
A. Skucza* Box 44?

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) t 
3; PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY G 

’  !• 
J-An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that J- 
$ circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries. $

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00 jl 
j|To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application.$

į; W. D. BOCZKOWSKI - CO., 'J
3j MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. -j

1 fc. / ENTERED AT THE HAHANOT CITI, PA.. X
N0> I fSį (.POST-OFFICE AS SECOND CLASS MAIL MATTER J MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 1 SAUSIO 1937 (FRIDAY, JANUARY 1, 1937)

| DU-KART SANVAITINTS LAIKRASZTIS SAULE g 
| ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA | 
» ------------ I

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams; JĮ)

I
I Kitose Vieszpatystese, $4.50 metams. jį
i ----------- A i
I Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:
i W. D. BOCZKAUSKAS- CO., $
į MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U.S.A, ji}

Wm. D. and Victor L. Boczkowski, Publishers 
>’• if. Boczkowski, Kilter. 48 METAS

Isz Amerikos NEPAPRASTI
ATSITIKIMAI

PALIKO SAVO TARNAITEI 
4,300 DOLERIU.

Philadelphia. — Mrs. Katre 
Blaess, ‘kuri mire apie menesi 
laiko adgal, paliko savo tarnai
tei Bertai Hubenthal visa savo 
turtą susidedanti isz 4,300 do
leriu. Palktam testamente pri
dūrė sziuos žodžius: “Palieku 
savo isztikimai tarnaitei visa 
savo turtą už jos dideli prisiri- 
•szima prie manes ir jos puiku 
mandaguma ir patamavima už 
mano gyvasties.”

GERDAVO KAS DIENA GU- 
ZUTE, DAGYVENO LYG 

110 METU.
New. York. — Czionaitineje 

Žydiszkoje ligon'buteje mirė 
Abrahomas Ginsberg, susilau
kęs puikaus amžiaus 110 metu. 
Jis nekarta kalbėdavo kad kas 
diena iszgerdavo czierkele gu- 
zutes priesz pusryezius, valgy
davo keturis kartus ant dienos 
ir nesirūpindavo apie nieką. 
Gyvendamas taip, nesirgo nei 
vienos dienos ir buvo vikrus. 
Draugai, kurie radosi su juom 
prieglaudoje, ketino taja diena 
jam iszkelti sukaktuviu dieno
je puikia parte, bet senukas to
jo džiaugsmo nesusilaukė. Stai
gai apsirgo pFszirdiM l7ga"irJ 
atvežtas in ligonbute trumpam 
laike mirė.

SZIURPULINGAS INVYKIS 
SZEIMOJ.

Lawrence, Mass.,— Czia bu
vo aresztuotas Vincas Racz<- 
kauskas, kuri palicija kaltina 
norėjus pasmaugti savo žmona 
Agota, o ji, primuszta ir pri
smaugta, buvo paguldyta li- 
gonbutej. Raczkauskas jau ne
jaunas vyras, turi apie 55 me
tu amžiaus, turi suaugusi sunu 
ir dukterį; jo pirmoji pati yra 
mirus jau kelia tas metu atgal. 
Jis nesenai vede naszle, Agota 
Aszmegiene, kurios pirmas vy
ras mirė apie 7 metai atgal. Ji 
irgi turi 17 metu sunu po pir
mo vyro. Raczkauskai susigin- 
czino del klausymo.: keno var
du turėtu būti dedami ju 
pinigai bankan, nes abudu 
dirba audeklinėj ir pinigu at
lieka da pasidėt. Kaip Racz
kauskas paiicijai aiszkina, jis 
norejes, kad pinigai butu deda
mi abieju vardais, o ji norėjusi, 
kad banko knygute butu tik 
ant jos vienos vardo. Del to ir 
pradėjo musztis. Bet Racz- 
kauskiene ir kaimynai pasako
ja kitaip. Ji sako; kad ji szil- 
džiusi pieną ant pecziaus, kaip 
vyras netikėtai ja isz užpakalio 
pagriebė, parmuszes žemen, 
prispaudęs ja keliais ir paemes 
už gerkles pradėjo smaugti. Ji 
netekusi žado. Kaip kaimynai 
pradėjo belstis in duris, Racz
kauskas pabėgės per Įauga. 
Ineje vidun, kaimynai radę at
sukta gaza kambary, kur gulė
jo prismaugta moterc. Lauke 
buvo jau tamsu. Raczkauskas 

"gaudomas hibrido in upe iki 
pažastų ir stovėjo vandeny, kol 
žmones jo jieszkojo. Patamsy 
jie jo nemate. Rytojaus diena 
jis buvo suimtas. —K.

PABAIGOJE SENO METO 
BUVO DAUG NEPAPRASTU 
IR JUOKINGU ATSITIKI

MU PO VISAS DALIS 
AMERIKOS.

Chicago. — Pabaigoje seno 
meto buvo visokiu nepaprastu, 
juokingu ir graudingu atsitiki
mu, kaip parodo sekantis sura- 
szas. O 1936 metas pasiėmė su 
savim 100,000 auku visokiose 
nelaimėse ir apie 10 milijonai 
žmonių .'likos sužeisti.

Chicago. — Žmones nemažai 
nusistebėjo kada pamate le- 
kenti ore automobiliu kuris nu
krito in grabe. Vėliaus dažino- 
ta buk eksplozija isznesze gazo 
uždangalą ant ulyczios ir tas 
buvo priežastim iszlekimo au- 
tomobiliaus in padanges.
Moravia, N. Y. — Didele žiur

ke inlindo in kelnes varytojaus 
troko. Dreiveris norėjo paliuo- 
suoti savo kehiiu diržą kad isz- 
leisti žiurke isz kelnių ir per 
tai trokas patalke in medi.

Middleton, Mass. — Pana 
Faith Joscelyn vare automobi
liu o szale jos sėdėjo szunytis. 
Staigai hite atsitūpė ant szune- 
lio snukio. Pana Faith nubaidė 
bite kuri ja? 'jž tai ingyle in 
aki o automobilius trenkė in 
artima medi. Ji randasi ligon- 
buteje.

Atlanta, Ga. — Dvieju metu 
Mikutis Gelston užspringo ant 
szmotelio salotos ir likos isz- 
gial'betas in laika per greita 
operacija.

Los Angeles, Calif. — Craig 
Raynolds, krutamuju paveiks
lu aktorius radosi pas dentista 
kuris jam taisė dantis. Pradėjo 
ka toki kalbėti in dentista bet 
tasai ant to netemino. Ant galo 
Raynolds staigai paszoko nuo 
kėdės, rėkdamas kad dentisto 
surdotas užsidegė.

Councill Bluff, Iowa. — Ha
rold Solomon pats save insidu- 
re su vaszkuotu usu. Raityda
masis miege indure galas uso 
in jo nosi persidurdamas sau 
kraujo gyslute ir turėjo važiuo
ti in ligonbute.

Terre Houte, Ind. — Dreive
ris vare troka kuriame radosi 
10 tonu patronu ir tame laike 
užsidegė trokas. Gazo kubilas 
eksplodavojo nuo ko užsidegė 
patronai. Pyszkinimas kulku 
tęsęsi per valanda laiko bet 
dreiveris iszliko gyvas.

Green Bay, Wis. — Nancy 
Carroll, 16 menesiu amžiaus 
mergaite iszliko gyva ir visai 
nesužeista kada nuvežliojo nuo 
geležinkelio kada per ja perejo 
lokomotiva ir visas trūkis.

Columbia, Mo. — Asztuoniu 
metu vaikas, Jean Trombley, 
kuris buvo dingės isz namu per 
devynes valandas, likos suras
tas gyvu kabantis ant tilto 
tarp balkiu ant galvos. Vaikas 
eidamas tiltu inpuole tarp bal
kiu ir negalėjo pasiliuosuot.

Houston, Tex. — Tūlas gol- 
fininkas taip smarkiai uždavė 
in bole kad iszsisuko sau koja. 
Kitas žmogelis, plaudamas sau 
skaudanczia gerkle taip atlo-

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—George Bonnet, kuris buvo ministerium finansų, bus paskirtas ambasadorium in 
Francija. 2—Ceremonijos, kurios apreiszke karalium George Vl-ta po atsisakymui jo bro
lio Edwardo, kuris apleido tėvynė. 3—Generolas Chiang-Kai-Shek, kuris nesenei buvo pa
imtas in nelaisve per savo prieszininkus bet vėliaus likos paleistas ant liuosybes.

sze galva kad iszsisuko sau ka
klą.
' Chicago. — Tula mergina 
puldama per langa, nupuolė 
ant -praeinanczio žmogaus ir 
iszsigialbejo nuo mirties. Abu
du sugriuvo ant žemes bet pa
siliko sveiki.

Danville, Ill. — Otto Gerlach 
likos nuszutintas ant smert 
puldamas in verdanti vandeni 
skerdinyczioje. Szmotas ledo- 
puolė ant jo imnesdamas ji in 
vandeni.

DVI POROS DVYNU IN 
VIENA META.

Freemont, Ohio. — Mrs. Ed
ward Wilhelm, isz Toledo, ana 
diena pagimdė antra pora dvy
nu in laika vieno meto. Dvy
nai — mergaite ir vaikas, svė
rė po du svarus kožnas. Praei
ta Kovo menesi, treczia diena, 
motere pagimdė taipgi dvynus, 
taipgi mergaite ir sūneli. Abi 
poros dvynu yra sveikos ir gy
vos.

KVINTUKES PAREGĖJO 
PIRMA KARTA SAVO 

BROLIUKĄ.
Callander, Kanada. — Pen

kios mergaites Dionnu, kvintų2 
kės, kurios pagarsėjo po visa 
svietą, sziadien yra sveikos ir 
gyvos. Laike Kalėdų dienos 
pirma karta paregėjo savo bro
liuką, penkių menesiu amžiaus 
Oliva. Tėvai mergaicziu pra
leido linksmas Kalėdas su savo 
dukrelėms.

DU ANGLINIAI BUTLEGE- 
RIAI UŽMUSZTI SKYLĖJ.
Mount Carmel, Pa. — Du an

gliniai butlegeriai, kurie kasė 
anglis skylėje artimoje Sayre 
kasyklų, likos užmuszti laike 
tojo pavojingo darbo. Nelai
mingais darbininkais yra: Juo
zas Borisas, 45 metu ir Iranas 
Czesloskis, 22 metu. Artimoje 
dirbo Mikolas Keri.stis ir An
drius Tudo bet tiedu iszsigial
bejo nuo nelaimes.

PAVOGĖ VAIKA
UŽ KURI REIKALAUJA 

8,000.

Tacoma, Wash. — Nedėlios 
vakara nežinomas vaik-vagis 
pavogė 10 metu Charles Matt
son, isz jo namo, palikdamas 
įaszteli reikalaudamas nuo tė
vo 28 tukstanczius doleriu. Vi
sa palicija su pagialba valdžios 
detektyvu ir G-men jeszko 
vaikvagio kuris kerszino tė
vams kad jeigu neatsiuns mo
kesties tai vaikuti nužudys.

