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Isz Amerikos
SIUNTINĖJO

PACZIAI PINIGUS

[TOJI APSIVEDĖ SU KITU.

Milwaukee, Wis. — Per pen- 
ikiolika metu Steponas Mar- 
kovski, kuris dirbo czionaiti- 
niam automobiliu fabrike, ne
karta nedavalgydavo ir gailė
josi apsiredyt kad tik jo miela 
pacziule galėtu nusiunsti po 
trisdeszimts doleriu kas mene
si ant pragyvenimo tevyneje. 
Bet nubudo žmogelis kada ap
laike laiszka ana diena isz tė
vynės kurioje jo gimine rasze 
kad jo motere deszimts metu 
adgal isztekejo už kito vyro ir 
ant prisiunstu pinigu turėjo 
gerus laikus su antru vyru.

Steponas paliovė siuntinėti 
pinigus, dingo jo visa viltis su- 
gryžimo in Austrija atlankyti 
savo szeimynele nes mane kad 
motere czedino tuos pinigus 
viltije sugryžimo in teviszke ir 
nupirkimo geros gaspadorys- 
|tes ir užbaigti savo gyvenimą 
po pastogia savo gimtinėje sza- 
įeleje.

Po teisybei negalima kaltint 
moteres kuri nebuvo sutverta 
isz akmens. Jeigu Steponas per 
tiek metu negalėjo atlankyt sa- 
yo apleistos moteres arba ja 
parsitraukt in Amerika tai ta
me pats kaltas.
i ---------------- ---------------------

KRUVINAS MUSZYS TARP 
DUKTERS IR TĖVO.

Springfield, Mo. — Tarp 72 
metu tėvo, Walter Lippit ir jo 
26 metu dukters, Dianos, ana 
diena kilo kruvinas mūszis o 
Itai isz priežasties kad tėvas at
sisakė jai atiduoti sutaupytus 
■pinigus. Tėvas buvo ant burdo 
pas duktere po mircziai savo 
paczios.

Žodis po žodžio, kilo barnis 
tarp tėvo ir dukters. Tėvas, ne
galėdamas ilgiaus nukensti vi
sokiu iszmetinejimu, keiksmu 
ir paniekinejimu, kirto dukre
lei in galva su geležiniu kurpa
liu, perkirsdamas jai galva. 
Dukrele taipgi nepasidavė nes 
iszlauže tėvui ranka, iszmusze 
aki ir keturis dantis. Tęva ir 
dukrele nuveže in ligonbute 
kur duktė badai neiszliks isz 
ižaiduliu.

MOTERES PASIGAI
LEJO VARGSZES

SUDAUŽĖ VISA SZTOEA.

Dallas, Tex. — Locnininkas 
didelio departamentinio sztoro 
turėjo paszaukti policija ant 
apmalszinimo revoliucijos ko
kia šukele moterėles jo sztore 
kad locnininkas paliepė detek
tyvui aresztavoti varginga mo
tina penkių vaiku, kuri pasi
ėmė skepetaite vertes deszimts 
centu. Moterėles dagirde apie 
tai, melde locnininko kad pa
leistu ant liuosybes motere ir 
jos užmokės už paimta skepe
taite bet locnininkas buvo kie
tos szirdies žmogus ir neatsi
leido. Tada moterėles taip in- 
siuto ant jo kad pradėjo visa 
ta vora mėtyt ant grindų ir dau
žyt stiklus — žodžiu, sztore ki
lo •tikra pekla ir iszrode kaip 
po drebėjimui žemes.

Palicija turėjo nemažai dar
bo apmalszyti insiutusias mo
teres, kurios padare sztore ble
des ant tukstanczio doleriu. 
Sztorninkas suprato kad pada
re neiszmintingai, bet po lai
kui. Dabar visos moteres boi
kotuoja taji sztora ir eina ki
tur. Vargsze motere likos nu
vežta namo automobiliuje vie
nos moteres kuri-ja iszvede lau
kan laike sumiszimo.

UGNIS SUNAIKINO DIDE
LI MIETĄ (PIER.)

Atlantic City, N. J. — Praei
ti Petnyczia ugnis sunaikino 
czionais miesto mietą arba 
pier kuris buvo pastatytas 19- 
27 mete ir kasztavo 130 tuks- 
taneziu doleriu. Liepsna taip 
greitai prasiplatino kad in kė
lės valandas sudege ant jo di
delis namas, teatras ir didele 
szokiu sale. Vėtra, pusdama in 
mares apsaugojo kitus namus 
nuo sudegimo ant bordvako. 
Ugnis padare bledes ant szirn- 
to tukstancziu doleriu.

Czystytojas Czeveryku 
Paliko $33,000

4J ----------------

New York. — Guiseppe Fez- 
zuoglio, kuris szveisdavo cze- 
yerykus del praeigiu ant uly- 
iezios, per 23 metus ant Lower 
Manhattan dalies miesto, mirė 
nesenei palikdamas 33 tukstan- 
czius doleriu savo szeimynai.

Žmogelis pribuvo isz Italijos 
ir neturėdamas kitokio darbo, 
pradėjo szveisti czeverykus ir 
Idasidirbes kelis szimtelius do
leriu, pirko iszerus ir bondus ir 
tokiu budu dastojo turtelio.

