giminėms.

— Liliosa, duktė Jono Ci- 
aariku, 315 W. Mahanoy avė., 
kuri lavinasi Szv. Pranciszkaus 
Akademijoj, Pittsburghe, par
važiavo namo pas tėvelius pra
leisti Kalėdų szventes.

— Panedelio ryta, apie 6:30 
vai., kilo ugnis name Geležėliu, 
628 W. Market uly., kuris pri
guli prie Daniseviczienes.

— Praeitam numarije “Sau
les” buvo maža klaida a|pie 
Szv. Juozapo Mokyklos Vaiku- 
cziu Metini Koncertą, vietoje 
diena 10 Sausio, buvo indeta 
19 diena. Todėl pataisome ta 
klaida kad Koncertas bus 10, 
o ne 19 kaip tai buvo patalpyta 
praeitam numarije.

—• Praeita Ketverga, apie 
3:45 vai. po-piet, likos baisiai 
suspaustas per anglinius karus 
prie Morejos kasyklų, Rusna- 
kas Marko Stevens, kuris likos 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbute ir apie 5:30 vai. ta 
pati vakara mirė.

— Poni M. Stulgaitiene, isz 
McAdoo, ana diena lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos atsilankė in redakcija 
“Saules” kurio laikraszczio ji 
yra skaitytoja per daugeli me
tu.

— Anglekasiai, prigulinti 
in UMWA unija, aplaike uka- 
za kad mokėti po doleri už 
Sausio ir Vasario menesius 
kaipo ekstra mokesezius. Uni
ja turi apie 550,000 nariu ir jei
gu ko'žnas užmokėtu savo “as- 
sesmenta,” tai pasidarytu pui
ki suma 1,100,000 — daugiau 
kaip milijonas doleriu. Kaip 
virszininkai tvirtina tai tieji 
pinigai eina ant iszkovojimo 
geresniu darbininkiszku tiesu 
del anglekasiu ir tvėrimo nau
ju lokalu. Kokis sziadieninis 
pagerinimas anglekasio būvio?

Maizeville, Pa.,— 
Szv. Ludviko Para- 

i Szv. Kaledu
Pamaldos:

Berneliu Miszios, 6 vai., antros 
Szv. Miszios, 8 vai., Suma, 9:30 
vai. Po Sumai Palaiminimas 
Szv. Sakramentu. Iszpažintis 
bus klausoma Kucziu vakara 
(nuo 4 iki 6 ir nuo 7 iki 9 vai. 
vakare.

Kun. A. J. Alauskas.

Frackville, Pa.,— 
Apreiszkimo P. Szv. 
Parapijoj Kaledu 
Pamaldos:

Kuczioje, Iszpažintis: 2 iki 5 
popiet, ir nuo 7 iki 10 vakare. 
Kaledu ryt, Szv. Miszios: 6, 8 
ir 10 vai. Kun. S. J. Norbutas.

Girardville, Pa.,—
Szv. Vincento Para
pijoj Szv. Kalėdų Pa
maldos :

Berneliu Miszios, 6 vai.,- Vai
kams Miszios, 8:30 vai., Suma, 
10 vai., po Sumai Palaimini
mas Szv. Sakramentu. Iszpa- 
žintis bus klausoma Kucziu va
kara, nuo 3 iki 6, ir nuo 7 iki 9 
vai., vakare.

Kun. M. F. Daumantas.

PAJESZKOJIMAI
Paejszkau savo brolio Jono 

Bulovo kuris kitados gyveno 
Baltimore, Md. Paeina isz Lisz- 
kevos‘parapijos, Gobiniu kai
mo. K. Bulovas,

33 Robinson Court,
Lawrence, Mass.

Pajeszkau Juozo Geraltaus- 
ko kuris pirmiau gyveno Chi- 
cagoj o dabar nežinau kur bu
na. Tegul jis pats atsiszaukia 
ar jeigu kas žino apie ji, malo
ningai pranesza ant adreso:

Edward Rutkausky,
1600 Penn Avė., 

Jeannette, Pa.
ANT PARDAVIMO.

Vienos szeimynos namas po 
adresu 1038 E. Pine uly., Maha
nojuje. Parsiduos pigiai.