Vėliausi daneszimai skelbia 
buk tėvas vaikiuko užmokėjo 
reikalaujamus pinigus, $28,000, 
už sugrąžinimą sūnelio, kuris 
bus sugražintas sziomis dieno
mis. Motina vaikiuko pavojin
gai apsirgo nuo pavogimo jos 
mylimo sūnelio ir randasi po 
priežiūra daktaru.

VAIKAS NUŽUDĖ SAVO 
TĘVA.

Revere, Mass. — Deszimts 
metu amžiaus, Charles Karpen
ko, likos uždarytas kalėjime už 
nuszovima savo tėvo, Evesa, 48 
metu amžiaus, ant smert, Vai
kas ant palicijos aiszkino buk 
tėvas taja diena parejas namo, 
kerszino užmuszti motina, dvi 
seseris ir valka. Matydamas 
kad jiems visiems gresia dide
lis pavojus, vaikas nubėgo in 
tėvo kambarį ir pasiėmė revol
veri su kuriuom nuszove inir- 
szusi tęva.

SENAS METAS PASIĖMĖ 
DAUG AUKU SU SAVIM.
Chicago. — Tautiszka Ap

saugos Drauguve apskaitė sa
vo metiniam raporte buk in 
laika paskutiniu vienuolikos 
menesiu 1936 mete, žuvo nuo 
visokiu nelaimiu 33,790 žmo
nių arba 450 daugiau ne kaip 
1935 mete. Milijonai žmonių su
žeista.

VISZTELE
18 METUJENUMO
BET DA VIS DEDA 

KIAUSZINIUS.

Walnut Ridge, Ark. — Au
gintojas paukszcziu ir visztu, 
S. Moore, turi visztele kuri 
jau susilaukė puikaus amžiaus 
18 metu bet da kožna diena pa
deda kiauszini. Visztele yra 
akla ir ana diena iszperejo sa
vo 17-ta buri visztuku. Tokis 
atsitikimas atsitinka tik viena 
karta ant szesziu milijonu visz
tu.

Darbo Zinutės

SURADO DINGUSI ERO-
PLANA SU 12 LAVONAIS
Burbank, Calif. — Sudaužy

tas ant szmotu'didelis eropla- 
nas, kuris prigulėjo prie Uni
ted Air Line kompanijos, likos 
surastas per jeszkotojus, Pa- 
nedelio ryta, kuris radosi gi
lioje duo’beje, tarp kalnu, apie 
20 myliu nuo czionais. Devyni 
pasažieriai ir trys darbininkai 
likos užmuszti ant vietos. Ero- 
planas buvo iszlekias isz San 
Francisco in Burbanka Nedė
lios ryta ir nieko apie ji nebu
vo girdėt lyg Panedelio kada 
jeszkotojai surado ji susidau
žiusi ant Oak kalno.

BANDITAS NENORĖJO 
PRIIMTI JO PINIGUS.

Green Bay, Mich. — Kokis 
tai jaunas žmogus, atejas in 
Schmidt Motor Co., ir su pa- 
gial'ba revolverio aliepe darbi
ninkui George Herlashe iszkel
ti rankas in virszu, paliepda
mas jam kad atidarytu geleži
ne kasa kurioje radosi pinigai. 
Darbininkas jam pasakė kad 
nežino kombinacijos kaip ati
daryti kasa bet paaiszkino kad 
jis turi prie saves asztuonis do
lerius kuriuos jam malonei ati
duos 'bet banditas padekavojo 
jam už jo gera szirdi, sėdo in 
automobiliu ir nupyszkejo to
liau.

TRUMPOS ŽINUTES
Vatikano Miestas. — Vėliau

si telegramai pranesza buk po
piežius pavojingai serga ir lau
kiama jo mirties nes daktarai 
nesitiki ji iszgydint.

Ephrata, Pa. — Per eksplozi
ja gazolininio pecziuko, sude
gė ant smert keturiu metu Jo
ana Becker. Jos 8 metu broliu
kas uždege pecziuka isz kurio 
varvėjo gazolinas ir tas buvo 
priežastim eksplozijos.

Pottsville, Pa. — Stanislo- 
vos Zaromskis, isz New Phila
delphia, kuris subadė savo pa- 
czia ant smert po tam pats 
bandė nusižudyt, likos iszvež- 
tas in pamiszėliu prieglauda 
in Fairview nes iszrasta kad 
jis ne yra pilno proto.

Kulpmont, Pa. — Ugnis su
naikino visiszkai auksztaja 
mokslaine Wilson High School 
padarydama bledes anjt $60,- 
000. Buvo tai treczia liepsna in 
laika meto.

Philadelphia. — Ona Gadec- 
kiene, 80 metu amžiaus likos 
surasta per palicija pusnuoge 
vaikszcziojanti po ulyczia, ne
žinodama kur gyvena.

Bergen, Norvegija. — Nor- 
vegiszkas laivas, prikrautas su 
angliais ir plaukentis in Angli
ja, nuskendo su 16 laivoriais.

New York. — Apskaitoma 
buk po visa Amerika žmones 
praleis apie deszimts milijonu 
doleriu ant apvaikszcziojimo ir 
priėmimo Nauju Metu.

Trenton, N. J. — Paskalas 
apibėginėjo buk surasta da 
$21,650 pinigu kuriuos badai 
buvo paslėpęs Hauptmann’as 
kuris nužudė Lindbergh’o sū
neli. Vėliaus pasirodė kad tik 
50 doleriu surasta.

ISZPUMPUOS VAN
DENI ISZ KASYKLŲ
BUS DARBO DEL 5,000 

ANGLEKASIU.

Pittston, Pa. — Kada isz- 
pumpuos visa vandeni isz 10 
angliniu kasyklų aplinkinėje 
Pittston ir Duryeos, ateinanti 
menesi, sugrysz prie darbo apie 
5,000 anglekasiu in taisės ka
syklas. Valdžia paskyrė ant to
jo darbo 700,000 doleriu. Ka
syklos buvo užlietos Kovo me
nesyje per didelius tvanus ko
ki tada vieszpatavo visur.

LEHIGH VALLES DIRBTU
VE APKRIKSZTINO 

1,000-ni VAGONA.
Sayre, Pa. — Czionaitine va

gonu dirbtuve, kuri priguli 
prie Lehigh Valles kompani
jos, apkriksztino 1,000-tini an
glini vagona. Tose apeigose da
lyvavo burmistras miesto ir 
daugelis kompanijos virszinin- 
ku. Toji kompanija padirbo 
tukstanczius angliniu vagonu 
kasztu $1,755,000 kurie pinigai 
iszmoketa 475 darbininkams. 
Sziadien toji kompanija perve
ža daugiau anglių ne kaip 
priesz užejima depresijos nes 
biznis kasyklose pagerėjo ir 
žmones pradėjo geriau dirbti.

ANGLISZKI ANGLEKASIAI 
ISZEJO ANT STRAIKOS.
London, Anglija. — Dvylika 

tukstaneziu anglekasiu iszejo 
ant straikos spirdamiesi dau
giau mokesties ir trumpesniu 
valandų darbo Broadsworth, 
Hickleton, Aimthrop ir Ed- 
lington kasyklose, Doncaster 
ir Yorkshire aplinkinėse.

AUTOMOBILIU STRAIKIE- 
RIAI SPIRESI PRIPAŽI

NIMO UNIJOS.
Cleveland, Ohio. — Tieji, kū

ne žino, tvirtina buk General 
Motors automobiliu kompani
ja turės sustot ant ilgo laiko 
jeigu 6,200 darbininku iszeitu 
ant straikos. Jeigu straika in- 
vyktu tai Chevrolet kompanija 
turėtu paliauti dirbimą 27 tuk
staneziu automobiliu ant die
nos. Darbininkai daugiausia 
spiriasi pripažinimo unijos, du- 
beltava mokesti už Nedelini 
darba ir szventadieniais, 30 
valandų darbo ant s'anvaites.

FORDAS DIRBS NAUJO 
BUDO AUTOMOBILIU.

Detroit, Mich. — Fordas ap- 
laike atenta ant dirbimo naujo 
budo automobiliu kurio moto
ras rasis užpakalyje automębi- 
liaus vietoje pryszakyje, kaip 
yra dirbami sziadieninei auto- 
mobilei. Motoras arba indžinas 
rasis užpakalyje pridrutintas 
prie szono. Tokis automobilius 
važiuos tykiau ir greieziau ne 
kaip dabartiniai automobiliai. 
Kada juos pradės dirbti tai da 
neapgarsino.

Europiszki laikraszcziai 
daug skelbia buk kone visi 
sklypai apsiginkluoja visomis 
spėkomis ir tai ne tik ant že
mes bet ant mariu ir ore.

Suv. Valstijos taipgi nepasi- 
, liko užpakalyje nes dirba nau
jo budo laivus su 16 celinėms 

* armotoms o vėliaus dirbs 18- 
colines armotas.

Negalima stebėtis kad dau
gelis žmonių žiūrint ant to, kas 
dedasi tarp Europiszki Kriksz- 
czioniszku vieszpatyscziu, už
duoda sau neramu klausymą: 
ar Kristaus mokslas iszti'kruju 
pereme musu szirdis ar tik yra 
juoku.

PREZIDENTAS SPIRIASI 
PAKĖLIMO MOKESTIES 

DARBNINKAMS.
Washington, D. C. — Utar- 

ninko diena prezidentas Roose- 
veltas turėjo posėdi su savo ro
dininkais kas kiszasi pakėlimo 
darbininkams mokesties viso
kiose pramonėse, praszalint 
darba cmažu vaiku ir sutrum- 
pint valandas darbo visose 
dirbtuvėse. Prezidento tikslas 
yra, kad •visi darbininkai ap- 
laikytu tinkama užmokesti už 
savo darba ir kad galėtu gy
venti be jokio vargo.
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SŪNŪS MIRUSIO ZAHA- 
ROFFO. Isz Visu Szaliu BAISI SKERDYNE 

ISZPANIJOJ
Požemine
Karalyste

1937 !
IX Laimingą 

Nauju Metu!
AL/ Kurio su dide- 

Zo le' vilczia visi
zV laukiame ir ti-
lr kimes, kad del
\\ visu bus lai-

-II mingesnis kaip
CC/z buvo praejusis. Sun

kus inspeti ka mums tasai nau
jas metelis atnesz, bet tieji, ku
rie tyrinėja praeiti ir ateiti 
žmogaus gyvenimo ir svietisz- 
kus atsitikimus, sako, kad jis 
atnesz mums nemažai nelaimiu 
nes svietas yra neužganadintas 
ir kyla kasdien didesne neapy
kanta tarp svietiszku tautu. 
Bet turėkime vilti Dievuje ir 
nebūkime nusiminė, nes niekas 
tikrai negali inspeti kas gali 
būti rytoj ir ko sulauksime. 
Tik viltis ir drūtas tikėjimas 
priduoda žmogui pajiegas gy
venti ant rytojaus.

Priimkite musu karsztus lin
kėjimus, mieli skaitytojai, kad 
jus visus Dievas užlaikytu 
sveikus ir gyvus per sziuos 
ateinanežius metus, ko jums 
vėliname isz visos szirdies —

Redakcija “Saules.”