HAMBURGASBOMBARDUOTAS
Miestas Ir Pristova Randasi

Griuvėsiuose
ANGLIKA1 BOMBARDAVO VOKIETIJA 

1,000 KARTU IN LAIKA 
TRIJŲ MENESIU

“Kruppo” Dirbtuves 
Taipgi Bombarduotos

London. — Sziadien Vokisz- 
kas Hamburgas randasi beveik 
griuvėsiuose nuo Angliszku 
bombų ir apie szimtas Vokisz- 
ku kitu miestu likos bombar
duoti per Angliszkus eropla- 
r.us.

Hamburgas su aliejaus ir 
amunicijos dirbtuvėms ir do
kais, likos sunaikinta. Ham
burgo pristova su eroplanu sto
timis likos beveik visiszkai su
naikinti per tukstanczius bom
bų. In laika trijų menesiu Ang- 
likai bombardavo apie tūkstan
ti miestu ir miesteliu.

Kruppo Amunicijos Dirbtu
ves Essene ir aliejines stotys 
likos bombarduotos per Angli- 
kus kur padaryta dideles 
bledes. Eroplano stotys Holan- 
dijoj taipgi likos sunaikintos 
per Anglikus.

Anglija Užkalbino 100 
Milijonu Buszeliu Kvie

cziu Isz Kanados

London. — Sutartis likos pa
daryta su Kanada kad prista
tytu Anglijai szimta milijonu 
buszeliu kviecziu nuo Liepos 
1940 lyg Liepos 1941 meto. 
Yra tai didžiausias užkalbini
mas kviecziu ant svieto.

TĖVAS PRISPYRĖ KAD 
JI NUSZAUTU.

Logania, La. — Walley Lo
redo, 46 metu farmeris, isz 
szios aplinkines, prispyrė savo 
14 metu sunu kad ji nuszautu, 
ka vaikas ir iszpilde.

Laike palicijos tyrinėjimo, 
vaiko motina sake buk jos vy
ras daug gere per kelis mene
sius ir vis kerszino nužudyti 
visa szeimyna ir paslėpė taja 
diena revolveri. Vaikas pripa
žino buk jo tėvas atejas prie jo 
kalbėjo: “Sūneli, ar tu esi pa
sirengęs mirti?” ant ko sūnūs 
atsake kad da ne. Po tam tėvas 
padavė jam karabina privers
damas kad in ji szautu. Bijoda
mas kad tėvas ji nenuszau'tu, 
da karta užklausė tėvo ar tik
rai turi in ji szauti, ant ko tė
vas atsake: “Jeigu tu in mane 
neszausi tai asz tau padarysiu 
gala.” Vaikas ilgiaus nelauk
damas paleido szuvi tėvui in 
.krutinę ir ant vietos užmusze. 
Sudas paleido vaika ant liuosy
bes.
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Isz Szitu Vyruku Padarys Gerus Kareivius

Szitie vyrukai isz kolegijų, universitetu ir kitu vietų pribuvo in New Yorka isz kur 
bus siuneziami in kempes mokytis kariszko mokslo. Už keliu menesiu bus geri laivorei 
ar kareivei del apgynimo Dėdės Šamo sklypo.

Sumiszimai Finlandijoj 
Tarp Darbininku Ir

Policijos

Moskva. — Rusiszki laik- 
raszcziai raszo apie kruvinus 
maiszaczius Helsinkije tarp 
darbininku ir policijos kuriuo
se likos daug žmonių sužeista, 
ne tik vyru bet ir moterių. 
Maisztininkai, eidami ulyczio- 
mis szauke: “Szalin su Tanne- 
ru. Lai gyvuoja Sovietu—Finu 
Prietelyste! ’ ’

Japonija Nori Užgriebti 
Visa Azija

Tokio, Japonija. — Japonija 
matydama kad kitos vieszpa- 
tystes apžioja silpnesnius skly
pus, sumanė taipgi paimti po 
savo globa beveik visa Azija 
priskiriant Francuziszka Indo- 
Kinus, Dutch East Indija ir 
valdyti po savo padu, norints 
jau turi po savo valdžia Man
ez uka ir beveik visus Kinus. 
Ar ant tokio užmanymo sutiks 
svietas tai nežine ka užrubeži- 
nei diplomatai nutars nes gali
ma tikėtis kad nedaleisti gel
tona tauta apžioti tiek svieto.

§ Vyrai daro tiesas o mo
teres mandaguma.

Kinai Užmusze 60 Ja- 
poniszku Generolu

Chungking, Kinai. — Kinai 
sako buk in laika trijų metu 
užmusze jie 60 Japoniszku ge
nerolu ir viena major a per kul
kas granadus ir bomboms o ka
reiviu užmuszta 27,400 o dau
giau kaip 75 tukstaneziai Ja
poniszku kareiviu sužeista 
daugeliuose musziuose.

81 Svetim-Tautiszki 
Sznipai Aresztavoti

Panamoje

Washington, D. C. — Slapta 
palicija aresztavojo 81 svetim- 
tautiszkus sznipus kurie dar
bavosi prie Panamos kanalo. 
Ka su jais padarys ar iszsiuns 
adgal in ten isz kur pribuvo ar 
laikys kalėjime tai da nežine. 
Valdžia dagirdo kad prie ka
nalo dirba 265 Naziszki sznipai 
isz kuriu 81 buvo nužiūrėti ir 
suimti.