V. Kvasauckas,
1038 E. Pine St., 

2t.) Mahanoy City, Pa.

FŽinoma jog važiuosite namon del 1

Keliaukite ant geležinkelio - del greitumo ir parankamo tk

NUPIGINTOS PREKES per Szventes ir kiekviena 
kita diena tas reiszkia ekonomija.

Lehigh Valley Railroad
(lie Route of The BlackDiamond

Lehigh Valley treinai naudoja Pennsylvania Stacija New 
Yorke ir Pennsylvania Stacija Newark

M

P. W. A. DYKAI DUODA DAILOS
IR MUZIKOS KLIASAS

PALICIJA ARESZTAVOJO 
1,000 GRAIKISZKU KO

MUNISTU.

Atėnai, Graikija. — Valdisz- 
ka slapta palicija aresztavojo 
apie tūkstanti nužiūrėtu Ko
munistu už suokalbi priesz val
džia. Palicija užtiko tūlam na
me daug visokiu plakatu ir at- 
siszaukimu kurie skelbe. apie 
pasikelima ir kad žmones ne
klausytu valdžios.

Teisingi Priežodžiai
§ Nepagausi žuvu jeigu ne- 

paszlapsi kojų.

§ Girtuoklei net siunta ka
da tik arielka pajunta.

. •*
§ Už dyka niekas nieko ne

duoda, su viena ranka kiauszi- 
nius ima o su kita lest duoda.

§ Kas nori namie turėti ra-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

mybe ir praleist smagu laika, 
tegul užsiraszo . laikraszti 
“Saule” o gyvenimas jo bus 
saldus ir rupeseziai dings isz 
tos grinczeles.

S®- SIENINIAI KALENDORIAI
Del saves arba in Lietuva pasiusti.

Po 25c.> arba 5 už $1.00

W. D.' Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa.

Be alaus neapsiėsite todėl nusipirkite sau baksa ar baczka

Mahanojaus Kajerio ir Easton Kueblers Alaus 
ar Porterio ar Elaus Bonkose ar Baczkose

Užsisakykite piresz laika o bus jumis pristatyta in juso namus

■i-

ANTANAS DZIADOSZA
438 W. MAHANOY ST. MAHANOY CITY, PA.

Telefonas 59-J

Vaikeliai mano mieli, 
Pakabinki! paneziakas savo, 
Visi laukite ant manes 
Ateinant, per Kalėdas. 
Su dovanėlėms pribusiu, 
Kožnam vaikui iszdalysiu, 
Dovaneles geriems paliksiu, 
Jeigu mieganezius užtiksiu. 
Klausykite nuolatos teveliu, 
Pribusiu ir ant kitu meteliu, 
Geriaus jus apdovanosiu, 
O piktiems botagu užduosiu. 
Vakarais vėlai nelakstykit, 
Teveliu visados klausykit, 
Mokykitės visados gerai, 
Ir užsilaikykite szvariai. 
Ant to gerai iszeisite, 
Kada prie metu daeisite, 
Nuolatos linksmi busite, 
Kada Kalėdų sulauksite. 
Visi linksminkitės, 
Su tėveliais džiaugkites, 
Rieszutus daužykite, 

■tObuplius valgykite!

Paskutines Žinutes
Litchfield, 1'11. — Penki me

džiotojai, kurie važiavo auto- 
mobilium namo, isz medžiok
les, likos užmuszti ant geležin
kelio skerskelio per Wabash 
truki. Buvo tai visi Lenkai.

Vatikano Miestas. — Popie
žius yra labai ' silpnas, kelis 
kartus apmirė ir badai pradė
jo sirgti influenza. Keli specia
listai likos paszaukti ant ro
dos. 40 J

Susquehanna, Pa. — Aplai- 
kes rogutes ant Kalėdų, 13 me
tu Petrukas Domianovicz nu- 
cziuože ant ulyczios po auto- 
mobilium ir likos užmusZtas 
ant smert. Dreiveris automobi- 
liaus likos paleistas nes tame 
nebuvo kaltas.