J I ’A-
i *

Hyram Barnett Zaharoff, 67 
metu šziauczius, kuris laiko 
sziaucziu kromeli South Ken
sington, Londone, Anglijoje, 
tvirtina buk jis yra sunum mi
rusio turtingiausio žmogaus, 
Sir Basil Zaharoff, kuris nese- 
nei mirė, palikdamas milžinisz- 
ka turtą. Šziauczius sako kad 
turi tikrus dokumentus kurie 
gali užtvirtint kad jis yra jo 
sunum kad mirusis Zaharoffas 
yra jo tėvu.

ISZ CHICAGO, ILL.

BUVUSIS KARALIUS TURI 
GERA INEIGA.

London, Anglija.,— Iszsky- 
riant visokiu ineigu kokius bu
vusia karalius Anglijos turi, 
sziandieninis bajoras Windsor 
[taji titulą jam padovanojo jo 
brolis, sziandieninis karalius 
Anglijos], turės metines inei- 
gos 125 tukstaneziu doleriu 
kaipo savo ineiga nuo valdžios. 
Manoma kad Windsoras turi 
apie 3 milijonus doleriu inei- 
gos nuo visokiu spekulaciju.

SZPOSAS KURIS ISZEJO 
ANT BLOGO.

Szegedin, Vengrai.,— Norėjo 
padaryti savo paežiai netikėta 
szposa, sziadien laibai to gailesį 
nes jos neteko. Henrikis Ty- 
szion, atejas isz kancelarijos, 
norėjo pasveikint savo paicziule 
szposeliu, kada toji sugryžo isz 
Kalėdinės keliones, nuo savo 
tėvu. Henrikis pritaisė elek- 
trikini drata prie duriu nuo 
elektrikinio žiburio. Kada mo- 
tere paėmė už rankenos ir ban
dė atydaryti duris, elektrikas 
perejo per josios kuna ir mote- 
re krito prie duriu negyva, 
vo silpnos szirdies ir tas 
užmuszc .

Bu-
,jia

Lyg Sziai Dienai Iszžudinta 
Daugiau Kaip 50,000 Žmonių.

Per Abi Szalis.

Nepaprastas atsitikimas 
mergaites.

Mariuką dir stele jo ant nepa-

ant baltos szilkines, iszsiuta

Vyskupas miesto Toledo, kar
dinolas Gomez, apskaitė buk 
nuo prasidėjimo namines kares 
Iszpanijoj, žuvo nemažiau kaip 
milijonas žmonių. Kardinolas 
savo atsiszaukime laikrasztyje 
“Ayenixe,” sako buk genero
las Franco senei butu padaręs 
taika su Iszpaniszkais socialis
tais ir komunistais, jeigu jiems 
neprigialbinetu Sovietine Bo
siją. Kardinolas turi vilti kad' 
generolas Franco ant galo in- 
gales kaipo kovotojas už szven- 
ta tikėjimą ir suplieks naikin
tojus szvento tikėjimo.

Sovietai prigialbsti Iszpa- 
niszkiems netikėliams ir Ko
munistams ir tik prailgina ken
tėjimus Iszpaniszku gyventoju 
kurie ant galo iszeis isz tojo 
kruvino patapo ir vela Iszpani
ja atgaus savo laisve ir tikėji
mą.

George Slocombs, Angliszkas 
rasztininkas ir laikrasztinin- 
kas, kuris atplaukė ana diena 
in New Yorka, isz Anglijos, sa
ko kad beveik visa Europa pa- 
sirengineja ant kares. Bet Cen- 
traliszkoje Europoje gyvento
jai gyvena sutikime ir stengėsi 
prąszalinti kares. Jeigu Iszpa- 
niszka namine kare greitai ne
pasibaigs tai turės insimaiszy- 
ti in ja kelios Europines viesz
patystes isz ko gali ir kiti skly
pai būti inklampyti in taji kru
vina szOki.

Nuo Naujo Alėto susilauksi
me nauja dien-raszti “Vieny
be” kuri iszeis kasdiena, nuo 
pradžios meto. Lyg sziam lai
kui “Vienybe”, kuri iszeina 
Brooklyne, iszeidavo du kartu 
in sąnvaite. Linkime naujam 
dien-raszcziui laimingos pa
sekmes nes turės erszketini kė
lė'isz pradžių, kaip ir visi kiti 
Lietuviszki laikraszcziai.

Laike sziu praėjusiu Kalėdų 
vyskupas O ’Reilly uždraudė 
laikyti vidur-naktyje anksty
vas Piemenėlių Miszias sve- 
timtautiszkose bažnycziose 
Scrantono diecezijoj. Lenkai, 
Lietuvei ir Slavokai priėmė 
szita ukaza su nusižeminimu 
Airiszinio vyskupo.

Chicago, Ill., f Mire Gruo
džio 18 d., 1926, 9:05 vai. vaka
ro, sulaukus puses amžiaus 
Paulina Žurauskiene, po tėvais 
Vesdzunaite. Kilus isz Biržų 
apskr., Vabalninku parap., 
Nausedžiu kaimo. Amerikoje 
iszyveno 35 metus. Paliko di
deliame nuliudime dvi dukte
ris, Pranciszka Prihodskiene 
ir Marijona Kanapackas; du 
žentus, Stanislova ir Bronislo
va; tris sūnūs, Juožtiį Joną ir 
Jurgi; dvi marezias, Agota ir 
ir Helena; dvi seseris, Pran
ciszka Balcziuniene ir Anasta
zija Varekojiene, szvogerka 
Paulina Norkevicziene; broli 
Jurgi Vesdzuna, ir broliene El
eanor; szvogeri Kazimiera Va- 
rekoji; 4 anukus ir 1 anūke; 
pus-seseris ir daug kitu gimi
niu; o Lietuvoje seserį Urszule 
Vendą ene. Velione gyveno 
Mahanoy City, Pa., kada pri
buvo isz Lietuvos, ir buvo se
na “Saules” skaitytoja.

Chicago. — Nuszokusi nuo 
einanezio ekspresinio trauki
nio, užsimusze jauna Ciceriete, 
Anna Kiszkunas.

Nelaime invyko prie Way- 
: cross miestelio, Georgia valsti
joje.

Moteriszke nuszoko nuo Illi
nois Central linijos ekskursinio 
ekspreso, “Seminole,,” kuri 
paėmė Chicagoje kelionei in 
Florida.

A. Kiszkunaite buvo 29 metu 
amžiaus. Ji gyveno Ciceroje, 
adresu, 1532 S. 48-to Court, 
kartu su motina, Karolina ir 
sesute, Adele.

Jos pasakojo kad devynis 
menesius atgal velione gavo 
nervu ipairima, nusiminusi del 
tėvo Walter Kiszkuno mirties. 
Tėvo netekimas velionei buvęs 
didelis .smūgis. Bet motina ir 
dukj;e nėti’ki kad velione nusi
žudė.

Per ilga laika neatgaudama 
sveikatos, pereitos savaites pa
baigoje ji nutarė iszvažiuoti in 
Aliami, Florida pasilsėti. Isz- 
važiavo bet keliones nepabai
gė.

t3T Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

KETURI UŽMUSZTI ERO- 
PLANO NELAIMĖJE.

Varszava, Lenk. — Keturi 
pasažieriai likos užmuszti ir 
asztuoni mirtinai sužeisti per 
nukritimą pasažierinio eropla- 
no kuris leke isz Lembergo in 
Varszava ir nupuolė artimoje 
Ravarusko. Eroplane radosi ta
me laike deszimts pasažieriu ir 
du varytojai.

DAUG UŽMUSZTA EKSPLO
ZIJOJE GAZO.

Varese, Italija. — Daugelis 
žmonių likos užmušzta ir su
žeista per eksplozija gazo po 
ulyczia kuri yra viena isz žy
miausiu ulycziu mieste ir tame 
laike buvo prisigrudus žmoni- 
mis. Drūtis eksplozijos b]uvo 
girdėt net už keliu myliu, kuri 
iszkule visoje aplinkinėje lan
gus ir padare daug blędes.

FRANCIJA TURI TIK 39,- 
500,000 GYVENTOJU.

Paryžius, Franci  j a. — Val- 
diszkas skaitlius ant 1936 meto 
parodo buk Franci jo j 1936 me
te buvo 41,906,968 gyventojai 
bet isz tojo skaitliaus buvo 2,- 
453,507 svetimszaliai. Bet pa
gal apskaityma žinunu tai 
Franci joj da yra trumpa apie 
40 milijonu žmonių.

APVAIKSZCZIOJIMAS PRA
SIDĖJO ANKSCZIAU KAIP 

TIKĖJOSI.
Neapolius, Italija. — Angelo 

Saporito, kaimietis, turės už
tektinai deszru be jokio pasi
darbavimo. Sztai jo riebiausia 
kiaule surado kampe tvarte 
padėtus fajerverkus kuriuos 
Saporito ketino naudoti ant 
priėmimo Naujo Meto bet kiau
le suradus juos pradėjo kram
tyt. Staigai kilo eksplozija ir 
kiaule likos sudraskyta ant 
szmoteliu.

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER 
bonkutė tik 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

. Visi piemens ir piemenėles 
KITUS NUKANKINO ANT isz tolo seronjosi nrieiti prie už- 

SMERT. keiktos urvos, kuri radosi prie
augszto kalno. Apie taja urvą 
jau nuo senovės laiku, visaip 
žmones kalbėjo. Vieni tvirtino 
jog tenais randasi baisus sma
kas, kiti,' jog didele kirmėlė o 
kiti vela, bulk tenais randasi 
žmogedžiai. Už tai ne vienas 
isz piemenuku ne piemenėlių 
nedryso prisiartint prie jos o 
veluk -apeiti aplinkui ne kaip 
pro tenais praeiti.

Viena puikia vasara, tarp 
piemenuku, atsirado jauna 
mergaite, kuri da pirma karta 
buvo pasirengus iszkeliauti su 
savo kaimene in kalnus. Buvo 
tai labai narsi mergaite o isz- 
girdus apie urvą, geide labai 
persitikrint kas joje ant tikrų
jų randasi.

— Kas tau Mariuk insipai- 
niojo in galva, — kalbėjo jai 
Ona, Rože, Antanas ir Szimu- 
kas —• matyt jog jeszkai smer- 
ties. Atsimink, jog tave gali 
patikti baisi nelaime.

'Aląriuka ant tokiu geru pra- 
sargu atsakydavo nnsiszypso- 
jimu, stovėjo ant savo o viena 
karta, labai anksti, kada jos 
draugai ir drauges da gulėjo, 
pasirengė ji eiti in užkeikta ur
vą.

Priėjus prie urvos, inejo in 
vidų be jokios baimes bet vos 
inejo keliolika žingsniu in vi
dų, butu noringai sugryžus bet 
jau buvo už vėlu. Vos peržengė 
urvą kad sztai su dideliu trenk
smu užgriuvo.

Mariuką paregėjo isz tolo 
maža žiburėli ir buvo tosios 
nuomones jog tai gal kita sky
le per kuria gales gautis lau
kan ir ėjo be baimes toliau.

Ėjo ilgai, labai ilgai o kada 
jau buvo pailsus ir net alpo, 
radosi kokiam tai užkerėtam 
sklype, apie kuri lyg sziolei ne
turėjo mažiausio supratimo.