§ Slaptybe yra ginklu ir 
prieteliu.

§ Doleris yra apskritus to
dėl taip greitai bėga nuo mus.

§ Liežuvis yra kardu; lie
žuvis užmusza ir iszgialbsti.

Gen. Pershingas Pata
ria Kad Amerika Siuns- 
tu 50 Kariszku Laivu In 

Anglija

Washington, D. C. — Gene
rolas Pershingas davė savo pa
tarimą valdžiai kad nusiunstu 
tuoj aus in Anglija 50 kariszku 
laivu in pagialba nes gal rytoj 
gali būti “užvelai apsiginti nuo 
neprieteliaus.” Taipgi pataria 
kad siunsti kareivius kaip pa
darėme laike Svietines kares. 
Ar ant tokio užmanymo kon
gresas sutiktu tai nežine.

Pulkininkas Lindbergas ir 
pataria siunsti laivus ir karei
vius ant suszelpimo Anglijos 
nes jeigu Vokiecziai supliektu 
Anglija tai butu didelis pavo
jus Amerikai.

Kareiviu Bylas Ketina 
Pereiti

Washington, D. C. — Galima 
spėti kad kongresas užtvirtins 
priverstina tarnysta kariuome
nėje, kuris privers vyrukus nuo 
21 lyg 31 metu ant tarnystes 
mažiausia ant vieno meto, su 
21 dolereis algos ant menesio.

Prezidentas Rooseveltas pa
darys inspekcija visu submari- 
nu stoeziu o ypatingai New 
London, Conn., New Yorke ir 
kitose vietose.

Anglija Pasirengus Ant 
Hitler’io

London. — Anglija laukia 
ant Hitlerio užklupimo ant 
Anglijos ir yra pasirengia kad 
jeigu Hitleris užkluptu tai vi
sa jo vaiska paskandytu mario
se. Manoma kad Hitleris yra 
pasirengiąs užklupti ant Ang
lijos szia sanvaite. , „.

ŽINUTES

Pa'tee, N. H. —Szeszi vyrai 
likos užmuszti kada važiavo 
dideliu troku isz Baltimores in 
kuri trenke trūkis, užmuszda- 
mas juos ant vietos.

Drifton, Pa. — Kasyklose No; 
5 ir 7 užėjo straikas isz prie
žasties praszalinimo nuo darbu 
kitu darbininku. Apie 1,800 
anglekasiu sustojo dirbti.

Bombay, Indija. — Mahara
dža, isz Mysores, valdytojas 7 
milijonu padonu, mirė praeita 
Subafa.

Fleetwood, Pa. — Didelis 
tvartas, prigulintis prie farme- 
rio George Schuyler, sudege o 
drauge su juom visokiu gyvu
liu. Ugnis padare bledes ant 
40,000 doleriu.

Brooklawn, N. J. — Asztuo- 
nesdeszimts malioriu pabaigė 
maliavoti Metodistu bažnyczia 
czionais, in laika asztuoniu 

| minu'tu.

Pasiuntinei Balutis Ir 
Žadeikis Iszguiti Isz 
Lietuves; Atėmė Ju Pi
lietybe Ir Visa Turtą

Kaunas, Lietuva. — Lietu- 
viszka taryba Subatoje iszgujo 
buvusius pasiuntinius in Lon
doną ir Amerika kaipo atėmė 
nuo j u pilietybe ir konfiskavo 
j u visa turtą. Pasiuntinei yra 
Bronius K. Balutis isz Londo
no ir Povylas Žadeikis, isz Wa- 
shingtono.

Nedelioje czionais buvo di
delis apvaikszcziojimas ant at
minties prisidėjimo Lietuvos 
prie Sovietines Rusijos kaipo 
14-tas sklypas.

Szimtai Žydu ir kariszku 
isztremtuju jeszko aplaikyti 
pavelinimus Japoniszkuose 
konsulatuose iszvažiuoti in Ja
ponija ant apsigyvenimo. To
kiu isztremtuju Lietuvoje ran
dasi apie 12 tukstaneziai.

Latvijos Prezidentas 
Mirė Nuo Sužeidimu

London. — Karolius Ulma
nis, prezidentas Latvijos, mirė 
nuo sužeidimu kokius aplaike 
22 d. Julajaus ir likos iszvežtas 
in Rygos ligonbute kur mirė. 
Ulmanis aplaike savo mokslą 
Nebraskos universitete, Ame
rikoj, kuri nevidonai norėjo nu
žudyt, kas jiems ir pasisekė.

Italijoj Užsinesza Ant 
Revoliucijos

New York. — Kunigas Bous- 
caren, kuris ana diena sugryžo 
isz Italijos, sako kad Italijoj 
randasi mažai maisto ir gyven
tojai nenori kares. Gyventojai 
kerszina sukėlimu revoliucijos 
isz priežasties stokos maisto. 
Panaszus padėjimas yra Iszpa- 
nijoj.