MtU

Kada pirksite Sunshine Alaus del Szvecziu, atsiminki
te kad galima gaut trijų didumo bonkose, del jusu pa- 
rankumo, kaip paveikslas perstato.
Didele szeimynos kvortine bonka del szvecziu ir gauna
te daugiaus alaus už jusu pinigus. Po tam yra 12 unci
jų bonka del individualiszko vartojimo. Treczia teip va
dinama žalia bleszine TAB kurioje randasi 12 unciju ir 
kuriu tuszcziu nereikia atgal gražinti. Yra tai labai pa
ranki del padėjimą in ledine baksa.

JOSEPH AUGUST, Agentas
(Jos. Auksztakalnis)

1225 E. PINE STREET, MAHANOY CITY, PA.
Telefonas 677

That GOOD Beer.1. That HEALTHFUL Beer

We stock them all. 
Order a case.

^■^sunsHreBfasAif

------- O'
Naujas linksmybes pasaulis 

pasirodė vaikams ir augusiems 
per visas Suv. Valstijas su dy
kai WPA mokytoju duodamas 
dailos ir muzikos kliasas. Szi- 
tos kliasos nebando konkuriuo- 
i is su darbu mokyklose ar su 
privatiszku mokinimu bet in- 
steigtos tiems žmoniems kurie 
pirmiaus neturėjo progos prie 
tokio mokslo.

In metus nuo insteigimo WP 
A federalio projekto, po kuriuo 
dailos ir muzikos mokytojai 
veikia, programas greitai isz- 
sipletojo priežastimi priim- 
naus populariszko atsiliepi
mo. Miestu vaikai pritraukti 
nuo prigrūstų gatvių ir moki
nami pieszti, griežti amaturisz- 
kose orchestrose, austi, lipdyti 
figūras arba gaminti kovas. 
Darbu-jeszkotojai pailsi ant 
valandos dailos ar muzikos vi- 
dur-dienio kliasose. Kliasos to
limose dalyse Pietų ir Vakaru 
klauso in radio užrekordavi- 
mus, kuriuos padaro didesnes 
WPA orchestros ir pasiklauso 
pamoku vietines mokytojos ve
damu,

Tikslas szitu kliasu yra su
pažindinti žmones visur su dai- 
lyba kad ja galėtu pasidžiaug
ti. Prakalbomis, paaiszkini- 
mais ir praktika mažus vaikai 
ir augę žmones mokinami apie 
dailos pat pradžia ir jie netik 
apteikia pilno užganedinimo 
piesziant gražu paveiksią arba 
griežiant muzikaliszka instru
mentą bet jie turi generali su
pratimą apie ju daila. Priva- 
tiszkos pamokos neduodamos, 
visas mokinimas net ir piano, 
duotos grupėse. Ir taip iszsi- 
vyste visai nauji mokinimo bu- 
daiĮ kuriuos giria apszvietos 
virszininkai. Mokytoju naujo 
techniszko budo lavinimo, in- 
steigos pradėtos New Yorko 
mieste, Floridoj ir Californijoj.

WPA Federal is Muzikos 
Projektas dabar inima 1,500 
mokytoju, kurie siūlo instruk-j 
cijas “Settlement” ir “com

munity” namuose, mokyklose 
po kliasu, vaiku ir mergaieziu 
kliubuose ir net 60 OCC sto
vyklose. Piano ir muzikaliszku 
instrumentu instrukcijos duo
damos kaip ir dainavimo ir 
choro darbas, ir muzikaliszka 
teorija. Orchestros, benai ir 
chorai iszsipletojo kiekvienoje 
szalies dalyje, net ir distri'k- 
tuose kur žmones niekad netu- . . . T rejo progos pasimokinti arba 
pasiklausyti geros muzikos.

Priesz insteigima muzikos 
projekto, buvo rokuojama kad 
net 2/3 dalys vaiku Amerikos 
kaiminėse mokyklose neturėjo 
muzikos instrukcijų. Dabar 
yra valstija—apimanti mokini
mo programai Oklahoma, Min
nesota ir Massachusetts; Flori
da turi projektą kiekviename 
apskrityje ir Mississippi remia 
programa 56 apskrieziuose su 
rokuojamu prisiraszymu išz 
70,000 vaiku ir augusiu.

Miestu projektai siūlo svar
bius programus žmonėms apry- 
botu progų. New Yorko mieste 
16,000 asmeniu užregistruoti 
muzikos centruose ir pasiekia 
mažiausia 100,000 vaiku ir jau
nu žmonių kas menesi centruo
se vestuose geroves organizaci
jose, “settlements,” ligonbu- 
cziuoše- ir biuruose del nukrei
pimo jaunystes prasikaltimu.