Dangus buvo raudonas, la
pai ant medžiu buvo mėlyni,

Paryžius, Franci ja.—Už kož- 
na kareivi žuvusi laike musziu 
Iszpaniszkoje revoliucijoj, tris 
ypatos: vyras, motere ir vaikas 
buna nužudytais užpakalije 
karisžkos linijos. Teip prane- 
sza kariszkas korespondentas 
Lester Ziffren, kuris ana diena 
sugryžo isz Iszpanijos. Ne- 
kurie isz tu nelaimingu yra 
statomi prie maru ir nuszauti 
be jokio priežasties, o kiti buna 
nukankyti baisiu budu. Diena 
ir naktį Madride, Barcelonijoj, 
Valencijdj ir miestuose kuriuos 
pasikelelei jau. paėmė, galima 
girdėti karabinius szuvius ku
rie sutrumpina gyvasti nekal
tiems žmoniems. Koresponden
tas sako, kad mate tukstan
eziu paveikslu tuju nekaltu au- 
ku skaitliuje gal 15 tukstan
eziu ir daugiau, tik paežiam 
mieste Madride. Catalonijoj, 
(kuris randasi pasikeleliu ran- 
košia), iszskerdyta daugiau 
kaip 30 tukstaneziu žmonių. 
Kiek iszskerdyta žmonių pasi
keleliu miestuosia, tai da neži
nia, bet miestuosia kaip Žara • 
gosią ir Sevilioje turi būtie 
milžiniszkas skaitlis, nes tuo- 
sia miestuosia randasi Komu
nistai ir Anarkistai kada Fa- 
szistai juos apėmė. Priesz iszva 
žiavimai in Paryžių, Ziffrenas 
sako tūlas aficierius, gerai jam 
žinomas per daugeli metu, pa
kvietė ji, kad dalivautu vieno
je tokioje “partijoj.” pamatyt 
kaip jie atsikrato n^keneziamu 
žmonių. Tokio pakvietimo ne
priėmė, nes jau negalėjo žiūrė
ti daugiau ant ju kruvinu egze
kucijų. Tada aficierius jam 
apreiszke: Mes turime taip da- 
rytie nes jie ta pati padarytu 
su mumis jeigu gautumės in ju 
rankas. Toliaus tasai aficierius 
jam pasakė kaip pasielgineje 
su savo neprieteliais. Paima sa
vo aukas in užmiesti, kožnam 
užkemsza 'burna ir apreiszlke, paukszcziai turėjo po keturis 
kad juos veda ant teismo o mes 
einam užpakalyje ju, kurie vi
sai nesitiki kas su jais atsitiks, 
szauname jiems tiesiog in gal
vas ir tokiu budu juos niekas 
nepažysta, kada suranda ant

I keliu. Ir tai artimo meile, pa
sielgimas Iszpaniszku gyvento
ju kuriems isz mažens buvo 
inkvepta “Nežudyk ir mylėk 
savo artima, kaip pats save. ’ ’

TRŪKIS ISZNESZTAS IN 
PADANGES SU 1400 KA

REIVIAIS.
Madridas, Iszpanija. — Ka- 

liszkas trūkis, susidedantis isz 
35 vagonu su 1400 kareiviais, 
likos isznesztas in padanges. 
Manoma kad visi žuvo. Trūkis 
taipgi gabeno maista ir amuni
cijos del pasikeleliu. Kiek isz- 
tikruju žuvo tai da nedažinota.

Gibraltar. — In pagialba pa- 
sikeleliams atplaukė 6,500 Ita- 
liszku kareiviu, gerai apsigink
lavę. Atplaukė isz Tripoliaus in 
Cadiza isz kur eis ant pasikele
liu frunto. Tokis pasielgimas 
Italu sujudino visas Europines 
vieszpatystes nes Italija priža
dėjo hesikiszti in Iszpaniszku 
pasikeleliu veikalus.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite 1

Storas kukorius pasakė tai ežius-prie stalo, 
su nusiszypsojimu o žiūrėda
mas ant merginos, gelendo žinstamu o po tam ant saves, 
smaila peili, kalbėdamas nusi- Jos varginga szlebe persimainė 
džiaugės!

— Praszau paneles, praszau, auksu ir iszdeta deimantais ir 
(kitokiais brangiais akmenais.

Jaunas karalius, — norints 
turto turėjo neapskaitoma ir 
daug prie stalo draugu bet isz 
to nebuvo užganadintas o jo 
veidas iszrode labai nubudu
siu.

Pasodines Mariuką prie sta
lo, szale saves, atsiliepe in ja 
tokiais žodžiais :

— Patogi piemenuke, gali 
nuo manes praszyti ko tik nori 
o tavo noras iszsipildys tuo
jaus.

— Szviesiausias pone, — at
sake mergina — geidžiu labai 
pasimatyti ir sugryžti prie sa
vo teveliu bet ne to asz tavęs 
praszysiu... Meldžiu tavęs 
bukie mielazirdingas ant kež
uos nelaimingos, kuri in czio
nais ineitu, taip kaip asz pa
puoliau in rankas tavo baisaus 
kukoriaus.

Vos tuosius žodžius, turin- 
czius savyje tik rūpesti apie ki- . 
tus o apie save nieko ne prasze, 
isztare, davėsi girdėt isz visu 
szaliu linksmos padekavones o 
kapelija pradėjo grajyt links
ma marsza. Ant visu veidu prą- 
žibo neiszpasakyta linksmybe 

i o veidas jauno karaliaus žibė
jo isz džiaugsmo.

— O tu mano iszgaiiytoja, — 
i paszauke, — dekavoj-u tau už 

praszyma, kurio man praszei!
■ Alane apdovanojai taja loska 
- kurios meldei kitiems. Tu pir- 
. routine, neszdama praszyma, 

mislinai tiktai apie kitu nelai
me, užmirszdama suvisai apie 
save! Prakeikimas, kuris ant 
manes likos užmestas, už tavo 
.užtarymai likos, nuimtas. Nuo .... 
szio laiko galėsiu vesti nekalta 
gyvenimą, ne bristie kraujuose 
žmonių. Už tokia geradejyste, 
kuom asz tau galiu atsimoket ?

— O szviesiausias pone, pa
liepk mane nuvesti del teveliu.

— Negaliu...
— Tai juos atgabenk in 

czionais.
— Ir to ne esmių sztant pa

daryt.
’ — Tai kuom tu gali man pa

tarnauti?
— Nusiunsiu savo Raudona 

Paukszti, mano greieziausia 
siuntini pas tavo tėvus. Liep
siu jam pasakyti idant tavo te- 
velei nesirūpintu nes ju gera

1 dukrele yra pati karaliaus Už
kerėtam Sklype o karalius yra 
jai dėkingas už iszgialbejima 
nuo prakeikimo:

Mariuką pasiliko karaliene. 
Buvo laiminga pati ir motina 
bet jos akutes tankiai ' apsi
verkdavo, žiūrėdama in virszu 
kur paliko puse savo gyveni
mo. ..

Matyt, jog ir užkerėtam skly
pe nesiranda visiszkos laimes 
jeigu nesiranda saviszkiu.

—F.W.S.B.

sztai kėlės kuriuomi turi eiti. I
Mariuką, perbėgus per ilga 

karidoriu stojo didėlėje kuk- 
riioje kur dvideszimts kukoriu 
parenginejo visoki Valgi. Tris- 
deszimt puoduose virė visoki 
valgiai bet didžiausiame nieko 
da nesirado, buvo tuszczias, no- 
rints. stovėjo ant didžiausios 
ugnies.

Mariu'ka tuom baisiai nusi
stebėjo ir iszdryso užklausti:

— Ponas kukoriau, del ko ta
sai katilas yra tuszczias?

— Prisipildys jis neužilgio, 
prisipildys. — Laukėme ant 
szviežios mėsos ir... sztai pri
buvai in pati laika. Indesime 
tave in taji katila kada prasi
dės vakariene.

Mariuką pradėjo verkti ir 
melsti kukoriaus, idant jai do
vanotu gyvasti.

— Tik vienatiniu budu gali 
iszsigialbet — atsiliepe kuko
rius. — Paimkie taji rakta o 
jeigu atrasi duris su kuriuom 
jas atrakysi tai tave neiszvįr- 
sim... o surasim kita akyvuo- 
le del iszvirimo del jo karalisz- 
kos mylistos.

— Del Dievo szvento, neuž- 
muszinękite kitos nekaltosios 
aukos in mano vieta, ar-gi jau 
nesiranda kitokios mėsos?

— Tik tu apie save rūpinkis 
o mums nedavinekie pamokini
mu, — atsiliepe kukorius. —- 
Tik tylėk, paimkie rakta ir 
jeszkokie del jo spynos nes ki
taip, bus su tavim blogai...

Mariuką iszpilde paliepima. 
Perbėgo palociu ir iszbande 
apie tris szimtus duriu bet visi 
stengimai jos <aat niek.
Jau saule pradėjo nusileidinet, 
diena baigėsi o ji vis jeszko 
spynos in kuria raktas tiktu. 
Isz baimes priesz smert drebė
jo kaip lapelis, jau ir pajiegu 
neteko pritaikinet rakto prie 
taip daug spynų. Kukorius 
su keturiais pagialbininkais 
ėjo paskui ja nuolatos gelesty-

■ darni peilius.
, — Skubinkie, skubinkie, —
i szauke — jau saule nusileidžia,
• jau nusileidžia.

Perbėgo per visas sales ir
■ mažus kambarius, nuėjo augsz- 
: lai ir žemai, bandė rakta vi- 
: sose spynose, nes in vienas bu-
• vo per didelis o in kitas per ma

žas. Sztai saule pasislėpė už 
kalnu o kukorius isztare gra
biniu balsu:

— Paskutine tavo valandėlė 
jau prisiartino..

Mariuką tame laike radosi 
priesz dideli zerkola, Dirstelė
jus in ji paregėjo sedinezius 
priesz grinczele savo tėvelius. 
Gal verke nesulaukia sugryž- 
tanezios savo dukreles kurie 
neprijautė kokia baime tame 
laike Mariute praleidinejo.

— O! mano mylimi tėveliai, 
— paszauke Mariuto beveik 
apmirus, —da karta galiu jus

sparnus, mažiausios petelisz- 
kes buvo kaip palmos lapai o 
kvapsnis davėsi jausti visur 
labai saldus. Žvėrys 'buvo la
bai pripratę ir bėgiojo aplink 
Mariute be jokios baimes kal
bėdami in ja nepažinstama kal
ba.

Mergina negalėjo tam visam 
atsistebėt, dairėsi in visas sza
lis akyvai, rodos kad rojuje ra
dosi.

Atėjus ant takelio iszbarsty- 
to auksinėms pieskomis, isz- 
girdo žmonių balsus. Nuėjo in 
laja szali isz kur balsai daeiti- 
nejo, nuėjus truputi tolyn, pa
regėjo tarp puikiu medžiu di
deli palociu isz kur tieji balsai 
paėjo. Kuo areziau prisiartino, 

i tuo daugiau girdėjo kalbu ir 
juoku o insidrasinus ėjo tiesiog 
in palociu. Nedryso ineiti isz J regėti priesz smerti! 
pryszakio per tai inejo per už
pakalines duris, dirstelejo per tesi priesz tęva ir motina idant 
langa ir pamate jog randasi juos suspausti... Su raktu ku
prio kuknios.