Poterei Sugražino Jam 
Regėjimą

Wanango, Mo. —■ James 
Kline, kuris per asztuonis me
tus neregejo dienines szviesos, 
staigai adgavo regėjimą ir de- 
kavoja Dievui už stebuklinga 
iszgydyma.

Apsakė jis kaimynams buk 
jam sapne pasirodė jo mirusis 
brolis kuris silsisi kape jau su- 
virszum dvideszimts metu, sa
kydamas jam idant per tris 
sanvaites melstųsi be paliovos 
o regėjimas jam sugrysz. Kline 
paklausė rodos mirusio brolio, 
ėjo in bažnyczia kasdien ir mel
dėsi karsztai. Prie pabaigos to
jo laiko brolis vela pasirodė 
paliepdamas jam iszvesti kar
ve in laukus o praregės. Na ir 
Užsipildė brolio patarimas.

§ Žiurke, kuri turi tik vie
na skyle, greitai būna sugauta.

§ Jeigu esi gaidys tai gie
dok, jeigu viszta tai dek kiau- 
szinius.
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Kas Girdėt
Demokratiszki Kandidatai Ant Prezidento Ir Vice-Prezidento 
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\ Tebyriam laike lankei girdi-< 
me~ apie persiskyrimą vedusiu 
poru ir lankei kalbame kad se
no viszki laikai buvo geresni ir 
moterėles ne tiek siuto ir buvo 
galima, jais suvaldyt jeigu ne 
geru žodeliu tai kumszezia per 
terla.

Geriausia motere yra ta, apie 
kuria mažiausia kalbasi, pana- 
sziai ir su vedusiu gyvenimu 
bet sziadien draugiszkafe gy
venimas persimainė labai daug. 
Motere sziadien nesijauczia 
kaipo tarnaite bet stovi ant tu 
paežiu iszlygu kaip ir vyras. 
Nenori ji daugiau gyventi ak
lam paklusnume ir net isz 
szliubines prisiegos jau žodis 
‘‘paklusnumas” iszbrauktas 
bet geidžia pasiimti ant savo 
pecziu dali sunkenybes. Szia
dien renkasi ji sau vyra su ku- 
riuom geidžia gyventi isz pu
ses per savo gyvenimą.

Vedivsis gyvenimas tarp isz- 
mintingu žmonių nėvisados bū
na laimingu nes toki žmones 
nėvisados buna laimingi, mato 
greitai kaltes viename ar kita
me ir nenori vienas kitam pasi
duoti. Tik lygios tiesos ir pri
valumai gali padaryti vedusi 
gyvenimą laimingu ir užgana- 
dinancziu.

Londone ana diena mirė 90 
metu senuke kuri vede nepap
rasta gyvenimą kuri gyveno ir 
mirė tam paežiam name nuo 
užgimimo. Ne vienos nakties 
nepernakvojo kitur ir -nieka
dos nevažiavo geležinkeliu o 
buvo tokia nevidonka szviežio 
oro kad niekados, ar tai žiema 
ar vasara, neatidarydavo lan
gu o bet dagyveno 90 metu am
žiaus, kas duoda suprast kad 
szvarumas ir szviežias oras ne- 
visados prigialbsti prie ilgo 
amžiaus.

Keli metai adgal New Yorke 
mire Artliuras S. Paxton kurio 
turtas daejo lyg 100 tukstan- 
cziu doleriu bet likusi szeimy- 
na negalėjo surasti palikto tes
tamento ir turtas buvo atiduo
tas po globa sūdo. Norints gi
mines jeszko jo testamento ir 
brolis velionio užvedė teismą 
kad sūdąs paskirtu jam puse 
turto po mireziai brolio bet vie
natine duktė velionio pasiprie- 
szino priesz tai tvirtindama 
buk tėvas jai paliko viską, na 
ir taip tęsęsi per keliolika me
tu. Ana diena duktė, peržiūrė
dama likusius daigtus mirusio 
tėvo, užtiko kupare sena mal- 
da-knyge kuri buvo suplyszus. 
Norėdama ja pasilaikyt ant at
minties ir duoti apdaryti in 
naujus apdarus, pradėjo var
tyti lapus ir tame užtiko šmo
teli popieros — dingusi tėvo 
tes'tamenta, užtvirtinta per no- 
tarijusza. Sudas jai pripažino 
visa tėvo turtą kuri atrado se
noje knygoje kuria geide duo
ti apdaryti.

Jeigu ir jus mieli skaitytojai 
turite sena knyga ant apdary- 
mo, tai prisiunskite o kad ir 
joje nerasite turto, bet tai yra 
jusu geriauses draugas kuris 
su jumis nekarta dalinosi viso
kiuose prispaudimuose ir lais
tyt ant jos aszaras. Todėl pri
siunskite in redyste jusu sena 
knyga o bus apdaryta kaip 
nauja.

Isz visu daliu Suv. Valst. da- 
eina žinios buk paskutiniam 
“week-ende” (prie pabaigos

sanvaites) vis buna užmusztaĮ 
daugiau žmonių ir sužeisti peri 
automobilius.

Todal visi automobilinei ke-| 
leivei privalo būti sargus va
žinėjime jeigu nenori atsisvei
kint su szium svietu isz laik.