Kaip muzikos kliasos tai ir 
dailos kliasos iszsipletojo per 
visa szali. Instrukcijos duoda
mos gražioje dailinybeje ama
tuose ir taipgi yra komercija- 
lisžkos ir pritaikintos dailos 
kliasu. New Yorko mieste vien- 
tik 50,000 vaiku ir augusiu 
laiko WPA dailos kliasas kas 
savaite. Pietines valstijose žin
geidumas paakstintas per iri- 
steigima 19 WPA Dailos gale
rijų, kurios davė žmonėms ju 
pirma proga matyti origina- 
liszkus dailos veikalus. Kliasas 
vedamas sanryszyje su szitoms 

, galerijoms lanko tukstaneziai 
j entuziastiszku studentu.

F.L.I.S.

DARBO ŽINUTES
MINKSZTUJU ANGLIŲ KA
SYKLOS PADAUGINS VA
LANDAS DARBO BE PAKĖ

LIMO MOKESTIES.
Washington, D. C. — Opera

toriai minksztuju anglių ka
syklų apreiszlke prezidentui 
Lewis’ui, kietųjų anglekasiu 
unijos kad jie ketina padau
ginti darbo valandas ju kasyk
lose be jokio padidinimo mo- 
kesties, tai yra, nuo 35 valan
dų lyg 40. Jeigu tai. invykdytu 
tai 465 tukstaneziai minksztu 
anglekasiu Ąpalachian distrik- 
tuose pasiliktu po taja bau
džiava. Naujas kontraktas kie
tųjų kasyklų anglekasiu skait- 
liuje 110 tukstaneziu, baigiasi 
ateinanti meta, Apriliaus 1 d., 
kuris duoda jiems septynes va
landas darbo ant dienos. Ope
ratoriai tvirtina buk sziadien 
turi mokėti darbininkams apie 
szimta procento daugiau ne 
kaip mokėjo keturis metus ad- 
gal. Sziadien moka savo darbi
ninkams po $5.50 ant dienos 
žieminėse dalyse o $5.10 pieti
nėse dalyse.

ANT KAIMO.

Jokūbas:.— Tegul bus pa
garbintas. .. o kur tai eini, kū
mute?

Magde: — Ant amžių amži
nųjų ... einu arielkos.

Isz Chicago, III.
WESTSIDE., — Ligoninėje 

buvo paguldytas Antanas Misz- 
kinis, 52 metu amž., lietuvis. 
Jis buvo rastas susižeidęs ties 
2109 Cullerton uly. Prakirto 
veidą ir kakta, parvirtęs ant 
szalies ulyczios..

— S f. Antano ligoninėje 
guli isz czionais Lietuve, Lena 
Strikolis. Ji buvo rasta na
muose, apsvaigusi nuo nuodin
go gaso. Ligone yra apie 50 
metu amžiaus. Sako, kad per 
kuri laika jos sveikata buvo 
blogame stovyje. Strikolis gj'- 
vena 2212 So. Leavitt uly.

—• Ties numeriu 2044 Coul
ter uly., palicija suome 19 metu 
jaunuoli, Juozą Vidovich, Jisai 
yra kaltinamas apipleszimu sa
vo dėdės, Kaz. Paugos namu, 
2409 So. Hoyne avė. Jaunuolis 
pasivertęs spintose ir szkposė, 
jis pasiėmė 22 kalibro szautu- 
va, $22 pinigais ir pora juodu 
vyriszku czeveryku.

' TQWN-OF-LAKE., — In li
gonine buvo iszvežtas 60 metu 
amžiaus lietuvis, L. Maczialis. 
Js yra suparaližuotas.

BRIDGEPORT., — Lietuve 
Petronėle Liepa, buvo užmusz- 
ta automobilio nelaimėje, Ly
ons apielinkeje, ties 8300 Arch
er avė. Kiti penki asmenys 
buvo sunkiai sužeisti. Tarp su
žeistųjų yra veliones sūnūs, 
Juozas Liep'a ir jo žmona, Isa
bella;
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