— Ko czionais jeszkai?—už
klausė storas kukorius su bal
ta kepure ir baltu žiurstu.

■— Jeszkan kelio, malonus 
ponia, kuriuomi galecziau isz 
czionais iszeiti ir sugryžti pas 
saviszkius.

— Aha! tai. tu gavaisi in ur
vą! Sveikinam tave, sveiki
nam, jau nmi senei tave laukė
me. . Į

Isztardama tuos žodžius, me-

ri laike rankoje sumusze zerko- 
la ant tukstanezio szmoteliu...

Už sumuszto zerkolo paregė
jo mažas paslėptas dureles... 
Judėjo rakta, pasuko spynoje 
ir durys atsidarė...

Sustojo ant slenksczio dide
les ir-puikios sales.

— Laukėme ant tavęs, gera; 
mergaite, — isztare jaunas ka-1 
ralaitis, paemes ja už rankos. 
rodydamas jai sveczius, .sedin-į

jĮHK sustabdo PPP PERSZALIMA 
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Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekos* 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniment*

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1612

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

*



* ‘ S AU L E ” MaHanoy City, Pa.

VILKAI
----- *-----

Jau vėloka Subatos vakara 
sugryžo gaspadorius Motiejus 
in savo pirkia isz artimojo 
miestelio kur buvo nuvežęs 
malkas isz miszko. Tai buvo 
[Vasario menesis; ant kiemo su- 
szales sniegas po kojomis 
girgždėjo o szaltis net kaulus 
perimdavo. Uždaręs suszalu- 
sius arkliukus tvariau ir pamė
tės jiems pluszteli szieno, kad 
jie bekrimzdami nors atsigai
vintu, pats inejo pirkion. Czio- 
nai jau jo lauke be kantrybes 
pati, kad jos vyras taip ilgai 
isz miestelio negryžo. Atidavęs 
laba vakara visiems ir nusime
tęs nuo saves sziltus kailinius, 
tarė:

— Dėkui Dievui kad nors 
sveikas sugryžau, kadangi ma
žai truko, o mane butu vilkai 
sudraskė:

Motiejiene isz baimes garsiai 
suszuko ir pradėjo vyro klau
sinėti, kaip tas viskas atsitiko.

Motiejus vienok jai atsake 
kad po tam apie viską jai pa
pasakos, bet pirmiau turi kiek 
tai apsisziltii nes buvo labai to
je kelionėje perszales. Motie
jiene taigi jam atnesze szilta 
vakariene o Motiejus, pasistip
rinęs ir kiek tai apsziles, pra
dėjo taip pasakoti:

— Buvau jau netoli kaimo ir 
pasukau taigi pamiszkin kad 
aplinkui apsidairęs pamacziau 
blizganczius žiburėlius toliau 
prie miszko. Tieji žiburėliai 
pradėjo greitai prie manes ar
tintis ir netrukus jau galėjau 
iszgirsti aiszku staugimą. Su
pratau tuojaus kad tai vilkai ir 
pavaręs arklius važiavau kiek 
tik galima kuogre'icziausia. 
[Vilkai mane vienok vijosi iki 
pat kaimui, czionai tik jie susi
laikė, iszgirde smarku szunu 
jojimą. Negaliu tikrai pasaky
ti kiek ju ten buvo nes naktis 
buvo tamsi bet temijant in 
tuos mirganczius ju žiburėlius, 
rodosi kad ju buvo nemažiau 
penkių.

Motiejus pabaigęs savo pa
sakojimus sukalbėjo poterius 
dekavodamas Dievui už toki 
stebuklinga iszgelbejima ir at
sigulė miegoti.

Ant rytojaus Nedelioje po 
Miszparu, nusidavė Motiejus 
in mokykla kur pas poną mo
kytoja visi susirinko ant pasi
kalbėjimo ir jis tenai tuojaus 
pradėjo pasakoti apie vakar 
lykszti savo atsitikima su vil
kais. Visi jo klausė atsidėjusiai 
ir nuogandžiai, kadangi jau ne 
vienas turėjo panaszius atsiti
kimus, kadangi toj apylinkėj 
buvo daug vilku ir nekarta jie 
kaimiecziams gyvulius užpjau
davo.

Ponas mokytojas pirmutinis 
atsiliepe:

— Didelis pavojus mums gre
sia nuo vilko, juo labiau dabar 
[Vasario mėnesyj, kadangi ta
me laike vilkai yra pasiucziau-
si, neturėdami sau maisto misz
kuose. Neturime priesz juos 
kitokio iszsigelbejimo, kaip 
tik ant nakties gerai uždaryti 
kiemus ir tvartus.

Prasidėjo tuokart smagus 
pasikalbėjimas apie vilkus o 
kiekvienas norėjo apsakyti sa
vo su vilkais prietikius. Po ne
kuria! valandai atsiliepe vela 
ponas mokytojas:

— Kadangi dabar visi kal
bate apie vilkus, manau bus 
geru daigtu, jeigu jums papa
sakosiu sziek tiek apie juos

Visi su džiaugsmu priėmė ta 
mokytojaus apreiszkima kuris 
taip pradėjo pasakoti:

— Vilkas yra žvėris labai pa ■ 
naszus in szuni, ypatingai avi
ni szuni, tik yra didesnis tvir
tesnis, draskantis ir laukinis. 
Savo didumu gali lygintis ma
žam teliukui. Spalva jo yra pa
prastai palsza, kaip kada juos
va pilka o papilve ir kakta 
daug szviesesne. Galva jis turi 
didele, pailga snuki o nasruo
se tvirtus, asztrius danczius, 
kas reiszkia kad .jis yra dras- 
kancziu žvėrim. Jo akys žvai
rios, nakczia piktai szvieczia, 
tarytum, žėruojanti angliai ir 
ant jo aki/u taigi jis pirmiau
siai ir greicziausiai galima pa
žinti. Visas jo kūnas stovi ant 
augsztu plonu kojų taip, kad 
vilkas labai prastai iszrodo.Ant 
pirmutiniu kojų jis turi po 
penkis pirsztus o ant paskuti
niu po keturis. Uodega ilga, 
kaip paprastai pas szunis ir 
apdengta ilgais minksztais 
plaukais.

— Ar tas tiesa kad seniau 
būdavo daugiau vilku? — pa
klausė vienas gaspadorius.

— Dėkui Dievui kad toji tik
ra rykszte nuolatos savo skait- 
liumi vis mažinasi — atsake 
ponas mokytojas.

Randasi jau dabar tokios 
vietos kur vilkai visiszkai isz- 
naikinta nuolatiniais ju szau- 
dymais, ablavais, kaip tai Ang
lijoj ir sziaurinej Vokietijoj.

Dabartiniais laikais dau
giausia vilku randasi dar Eu
ropoje, rytuose, taigi ju randa
si dar kaip kur ir Lietuvoje. 
Seniau Lietuvoje ir kitur už 
vilko užmuszima buvo skiria
ma valdžios dovanos ir todėl ju 
daugumas iszmuszta; Maskvo
je ir gilioje Rosijoje dar ir da
bar tokios dovanos mokama už 
žudomus vilkus.

Vilkas gyvena ramiose, ne
apgyventose apylinkėse, tan
kiuose miszkuose o daugiausia 
kur neprieinamuose kalnuose: 
Jis gyvena taip pat dideliuose 
Stepuose, kaip tai Vengrijoj, 
Iszpanijoj ir kitur. Dienomis 
jis laikosi tankumynu o nakti
mis iszeina jeszkoti sau maisto. 
Vasara gyvena pavieniui, pa
prastai poromis o rudeni ir žie
ma laksto pulkais po kelis 
szimtus.

— 0 ar vilkas, apart mėsos 
ėda ir žole? — paklausė nedrą
siai vienas jaunas berniokas.

— Tuojaus jums tai pasaky
siu, — atsake mokytojas.

Ir tai<p, kadangi vilkas yra 
i pilnas judėjimo, reikalauja sau 
daug maisto ir yra labai ėdrus. 
Tasai jo ėdrumas taip didelis 
kad jis vienu kartu gali suėsti 
dvi avis, bet už tai po tam ir 
pasninkauti gali visa nedelia. 
Juk ir tarp žmonių sakoma: 
ėdrus, kaip vilkas. Jis užpuldi
nėja an;t naminiu gyvuliu ir 
laukiniu žvėrių. Taigi jis ėda 
zuikius, stirnas, lapes, ežius, 
peles, paukszezius, varles, ži- 
banksztis, žalczius o net ir di

lus. Inpuola ir prastai užtaisy-' 
įtus tvartus ir tenai drasko gy
mi ins. Daug didesnes szkados 
padaro jis ne tuo kad suėda 
arba sudrasko bet jis del savoj 
smagumo smaugia tiek, kiek' 
pats negali suėsti arba nusi-; 
neszti. Alkani vilkai užpuldi
nėja net meszkas, vienok mesz- 
ku jie negali apveikti. Puolasi 
taippat ir ant žmonių, labiau
sia ant moterių ir vaiku. Vyru 
tankiausia jie bijosi, jeigu ju 
rankose pamato geras lazdas.

— 0 juk nekarta galima isz
girsti kad vilkai ir ant suaugu
siu žmonių puolasi ir drasko — 
pertrauke gaspadorius Jonas.

— Tas tiesa, bet vilkai tai 
daro būdami tik pulkais — at
sake ponas mokytojas.

Ne syki atsitinka kad pie
muo iszejas ant ganyklos, lie
kasi per vilkus užpultas ir su- 
gryžta su supjautais savo gal
vijais. Taip atsitiko 1871 me
tuose Kroaoijoj. Piemui iszgi- 
ne in laukus 25 avis, jas užpuo
lė 60 vilku ir piemuo namo su
gryžo tik su viena sveika avim.

Taigi ir ne stebėtina kad vi
si žvėreliai ir gyvuliai bijosi 
vilko, kaip ugnies. Kada ji su
uodžia, bėga namo kiek galė
dami, tiktai jaucziai, karves ir 
arkliai nebėga, bet narsiai gi
nasi ragais ir kanopoms ir ne 
vienas vilkas jau taip yra žu
vęs. Szunes taipgi nepameta 
drąsos bet aklai puolasi ant 
vilko. Vienas szuo tankiausiai 
nuo vilko bėga.

Vilkas turi budus ir papro- 
czius beveik tokius kaip szuo 
nes jie toki pat smagus, iszlai- 
kanti, tik kad laukiniai. Vil
kas sotus yra taip baugus kad 
bėga nuo karves, oszkos ir net 
nuo pulko aviu; jis labai bijosi 
ugnies, varpelio balso ir abel- 
nai visokio žmonių riksmo. 
Bet jis yra gudrus kaip lape. 
Pamatęs savo auka jis krinta 
ant žemes ir palengva slenka o 
kada jau artyn prisiartina, 
puolasi pirmiausiai prie gerk
les ir sudrasko dantimis.

— O kokiu bud u ant vilku 
medžioja? — paklausė gaspa
dorius Jonas.