Amerikoj nėra kares bet ru- 
gepjute per automobilius, isz 
priežasties neatsargumo ir ap- 
įsižioplinimo ir apsivaig'inimo 
per gerymus yra baisus skait- 
lis užmusztuju ir sužeistųjų.

Amerikonai mažai apkainuo- 
ja savo ir kitu gyvastis.

Sztai kas talpinusi baezkoje 
arielkos:

Skausmas galvos ir rupes- 
cziai, keiksmai ir plakimas, nu
liūdimas del moteres, rupes- 
cziai tavo gyvenime, užvelus 
gailestis, skolos, badas, truciz- 
na ir skausmas, nubudimas ir 
dingusi viltis, aszaros byran- 
ezios nakties laike, kanezios, 
sierateliu dejavimai ir rugoji- 
mai, melagystes ir kartus verk
smas, prakeikimai artimo ka-
da girtuoklis persiskiria su 
sziuom svietu, nesutikimai, ap
gaudinėjimai, palei’stuvysta, 
nupuolimas doros moteres ir 
szimtai kitu priežaseziu o ta 
viską galima rasti taip mažoje 
baezkoje arielkos.

Graikiszkam muzejui randa
si senoviszkas apraszymas apie 
sutvėrimą moteres kuri surin
ko rasztininkas 'Cellini 16-tam 
szimt-metyje. Surinko jis apsa
kymus beveik visu tautu, kaip 
jos tiki in sutvėrimą moteres 
isz ko ji buvo sutverta.

Senoviszki Germanai sake 
buk motere. kilo isz žemes ku
ria sukruvino jos mylimas din
gės už savo tėvynė. Galiai ma
ne kad sutvėrimas moteres bu
vo kalte piktu dievaieziu kad 
nusilpnyt pajiegas kareiviu. 
Kinai kalba: ‘‘Ant svieto už
ėjo didelis tinginiavimas tarp 
žmonių kuris kerszino pavo
jum visus Kinus. Matydamas 
tai mielaszirdingas dievas Tao 
nusiuntė ant žemes moteria su 
paliepimu idant ne ant valan
dos neduotu vyrams pasilsiu.”

Japonai mano buk motere 
likos szitaip sutverta: “Žmo
gui yra reikalinga kare, drau- 
giszkas gyvenimas ir pasilsys. 
Kare ir gyvenimą žmogus sau 
pats suteikia bet tasai pasilsys 
po darbui nebutu smagus be 
meilingo pasiglamonejimo. To
dėl geri dievaieziai, norėdami 
jam pasa'ldyt gyvenimą, paėmė 
kamuoli minkszto szilko ir isz- 
tarė žodi “Icha” (myliu) — 
numėtė žmoniems ant žemes. 
Tuom kamuoliu szilko buvo tai 
motere.”

Hindusiai geriau apsakinėja 
apie sutvėrimą moteres: “Su- 
tvertoja's manydamas sutver
ti motere paėmė: “Apvaluma 
menulio, miklumą kirmėlės, ne- 
iszmintinguma peteliszkes, pa
togumą žiedo, lengvumą 
plunksnos, regėjimą stirnos, 
gyvybe ir szviesa saules spin
duliu, greitumą vėjo, tingi- 
nysta povo, kietuma deimanto, 
sa'lduma medaus, piktumą tig- 
riso, sziluma ugnies, szalti le
do, plepejima papūgos, prisi- 
laižyma ir neteisingysta kates, 
sumaisze ta viską ir sutvėrė isz 
to moteria.”

Asyrai, Babelonai, Egipcijo- 
nai, Žydai ir kiti tiki in Bib- 
liszka raszta, kad motere likos 
sutverta isz szonkaulio žmo
gaus. Bet didesne dalis Lietu
viu sako: “Boba tai tikras vel- 
niszkas sutvėrimas kuri neduo
da vyrui ramybes ar pasilsio il
su burdingierium pabėga in

Prezidentas Rooseveltas ir iszrinktas kandidatas ant vice-prezidento, Henry Wall
ace, kuris buvo ukystes ministeris, tariasi tarp saves kaip darbuotis ant pasekmingo 
iszrinkimo iszrinkimo ateinan ežiuose rinkimuose ant prezidento. Nekurie Demokratai 
yra prieszingi prezidentui Rcoseveltui kad eina trecziu kartu ant prezidento nes tas 
prieszinasi senam paproeziui nes ne vienas prezidentas neprieme tos garbes.

platu svietą. — Kas turi teisy
be?

Priesz Svietine Kare, kada 
tai Lietuva ir Lenkija buvo po 
padu Rusijos, visi laiszkai tu
rėjo būti adresavoti Russia, 
Poland arba Russia-Lithuania 
bet po karei, kada Lietuva ii\ 
Lenkija adgavo savo liuosybe,' 
laiszkai buvo adresuojami tik-j 
tai Lithuania arba Poland. O, 
dabar? Gal vėla turėsime adre
suoti laiszkus Russia-Lithua
nia ir Russia Poland bet ant 
tikrųjų da nežino kaip turėsi
me adresuoti laiszkus in Lietu
va.

ISZ LIETUVOS
r. <•« ■.■FO •<« a ji o: r v

NUŽUDĖ SAVO

PUSBROLI

KURIAM MOCZEKA NORĖ
JO DUOTI TŪKSTANTI LI

TU; VAIKAS BUVO 
PANIEKINTAS.