Ant to atsake ponas mokyto
jas:

— Kadangi vilkai taip dide
le szkada žmoniems daro, todėl 
ant ju medžioja, labai užiman- 
cziai. Paprastai vilkai szaudo- 
mi, gaudomi kilpomis ir isz- 
kastoms giliai duobėmis.

— Žingeidu žinoti ar gali
ma vilkas prisisavinti —pate- 
mijo vienas gaspadorius.

— Galima ir tas padaryti, — 
atsake ponas mokytojas.

Yra daug atsitikimu kad vil
kai buvo prisavinti ir namuose 
gyveno, kaip szunes.

Isz vilko, abelnai imant, yra 
maža nauda, tik tiek, kad isz 
jo kailiu daroma puikus ir 
brangus skrandai.

Sulaukėm laimingai vėla Nau
ja Meteli, 

Taji puiku sveteli jauna 
berneli,

Bet ka jisai mums prižadės, 
Tai niekas to da neinspes. 
Bet nuo saves, vėlinu 

kuogeriausio,
Gyvenimo kuolaimingiausio, 
Nuo Dievo sveikatos geros, 
Ir sutikimo tarp poros.

Del manes jokio pasilsio nėra, 
Per visus metus tik beda, 
Per visa meta po svietą tik 

lakstau,
Ir jumis szias daineles raszau. 

Ka galiu daryt?
Turiu lakstyt,

Jau tai mano tokis likimas, 
Del musu tautiecziu pasiszven- 

timas.
Vela dainuoti jums pradėsiu: 

Ar girdėjote rūteles mielos, 
Apie szitokia boba 

aniuoleli(?) 
Kuri vyra savo muszdavo, 

Bjauriais vardasi szaukdavo.
Norėjo ji badai numaryt, 
Ir isz svieto iszvaryt, 

Su kumsztems ant jo szokinejo, 
Aplink stuba paskui ji bė

ginėjo.
Su peiliu ir kirviu kerszino, 

O kitus su munszaine vieszino.
Žmogelis in pirszlius buvo 

užpraszytas, 
Bobele papuolė in pasiutima, 

“busi sutaisytas,’!
Reke visu gvoltu ant jo, 

Kada tasai iszejo.
Tuojaus kvorta munszaines 

atgabeno, 
Nepaisydama ant senio, 

Pakvietus sportus visus, 
Kaip ir pati tokius szpielius.

Suszauke mergicas senas, 
Su jais lėbavo per dienas, 

Kada vyras sugryžo staigai, 
Dasiprato kad czionais ne

gerai,
» Pabaladojo in duris,
Visi iszbego kaip szunes, 

Ant žmogelio užpuolė, 
Kaip žvėris ant jo užsipuolė, 

Baisiai sumusze,

Badai viena aki iszmusze. 
Kelis menesius szpitoleje 

gulėjo, 
Pakol in sveikata vėla atėjo, 
Nuo to laiko proto neteko, 

Bobai pinigu neužteko, 
Nuolatos nebageli ede, 

Pakol ir kita aki iszede.
Viena diena nelaime atsitiko, 
Nuo automobiliaus mirti 

patiko, 
Kuna jo namo parvežė, 
Bobele plaukus pesze, 

Pradėjo ji szaukt,
Isz gailesties staugt, 

Bet nieko nepagialbejo, 
Tik poterius sukalbėjo, 
In drobule invyniojo, 

Ant ubagu kapiniu palaidojo. 
Bobele isz gailesties kvailavo, 
Po grinezias vėliaus ubagavo, 

Bet niekas ant jos nesusi- 
mylejo, 

Kada per dienas be pasilsio 
ėjo.

Baisiai sanžine ja ede, 
Pakol visai jos nesuede.

Į dimu kurti žmones gali girdėti, 
[vartojant ausies foną. Daug 
vaiku szitose kliasose niekad 
negirdejo muzikos.

WPA siūlo daug patarnavi
mu 120,000 aklu žmonių per vi
sa szali. Szimtai aklu vyru ir 
moterų mokinasi naudingu 
darbu, kaip austi, kaip gurbus 
daryti, nuo WPA mokytoju. 
Kiti dirba su WPA darbinin
kais pagaminime Braille kny
gų ir konturos-žemlapiu mo
kykloms ir instaigoms del ak
lu žmonių.

Akli žmones talentingi dal
ioje, gavo progas dailos ir mu
zikos kliasose, veltui, kurias 
veda WPA mokytojai.

Yra federalis teatras akliems 
Muskogee, Oklahoma valstijo
je, kuris duoda perstatymus 
visuomenei. Teatro direkto
rium yra aklas žmogus ir visas 
personalas gautas isz Oklaho
ma Aklu Mokyklos.

WPA dabar prisideda prie

Kitados taip nebuvo...
Atsimena Jonas. Kitados bu

vo sveikas ir drūtas, uždirbda
vo kasyklose gerai nes buvo 
drūtas vyrukas ir da sziek tiek 
pasidėdavo. Nesenei kas tokis 
užsikimszo gerkleje. Pradėjo 
spjaudyt kraujais, kosėt, kas 
tokis dure jam krutinėję. Dirb
ti jau negalėjo. Nepasigerino, 
ne trupinėli. Ant galo likos 
praszalintas nuo darbo. Nelai
mingas turėjo anglekasiu du
suli kuri vadina azma...

Pasiliko be nieko su 'kūdikiu 
ir paezia girdėdamas ju deja
vimą kas diena ir kentėjimus. 
Jau toliau® negali to nukensti. 
Pasirėmė galva ant ranku nes 

jam pasidarė labai blogai; aky
se pasidarė tamsu... Pajuto 
szalti nuo kojų lyg peeziu, silp
nai. ..

— Jevuk! Jevuk! — nori 
szaukti bet neturi pajiegu. Kas 
tokis jam suspaudė szirdi — 
pajuto burnoje sziluma. Pra-

Skaitykite “Saule”

apie ju papratimus ir papro- 
czius.

dėsnius vabalus. Isz naminiu- 
gi gyvuliu daugiausia avis, 
oszkas, szunis, kiaules, teliu- 
kus, kumeliukus ir t. p.' Ant 
arkliu ir jaueziu labai retai už
puldinėja, kibą jau labai yra 
iszalkes, kadangi tie gyvuliai 
ginasi su kanopomis ir ragais. 
Vilkas retkareziais ėda ir au
galus, kaip tai kukuruzus, dy- 
nus, bulves, myli taippat labai 
padliena ir todėl kur randasi 
koksai nors karas, tenai ir jie 
trankosi, draskyti kareiviu la
vonus it arklius.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriuo 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
... Geriausia Ambulance 

f C patarnavimas s z i o j J) 
apelinkeje. Bile ko- 

kiam laike; diena ar JU
nakti. Visada turi pil-

Njjt na pasirinkimą meta-
Tf ' liszku ir kieto medžio TF
|j Grabu. Laidoja nu- ||
|j mirelius pagal naujau- lt
|| šia mada ir mokslą. |f
|į Turiu pagialbininke K

M moterems. Prieinamos i,
prekes.

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

Žiemoje, alkio prispaustas BeU Telefonas 149
, .. . . , . I TAMAQUA, PA., 439 Willing Strert

aplaiko kaimus o net ir mies- BeU Telefonas 538-J

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

,—i—
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.

Girdejau kad inszoko in smir- 
danezia bala, 

Ir ten gavo gala.
Tokia tai pabaiga tokios 

bobos,
Kuri gyvena be vieros, 

Ba kaip pasiklojo,
Taip ir iszsimiegojo,
O kokis gyvenimas, 

Tokia ir mirtis.
Dabar da karta jums tariu, 

Isz szirdies isztariu:
EPI NIU YIR! del visu, 
Mano mylimu ruteliu,

O ir geru berneliu.

WPAPATARNAUJA 
LIEGUSTIEMS

Kasdien WPA darbininkai 
teikia daugybe patarnavimu 
del aklu ir kureziu, del raiszu 
ir kitu netinkamos sveikatos 
vaiku.

Keliose valstijose, WPA 
slauges ir kiti darbininkai ve
da tyrinėjimus surast visus pa
liegusius vaikus. Jie rado tuks- 
tanezius vaiku kurie niekad 
negavo medikaliszkos priežiū
ros ir dabar jiems teikiama 
klinikaliszka ir ligonbutine 
priežiūra. WPA darbininkai 
pastate specialius ligonbuezius 
ir sanitarijas sergantiems vai
kams nuo kudikiszko paraly
žiaus ir jos gydymui pastate 
“therapeutic” maudynes.

Miestu ligonbucziu vaikus ir 
augusius regulariszkai lanko 
Federaliu Dailos Projektu ak
toriai ir muzikantai, kurie duo
da koncertus, marionetu per
statymus ir vodvilio perstaty
mus. Detroite “Children’s 
Hospital”, tai yra Vaiku Li- 
gonbutyje, specialis WPA pro
jektas yra neiszpasakytai pa- 

! sėkmingas palinksminimui 
vaiku ir pamokoms jiems da
ryti koki nors naudinga ranku 
darba, tas žymiai pagelbėjo 

i paliegusius vaikus ir sveiks- 
| tanezius ligonius.

Beveik kiekviena valstija tu
ri WPA projektą del protinio 

Įpagydijimo. Sergantieji ner- 
i viszkoms ir protinėms ligoms 
mokinami kaip kauras austi ir 
kaip gaminti gurbus, kaipo ir 

[kitus amatus. Keliose New 
Yorko ligonbutese kaip ir Jack
sonville, Floridoj, muzikaliszki 
“therapy” eksperimentai ve- 

i darni WPA Federalio Muzikos 
Projekto po varžinga medika- 
liszka priežiūra.

Federalis Muzikos Projektas 
taipgi veda eksperimentini 
darba del kureziu keliose Mi
chigan valstijos miestuose. Su 
specialiu fonografiszku iszra-

naujausio ir žingeidaus darbo 
akliems, tai — produkavimas 
“kalbancziu knygų.” Tai yra 
ilgai griežtanti fonografo re
kordai knygų ant specialiu ma- 
szinu. Rekordai ir knyga-skai- 
tanezios maszinos valdžios da
linamos, už dyka, akliems žmo
niems visoje szalyje.

Kalbancziu Knygų projektą 
remia Kongreso Knygynas, jis 
yra ‘ ‘ American Foundation for 
the Blind” užžiuretas, ta orga
nizacija veda eksperimentus 
szitoje dirvoje per deszimts 
metu. Profesijonaliai teatro ir 
radio skaitytojai jau padare 
rekordus 125 knygų nuo Bibli
jos ir Shakespearo iki lengvu 
ir aiszkiai suprantaneziu pasa
kų. Speciales maszinos skaity
ti rekordus yra gaminami WP 
A fabrike, New Yorko Mieste, 
fenais dirba net' 270 vyru. Ti
kima turėti 15,000 maszinu už
baigtu ateinaneziu metu Bir
želio menesi.

Kongreso Knygynas dalina 
rekordus ir maszinas per visa 
szali ir departamentai akliems 
vieszuose knygynuose skolina 
juos insteigoms akliems ir ne
matantiems žmoniems savo na
muose. —F.L.I.S.

Graudingos Kalėdos 
Amerikoniszko

Darbininko
Per atidaryta langeli mažos 

grinczeles buvo iszkiszes iszba- 
lusi veidą Mikas Raulinaitis. 
Su dideliu godumu inkvepine- 
jo ora in savo susirgusius plau- 
czius.

Grinczele buvo maža, kokios 
paprastai randasi anglių ka
syklų kaimeliuose o vienatiniai 
rakandai joje buvo lova, kede 
ant trijų kojų ir senas suolas.

— Jevuk, ar atsimeni?
— Apie ka, mano mielasis ?
— Apie tai, kad du metai ad- 

gal nemislinau, kad mus tokis 
vargas patiks...

— Teveli, valgyt!...
Užjdenge nelaimingas žmogus 

savo veidą delnais kad nežiū
rėti ant iszballusio kūdikio ku
ris nuo vakar neturėjo jokio 
maisto burnoje.

Sziadien Jevute nunesze in 
miestą paskutine paduszka kad 
parduot o už aplaikytus pini
gus ka nors nupirkt...

Bet niekas jos nepirko...
Jonas yra priverstas žiūrėti 

ant susirgusiu ir mirsztancziu 
: isz 'bado .savo mylimiausiu ypa
tų.

— Szuniszkas gyvenimas 
czionaitinio darbininko...

dėjo kosėt...
— Mamyte, noriu gerti, — 

davėsi girdėt isz kampo silpnas 
balselis.

Gulinti motina girdi praszy- 
ma kūdikio, aszaros jai pradė
jo riedet isz akiu. Grinczioje 
nieko nesiranda kad mažiulelei 
ka paduot...

Juk daktaras paliepė duoti 
daug pieno, geros sriubos, sake 
kad pasveiks.

Pieno ir sriubos! Gerai apie 
tai kalbėt tam, kuris gali tai 
turėt bet ne jiems. Vyras... jis 
jau daugiau metas serga; kas 
radosi grinczeleje geresnio jau 
seniai parduota... sziadien 
jau nieko nesiranda ant parda
vimo. .. Nesiranda nuo dvieju 
dienu nei szmotelio duonos...

Isztikruju varginga szeimy- 
nele. Kokis ju likimas!

Jevute jau neatsimena kada 
valgė. Mistino tik apie kūdiki 
ir serganti vyra. Vargas jai ne
duoda mislyt apie bada.

Pasijuto vėla sergantis ant 
lovos.

— Mamyte, mane smaugia.. 
gerti...

Stengėsi pasikelti kūdikis ir 
apimti motinėlė savo ranku
tėms, būdama tosios nuomones 
kad motinėlė kiek prigialbes.

Nuvargus puolė vela ant 
skarmalu...

Pradėjo sunkiai kvėpuot... 
pradėjo mirti...

— Jonuk! Jonuk! Onute 
mirszta...

Motere neaplaike jokio atsa
kymo nuo vyro... Bėga prie 
jo, nori ji pakelti nuo lango... 
Bala krauju pasirodė prie lupu 
Jono... Su juom nubėgo ir gy
vastis nelaimingo... Pasiliko 
varginga motere viena kovoti 
su gyvastimi ant szios aszaru 
pakalnes...* # *

Du lavonai gulėjo vargingo
je grinczeleje laike Kuczios. 
Menulis dirstelėjo per atidary
ta langeli moteres. Tik jis bu
vo vienatiniu .prietelium var
gingo darbininko kuris tankiai 
ji atlankydavo...

Žinojo jis gerai darbininko 
kova už szmoteli duonos.

O toji kova yra labai sun
ki...

Tokios tai Kalėdos vargingo 
darbininko, kokios tankiai at
sitinka del tukstaneziu pana- 
sziu Amerikoniszku darbinin
ku sziam laisvam sklype vadi
namam Amerike... —F. B.

tS- SIENINIAI KALENDORIAI TO 
Del saves arba in Lietuva pasiusti* 

Po 25c., arba 5 už $1.00 
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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ŽiniosVietines
' — Su Diev, senas 1936 me
teli!

— Sveikiname tave, Nau
jas Meteli'1937, bukie del mus 
laimingu.

— Taip, sveikiname visus 
musu skaitytojus, draugus ir 
pažinstamus su sziuom Nauju 
Metu 1937, lai Dievas kožna 
užlaiko gyva ir sveika ir kad 
turėtu didesne pasekme ne 
kaip turėjo praeitam mete.

— Per Naujus Metus Szv. 
Juozapo bažnyczioje bus laiko
ma Miszios 8-ta, 9-ta ir 10-ta 
valandas.

— Panedelio vakara pali
cija aresztavojo tris vaikus ku
rie turėjo vos po keturiolika 
metu amžiaus, už girtuoklysta 
ir rėksminga pasielgimą ant 
ulycziu ir už vagysta. Puiki 
bus ateitis tuju jaunu girtuok
liu ir vagiu ir gal kada užbaigs 
jie savo “garbinga” gyveni
mą ant kartuvių.

— Aplaikeme žinia isz C'hi- 
cagos buk mirė tonais Paulina 
Zuraūskiene, po tėvais Vesdzu- 
niute kuri gimė Biržų apsk., 
Vabalninku parapijoj, Nausie- 
džiu kaime; pergyveno Ameri
koj apie 35 metus. Velione pir
miausia atvažiavo in Mahano- 
ju bet vėliaus iszvažiavo in 
Chicaga ant apsigyvenimo. Bu
vo sena skaitytoja “Saules.”

— Praeita Subatos vakara 
likos suriszti mazgu moterys
tes Petronėle Vaicziulioniute, 
isz miesto su George Obele, isz 
Filadelfijos, per Rev. Stephens, 
Primitive Metodistu klebonijo
je. Svotais buvo Juozas Blažys 
su paczia. Jaunavedžiai apsi
gyvens Filadelfijoj.

— Mahanojaus pacz tas pa
dare dideli bizni laike szven- 
cziu nes per jo rankas perejo 
daugiau kaip 150,000 laiszku ir 
korteliu o iszsiunsta isz mus 
paczto daugiau kaip 100 tuks- 
tancziu visokiu laiszku ir kor
teliu. Pacztiniu markiu po 1% 
cento, parduota 75 tukstan- 
cziai.

— Seredos ryta užsidegė 
kaminas marszkiniu dirbtuvė
je Ideal Shirt Factory, kuri pa
dare gana bledes daugiau per 
vandeni ne kaip per liepsna. 
Ugnis kilo 8:30 ryte bet ugna- 
gesiai greitai užgesino. Toje 
dirbtuvėje dirba paprastai 
apie 275 darbininkai.

— Ponstva Andrius Amu- 
leviczius, su savo prisiegele, 
kurie gyvena ant 436 E. Maha
noy Avė., Seredoje apvaikszti- 
nejo savo 46 metu sukaktuves 
vedusio gyvenimo. Vėliname ir 
mes kad ponstva Amulevicziai 
sulauktu sveiki auksiniu su- 
kaktuviu.

— Nedėlios vakara szeszi 
žmones isz Centralijos likos su
žeisti automobiliaus nelaimėje 
ant gryžkelio prie Hometown, 
netoli Mahanojaus. Juozas 
Krupenskis, 19 metu, varyto
jas karuko likos sužeistas la
biausia ir likos nuvežtas in 
Coaldale ligonbute. Automobi
lius susidūrė su troku prigu
lintis prie Busher Lumber Co.

— Sekantieji Lietuviszki 
biznieriai dalina puikius ka
lendorius savo kostumeriams: 
Marcziulionei Brolei, Piuszas 
Valinskas, Adolfas Bražinskas, 
Juozas Vizbarą, Jonas Amale- 
viczius ir Ludvikas Traskauc- 
kas ir visi linki savo kostume
riams ir pažystamiems ir drau
gams linksmu Nauju Metu.

— Ana diena lankėsi ponas 
Vincas Vosilius su savo žentu 
isz Nanticoke, Pa., pas ponstva 
Svirskius ant 423 W. Spruce 
uly. Ponas Vosilius kitados gy
veno Mahanojuj bet iszvažiavo 
in Nanticoke apie 16 metu ad- 
gal.

SHENANDOAH, PA.
t Utarninke diena, mirė 

vietinėje ligonbuteje, Ona 
Norkevicziene, 26 Weston Pla
ce, sirgdama tik trumpa laika. 
Velione pergyveno czionais 
daugeli metu. Prigulėjo prie 
keliu bažnytiniu draugyscziu 
ir Szv. Jurgio parapijos. Jos 
vyras mirė devyni menesiai ad- 
gal, kuris kitados laike buczer- 
ne ant W. Washington uly. Pa
liko 4 dukteres, 4 sūnūs, 8 anū
kus ir 1 broli Joną Makaucka, 
kuris gyvena Lietuvoje.

‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

SUV. VALSTIJŲ IŽDO
TEISĖJAS.

Arthur H. Kent, isz Chica- 
gos, likos ana diena prisiegdin- 
tas kaipo naujas pagialbinin- 
kas teisėjo prie Suvienytųjų 
Valstijų iždo departamento. 
Užėmė jis vieta atsisakiusio 
Clayton Turney.

Middleport, Pa. f Adomas 
Savickas, 37 metu, važiuoda
mas ant karuko in butlegerine 
skyle kasti anglis, staigai vir
ve truko ir karukas insirito in 
duobe apie 250 pėdu gylio, už- 
muszdamas ji ant vietos. Virve 
buvo pritaisyta prie seno au
tomobiliaus kuris trauke maža 
karuka. Velionis paliko dide
liam nuliūdime paczia ir kelis 
vaikus.

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- 
giaus gyventoju. .. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

L. TRASKAUSKASI
LIETUVISZKAS GRABORIUS j

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

366 DIENU PROGRESO 
prižada da didesni patarnavima del 
publikos per ateinanti Nauja Meta

Geležinkeliai Pennsylvanijos Steite 
dėkavoja jumis už prigialbėjima 
jiems dasiekti to progreso

I
I yiSUOMENTSZKA PUBLIKA... industrija... ir ge

ležinkeliai kurie patarnauja abiems, yra suvienyti 
galybėje be kurios vieni be kitu negali apsieiti. Kaip 
vienams sekasi tai kiti taipgi isz to pasinaudoja.

Isz tos priežasties geležinkeliai kurie suteikia patar
navima dėl Pennsylvanijos, su džiaugsmu pranesza apie 
pasekminga meta kuris dar baigėsi. Padidintas skaitlĮis 
pasažieriu kurie važinėja geležinkeliais, ekonomiszkas 
pagerinimas, padidinimas darbininku, tas viskas prisi
dėjo prie to progreso.

Tu geležinkeliu uždarbis buvo didesnis per 1936 me
ta. . .ir tieji pinigai buvo paskirti prie darbo. Iszdalinti 
del tukstaneziu darbininku—pagerinimas patarnavimo 
del pasažieriu ir del gabenimo visokio tavoro, prade
dant ratus szimtuose fabrikuose kurie pristato vis'okius 
reikalingus daigius ir materijola idant treinai galėtu 
krutėti. Isz to visoko žymiai pasigerino laikai.