Priesz 12 metu Gražiszkiu 
valscz.. Ramovi'ė'tes kaimo gyv. 
Kazys Kszikva palaidojo savo 
pirma žmona, kuri jam paliko 
keturis mažameczius vaikus. 
Kszikvos ūkis nebuvo didelis 
bet vaikams buvo reikalinga 
motina, ir jis sttsirupino antro
mis vedybomis. Neilgai tru
kius, naszlys Kszikva vede Ma
cijauskaite Monika, kuri turė
jo jau paauglį povainiki suriu. 
Isz pat pirmųjų dienu pamote 
pradėjo neiszsitekti pirmosios 
žmonos vaikais, kai tuo tarpu 
savo kiekviena proga vieszai 
lepino. Kiek paugeje jaunieji 
Kszikvos buvo iszstumti tarnau 
ti pas apylinkes ūkininkus, ir 
net neturėjo kada lankyti pra
džios mokykla. M. Kszikvie- 
nes sūnūs tuo tarpu liko na
muose prie motinos, kuri inkal- 
bejo vyra užraszyti jam isz U- 
kio 1,000 litu dali. Apie tai su
žinojo .įpirmosios žmonos vai
kai, kuriui Jonas Kszikva, 17 
įlietu berniokas, susinervavęs 
pareiszke kaimynuose, kad jis 
tėvo namuose viena asmenį tik
rai nužudysiąs.

Vasario m., 12 diena Jonas 
Kszikva parėjo in tėvo namus 
isz ūkininko, pas kuri tarnavo, 
ir ežia buvo nelabai mielai pri
imtas. Macijauskas kaip tik 
rengėsi eiti Idojiman taisyti 
sugedusios vėtyklės. Jaunasis 
Kszikva pasisiūlė jam padėti,!

ir abudu iszejo in klojima. Ka-Į 
da Macijauskas pasilenke prie 
vėtyklės. Kszikva nutvėrė kir
vi ir keturis kartus smoge Ma
cijauskui in galva. Ka,da pus
brolis sudribo klojime, Kszikva 
patraukė per laukus in Gražis'z- 
kius bet pakeleje buvo sulaiky
tas ir aresztuotas. Macijauskas 
pasikankinęs 5 dienas, mirė.

Tardomas Jonas Kszikva 
prisipažino nusikaltęs. Jis pa-
reiszke, kad ta diena in namus kaimynams vaidytis ir net su
parejas su aiszkiu tikslu nu
žudyti netikrąjį broli. Pamote 
ji priesz deszimti meta kada jis 
buvo tik 7 metu berniukas, isz- 
leido ganyti, neiszsiteko jo bro
liais, kad tuo tarpu jos sūnūs, 
kuris buvo- visai 'svetimas tiems 
-namams., ten buvo laikomas sa
vu ir mielu žmogumi, aiprupin- 
tlui net 1,000 litu dalimi. Isz 
klojimo, kada Macijauskas su
dribo po jo kojomis, jis patrau
kė in Gražiszkius, norėdamas 
pasiduoti policijai, bet jis tai 
nespejes padaryti. Mariampo- 
leš apygardos teismas Birželio 
4 diena sprendė szita byla: 
Joną Kszikva pripažino kal
tu ir nubaudė 9 metais sunkių
jų darbu kalėjimo, bet kaip ne- 
pilnamecziui szita bausme su
mažino treczdaliu.

Nekaltas Užmetineji- 
mui, Kad Jis Yra 

Nevidonu

Carl Byoir, isz New York, 
advokatas, likos pripažintas 
nekaltu kad yra nevidonu 
Suv. Valstijų ir jog darbuo
jasi priesz valdžia, kaip jam 
užmetinėjo kongresmonas 
Pattman, isz Texas. Tyrinė
jimo kamisija nieko prieszin- 
go nerado priesz ji.

:: KAIMYNAS
NEDORAS ::

gZVENTKIEMIAI, gyvenda
mi prie pat Szventosios upes 

augimo, bet nevienu taip nemė
gino daugybe vandens pauksz- 
cziu. Bet ne vienu taip nemego 
kaip žąsis. Žalingi tai gyvule- 

i liai: dažnai del ju prisieidavo 

sipeszt. Bet kad ir pelno buvo 
isz žasu nemaža, tai vis dėlto 
nesiliove augine. Linksma bū
davo pasižiūrėti kaip vidu-va- 
'saryj žąsiukai apsiplunksnuo- 
ia ir su senėmis žąsimis susily
gina. Pavasari iszneszdavai 
juos pievon anderijoje o dabar 
nebesusidetumei in du vežimu. 
O! o! tai turtas!...

Paupio girioje buvo daug 
I smėlio kalvu. Vienoje kalvoje 
' iszsikase sau ola lapinas. 
Szventkiemiai tuoj tai patyrė. 
Bet sako: — tegul sau. Kur-gi 
lapinas dings? Žalos jis mums 
nedarys nes jis gudrus: artimų
jų kaimynu nenorės supykinti.