Tolyn ir tolyn ta gerovė eina geryn del geležinkeliu, 
fabriku, del visu. Ne viena grupė galėjo ta viską viena 
suteikti.

Musu szirdinga padėkavonė—
.. .del visu musu darbininku kurie be pailsianczio užsi- 
tikėjimo tarnavo savo darbe del geležinkeliu

.. .del publikos už ju užsitikėjima saugiam, greitai už
tikrintai transportacijai, ka mes buvome padėjime jiems 
suteikti
...del publikiniu virszininku ypacz Steito legislatoriu, 
kad neapsunkino geležinkelius su daugiau provomis 
kaipo tai Excess Crew tiesas, ir kitokias tiesas kurios 
vieton pagerint dalykus butu suteikia didesnius geležih- 
kelinius iszkasczius, sumažintu trafika ir .sumažintu 
skaitli darbininku

. . .del visu kitu musu darbininku kurie pagerino vari
nėjimą traukiniu, tai yra saugumą ir greitesnius treinus, 
sumažinant iszkasczius geležinkeliu transportacijose
... del tu visu ir del daugybes kitu kurie atliko naudin
gus publikos patarnavimus — dar karta dėkavojame.

Dabar jeigu nieko blogo neatsitiktu 1937 mete tai ga
lima tikėtis dar geresniu laiku ir naujus krutėjimus kur 
tik pramonės ratai sukasi.

Gerove yra 'ateityje.—nesulaikykite jai Tegul buna 
atidarytas kelias, nepadarant jokios kliūties idant ne
sulaikyti progresą pagerinimo padėti geležinkeliams ir 
privedė prie geresniu laiku.

CZIA PAŽYMĖTA KELETĄ FAKTU KURIE PARODO KA 
GELEŽINKELIAI, KURIE RANDASI PENNSYLVANIJOS 

STEITE, NUVEIKĖ 1936 METUOSE.

Pasidaugino ant 32,890

SKAITLIS DARBININKU
Pilnas skaitlis darbininku Jan. 1, 1936 . . 330,110
Pilnas skaitlis darbininku Dec. 15, 1936 . . 363,000

ALGOS DARBININKAMS
Pilna suma algos 1935
Pilna suma algos 1936

............................... $541,464,909

.......................... 612,780,000

Pasidaugino ant $71,315,091
VISOKĮ PIRKINIAI

Nauji pasažierinei ir tavorinei traukiniai, loko- 
motivos, sztangos, kitokį dalykai, materijolai ir 
kuras—

Pilna verte 1935 ..................................... $188,751,161
Pilna verte 1936 ........ 249,759,000

Pasidaugino ant $61,007,839

PAGERINIMAI, UŽLAIKYMAS IR PATAISYMAI
DEL BUDINKU IR INTAISU

Pilnas iszkasztis 1935 ...................................$320,868,870
Pilnas iszkasztis 1936 ................................ 380,887,000

Pasidaugino ant $60,018,130

Tieji rekordai paimti isz atskaitų iki Decemberio 22, 1936 parodo 
pilna operacija geležinkeliu kurie randasi Pennsylvanijoje. Steitas 
taipgi turėjo nauda isz tu pasidauginimu kurie taip žymiai pri
sidėjo prie padidinimo skaitliaus darbininku ir industrijų.

The Associated Railroads of Pennsylvania
Baltimore & Ohio Railroad Co.
Bessemer & Lake Erie Railroad Co. 
Central Railroad Co. of New Jersey 
Delaware, Lackawanna & Western R.R 
Delaware & Hudson Railroad Corp.

Erie Railroad
Huntingdon & Broad Top Mt. R.R.
Lehigh & New England Railroad
Lehigh Valley Railroad
New York Central Railroad Co.
New York, Ont. & Western Railway

Pennsylvania Railroad
Pittsburgh & Lake Erie Railroad
Pitts., Shawmut & Northern R.R. Co.
Reading Company
Western Maryland Railway Co.

ISZ LIETUVOS
PIRKIT SZIA MERGAITE 

UŽ 10 CENTU.

— Laisnius iszsieme ant ap- 
sivedimo Juozas Marcziulionis, 
531 W. Mahanoy Avė., su pana 
Aldona Jakuboniute, 526 W. 
South uly.

KARALIENE BULVIU.

— Franas. Pruszkeviczius, 
60 metu, 12% W. Laurel uly., 
eidamas skersai ulyczia, stai
ga! puolė ant einanezio auto
mobiliaus kuris jam sužeidė 
pakauszi ir turėjo būti nuvež- 
1 as in vietine ligonbute ant gy
dymo. Automobiliu vare Miko
las Volskis, 11% S. Ferguson 
uly., kuris vėliaus pasidavė pa- 
licijai. Pruszkeviczius yra ne
vedės.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

- . ----

Szimet valstija Miczigan isz- 
rinko savo bulviu karaliene Kl
iena Harkonen, 22 metu, isz 
Pėlkie, Mieli., kuri likos karu- 
navota Detroite kaipo karalie
ne bulviu nes toji valsija turėjo 
pasekminga užauginima bul- 
yįu. • *

Minersville, Pa. — Pavieta- 
vas sūdąs iszdave persiskyri
mo popieras del Juozo A. Pet
rausko nuo Albertos Petraus
kienės (Gaveliutes) kuri su 
juom negyveno per paskutinius 
dviejus metus. 

G ■ ■ -u —......k..
Tilden, Ill. f Nelaime patiko 

L’rana Karnauska, kuri paga
vo trūkis ir užmusze kada jis 
ėjo geležkeliu. Velionis buvo 
nevedes, pribuvo isz Lietuvos 
jaunikaieziu būdamas ir iszgy- 
veno Tildene apie 35 metus. 
Turėjo jis 54 metus amžiaus. 
Paliko seserį Busiene, du szvo- 
gerius, broli ir sesers vaikus 
kaipo ir viena broli Lietuvoje. 
Laidotuves atsibuvo 24 diena 
Gruodžio be bažnytiniu apei-

“Czia kur pavesti pinigus 
ka gavome per Kalėdas.... 
del elektrikinu intaisu”
Paveskite tuos pinigus ka gavote dovanoms per 
Kalėdas; pirkdami kokius nors elektrikinius intaisus 
kurie jumis palengvins naminus darbus, suteiks 
jumis parankama ir geresni gyvenimą ateinanezuose 
metuose. Pirkite dabar! Iszligos lengvos...  ir da-
tirsite jog daugiaus nekasztuoja atlikti juso darba 
pagal moderiniszka būda negu senovės budu. Že- 
miaus randasi keletą elektrikinu intaisu kurias pri
valote turėti idant atsakaneziai pradėti nauja meta.

Pilnas Automatiszkas Peczius 
Moderniszkas Refrigeratoris 
Automatiszkas Vandens Szildytojas 
Elektrikinis Torielku Mazgotojas 
Skalbyne ir Prosas

PENNSYLVANIA POWER IR
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

Mariampolej per Visu Szven- 
tu jomarka buvo toks atsitiki
mas. Gedimino uly., kokiu 10 
me'tu berniukas vedesi už ran
kos maža mergaite, szaukda- 
mas verkszlenaiicziu balsu: 
Pirkit szita mergaite už 10 cen
tu. Pigiai, tik 10 centu. Val
gyt labai noriu. Pasigailėkit 
vargszo siratos, naszlaiczio. 
Pirkit! Vienas praeivis pada
vė vaikui pinigą. Berniukas 
priveda mergaite ir sako: Pra
szau, ponuli, priimti szia mer
gaite. Mergaite pažiurėjo in 
pirkėja ir sako: “Asz nenoriu 
su tavim eit!” “Kodėl nenori?’ 
klausia jis ? “ Todėl kad asz no
riu but su savo broliuku Juo
zuku. Mudu susitarėm tik ty- 
czia taip daryti. Mes tik pini
gu gauti norėjom ir gardžiu 
bandukių nusipirkti nes musu 
pamote pinigu ant bandukių 
mum neduoda.” Taip paaiszki- 
no parduodamoji mergaite.

Sandvicziu Grille 
Vacuum Cleaneri 
Rosteri ar Casserole 
Tosteri ir Waffle Geležis 
Maisto Maiszytojas

LIGHT KOMPANIJA

KALĖJIMAS UŽTAI, KAD 
TĖVAS NORI ISZMAITINTI 

10 VAIKU.
Ana diena, Utenos apylinkes 

teisme buvo sprendžiama Jur
gio Lipinsko byla del degtines 
varymo. Jis jau buvo aresz- 
tuotas ir atvestas teisman 
aresztanto rūbuose, o jo 13 me
tu mergaite sėdėjo teismo sa-

lej. In kaltinamųjų suolą buvo 
pasodinta ir ji. —Kiek kartu 
esi baustas už degtines vary
mą ? užklausia ji teisėjas. 
—Jau keturis kartus. —Na, 
pats tai pats, bet kam ta vaika 
painioji in toki negera dauba ? 
—bara ji teisėjas. Kaltininkas 
aiszkinasi: —Asz palikau ja 
pasaugot ugnį, kol asz malku 
pasirinksiu, tuo metu ja ir už
klupo palicija bevaranczia. — 
Žmogau, kas bus isz to: isz ka
lėjimo neiszeisi; žmona ir vai
kus palieki badauti. Kiek vai
ku turi ? —Deszimts ! —O že
mes? —Hektarą smėlio — ir 
bravorininko akyse pasirodė 
aszaros. —Argi jau taip nega
li būti negeres? —Asz visai 
negeriu. Degtine iszmainau ant 
szeimai maitinti reikalingu 
daiktu. Praszau pasigailėti ir 
jeigu 'dar karta varysiu, baus
kite mane aukszcziausia baus
me. Daugiau nebevarysiu, nes 
nusibodo ir kalėjimo sėdėti. 
Teisėjas užprotokoluoja jo pa- 
sižadejima daugiau degtines 
nebevaryti, žada bausme 'Su
bendrinti ii’ nubaudžia 6 mene
siais paprasto kalėjimo ir 500 
litu baudos, o dukterį, radęs, 
kad ji vęike ne sava valia, isz- 
teisino. Szeszi menesiai kalėji
mo ir da 500 litu užtai, kad ne
laimingas žmogus stengėsi isz- 
maitinti deszimts savo vaiku! 
Ar tai ne tragedija?!

ALYTUJE UŽSIMUSZE.
Prie namu statybos nukrito 

nuo laiptu apie 60 metu amž.

senukas, Juozas Linkeviczius. 
Ta pacz'ia diena buvo nuvežtas 
Alytaus apskriczio ligonbutej 
ir mirė.

KRUVINOS VESTUVES
Utenoje buvo vienam name 

vestuves kuriu metu neapsieita 
ir be musztyniu. Buvo sužeis
ti du žmones.

RADO MIRTINAI PRIMUSZ- 
TA ŽMOGŲ ANT KELIO.
Sziomis dienomis Krosnos- 

Liudvinavo plente, Buktos gir
ininkijos ipamiszkeje, auto-bus- 
as, eidamas in Mariampole, ra
do be sąmones mirtinai pri- 
muszta Ramanavo kaimo gy
ventoja Joną Batvini, 23 metu 
amžiaus. Nugabenus in apskri
czio ligonbute. Po 4 dienu mi
re. i

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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