Ak, taip ir buvo. Kol lapinas 
mažus vaikus turėjo, niekas jo 
arti ne matyli nemate. Visa ta 
laika jo kitur medžiota. Toli
mesnieji ūkininkai dažnai pa- 
siskunsdavo, tai žąsies tai visz- 
tos neteko; kartais rasdavo net 
visa visztininka iszmuszta —- 
iszmuszta ir nieko nepaimta. 
Tokio'tai butą to nevidono.

— Ei, sakydavo: iszvaikyki- 
te jus savo kaimyną, kad ne
reiktu paskui graužtis!...

Bet Szventkiemiai vien tik 
juokėsi.

— Kaipgi, sako, dabar kai
myną su mažais vaikais isz tė
vynės isztremsi? Ar mes Mas
koliai, ar kas?

Atėjo ruduo. Viena vakara 
■szeimininkes paprastai savo 
žąseles sutiko. Tik beskaitant 
vienai smilkt! o-gi dvieju ne
esama; aritrai smilkt! o-gi vie
nos neesama... Pasiguodė viena 
kitai, paaimanavo ir nurimo; 
gal-gi slieku apsilese ar kokia 
liga užėjo; reikes, girdi, rytoj 
laukai apeiti ir lavonu pasižiū
rėti.

Lavonu niekur nerasta...
— Tiek to, gal-gi upe jas nu- 

nesze.
Vakarop žąsys parėjo visai 

nusiminusios ir nuilsusios; ne
be tirsztu buriu bet padriku
sios. Szeimininkes vėl keliu pa
sigedo. Ir taip kas vakaras.

— Lapino darbai, lapino dar
bai! — pasklydo po visa so
džių. — O, jis szioks, o jis toks! 

lai tu taip atsimoki už gera 
musu szirdi ? Palauk-gi...

— Ir susitarė visi padaryti 
medžiokle o tuo tarpu žąsis ga
nyti.

Bet ka ežia tu iszganysi! Pri- 
szliausz lapinas žolėtais kel
mais ar tarpežiais, patykos 
drąsesni atsiskyrėli ir kapt!į 
isz po pat.kojų. Aliui! alini! O, 
lapinas žasi besineszas.

Musiszkiai pritruko kantry
bes. Bet ar-gi jie greiti padary
ti tai, ka sumanė? Ruoszes, ruo- 
szes medžioti, kol atėjo szven- 
tos Brigytos diena. Szventieji 
vėl, negi medžiosi! Dar gali 
Dievas supykti ir akis iszkreip- 
ti. ’ Szaudamas žveri, bendra 
nuszausi. Tad ir iszvažiavo vi
si bažnyczion. Liko vieni pie
menėliai bet ir tie isz nuobo
dumo užunarveje akmenėlius 
bore. O lapinas...

Lapinas sziuo žygiu iszsive- 
de visa savo szeimyna, paezia, 
vaikus ir taip žąsis iszteriojo, 
kaip ne Vokiecziai per Marty
no diena neiszterioja. Kiek tik
tai buriu buvo, visi iszdriko. 
Po trijų sodžių laukus iszskrai- 
džiojo. Kur viena, kur kita nu
sileidusi, visiszkai nuilsusi ir 
nusiminusi, liūdnai kirksejo, 
pilnu atsidavimu laukdamos, 
ai veikiai atliuosuos raudon- 
žipones lapes ir pabaigs žudyti. 
Suskambėjo graudžiu vaitoji
mu ir sopulingu szauksmu vi
sa apylinke. Užmirszo žąsys se
nes ir jaunos, kurs metas, ka
me namai; nebegalvoja bebu
vo ir szeimininkes miežiai. Isz- 
bego gelbėti kas gyvas sodžiu
je belikęs ir isz bažnyczios su- 
gryžes. Bet apkvaitusios isz 
iszgasczio žąsys ne szeiminin- 
ku nebepažino ir bego szalin. 
Ka szeimininkiu: kita kitos bi
jojo; negalima buvo ne penkių 
vienam buriu suginti. Vos apie 
pusiaunakti Szvehtkiemiams 
pasisekė kurias nekurtas per
veikti ir namo parsivaryti.

O, Motina tu Szvencziausioji, 
ko pasidaryta! Pirma puse kie
mo 'buvo baltu nugaru, kaip 
sniego. O dabar... Bet ir isz tu 
paežiu regima buvo, jog nėra 
veisles. Susikrovė taęl ūkinin
kai jas in gardes ir ryte nuveže 
miestelin, pardavė Žydams 
visztu kaina.

Sudiev musztiniai! Nabages 
szeimininkes negalėjo pasidi
džiuoti priesz savo vyrus mo
kėjimu lygiai su jais pelnyti.

Dabar jau tolimesnieji kai
mynai eme isz Szventkiemiu 
tycziotis:

— Ar mes jums nesakėme: 
ginkite szalin nedora kaimynu 
lapinu?!

Į VISUOMET
■< ■ < * J ■' \

;! Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;► 
;• Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai :> 
;• Dalejdus !;
<• Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides !; 
!; apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant !; 
!; virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu <; 
!’ ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu <: 
<; Parsiduodasi Po $1.50 ;!

!; & DABAR, TIKTAI $100

“SAULE” Mahanoy City, Penna. :•

Szventkiemiams nebuvo ko 
atsakyti. Tad vaipės t'ik ir pa- 
kauszius krapsztesi.

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto iu 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsita 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE” g
MAHANOY CITY, PA. 1

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! E

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
---- o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.

*
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžiu 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing StreetĮ 

Bel> Telefonas 532-J



f ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

II ei policija!
Pusžkiene išzgirdo szauks- 

ma- Suspaudė jai szirdi moti- 
niszka. Del jos mylimo Valiu
ko czion pavojus tvėrėsi. Bet 
sudrėbėjo ir vos girdėtu balsu 
szauke:

PUSZKIENE turėjo sziadien 
dideli praszyma pas poną.

Norėjo sunui pirkti pancziakas 
vilnones ir -szilta sermėga, nes 
jau buvo rudŲO ir žiema skubei 
artinosi. Vaiksztinejo kasdien 
ant paczto in miestą už ka mo
kėjo del jos dvarponis, mokėjo 
kaimuocziai, jeigu parnesze 
del katro gromata arba taip ka 
nors isz miesto. Turėjo dideli 
gurbą in kuri viską dėjo, viso
kius grumulėlius, mazgelius ir 
taip toliau o kad buvo blaivė, 
nikad nieko nepamete tai ilgus 
metus buvo kaip pacztorka. 
Vos isz to galėjo sau uždirbt 
ant maisto. Kada ka norėjo 
pirkti del saves tai imdavo 
dvare užmokesti isz virszaus 
už dvi arba tris nedeles.

— Tai tu Puszkiene nori pi
nigu ant sermėgos ir panczia- 
ku... —- klausė ponas.

— Taip, praszau pono. Turiu 
rūpintis apie savo Valiuką nes 
tai biskuti veja-vaikis, nuogas 
vaikszcziotu o nieko nesipirk- 
tu.

—O, tai del Valiuko, — pa- 
szauke ponas užpykęs — asz 
mislinau jog tai del tavęs ir no
rėjau duot bet del to reikalo tai 
neduosiu.

Nuleido akis Puszkiene bet 
nors susarmatinta, su baime 
prasze kanečz pinigu.

— Ne, neduosiu! Tu gadini 
savo beiboka. Vyras sveikas 
kaip ąžuolas, turi mieste gera 
uždarbi kaipo važnyczia ir ga
lėtu motina prie saves laikyt. 
Tame savo uždarbi prageria o 
ant drabužio jo motina turi 
dirbt- O kiek jis nuo tavęs isz- 
kaulina ant arielkos?

— Tai mat, jegamasti, vis tai 
mano kūdikis, pas ka praszys 
jeigu ne pas motina.

— Tinginys, girtuoklis, — o 
tu tuom ji gadini. Lazdų jam 
duot, ne pinigu ant girtavimo!

Aszaros stojo moteriai aky
se. Teisybe, neturėjo džiaugs
mo isz sūnaus bet juk tai jos 
kūdikis... prasze prigulus su 
kantrybe.

— Tuszczia tavęs, net man 
galva pradėjo skaudet nuo tos 
sznektos nereikalingos. Te tau 
penkis rublius bet priesz Dieva 
atsakysi už gadinimą savo sū
naus — girtuoklio.

Puszkiene paėmė pinigus, 
kelis kartus padekavojo ponui 
ir su džiaugsmu nusidavė in 
miestą.

* * *
Kada jau buvo isz kaimo, pa

sitiko Puszkiene ponia su sū
num.

Buvo, po teisybei, tuju pa
ežiu metu kaip jos sūnūs Valiu
kas. Kokis, vienok, tarp jųdvie
jų skirtumas. Ponaitis jau bu
vo pabaigęs mokslą, mokinosi 
ukystes, paguodoje savo tėvus. 
° Valiukas ka?

Akys aptemo Puszkienei ir 
pėt gerkleje apkarto, ant to at
siminimo-

Valiukas, kada da buvo vai
kinu, vaikszeziojo su tėvu ant 
uždarbiu, iszmoko karczemoje 
sėdėt ir gert arielka. Kada mo
tina jam iszkalbinejo, tėvas 
keikė paczia ir nepaisė ant jos 
pasakos o sūnelis ėjo pavyzdin 
tėvo. Tėvas užsigėrė, jog be lai
ko turėjo mirt, sūnelis vienok 
ėjo žinomu sau keliu, prageri- 
nejo uždarbi tarp panasziu sau

draugu, nežiūrėjo bažnyczios, 
ne Dievo, ne motinos.

Jeigu kada pasitiko su moti
na mieste, tai vis reikalavo nuo 
jos pinigu, kalbėdamas: — 
Kam senai bobai pinigai? Asz 
esmių jaunas, tai turiu gyvent 
su draugais, palebaut. O be pi
nigu ne yra kas veikt.

Puszkiene davinėjo Valiukui 
maža savo uždarbi o kada ma
te jog prageria ir ne drabužio 
sau neperka, tai pirkinėjo jam 
reikalingus drabužius ir kalbė
jo in save: — Tegul niekas ne
sako jog mano sūnūs ubagu. — 
Po teisybei, niekad negirdejo 
nuo Valiuko padekavones nes 
kožnas daigtas vis jam buvo 
niekam nevertas, per prastas, 
bet motina vis už gera palaike 
ir kalbėjo: — Tai da jaunas, 
kvailas ir per tęva pagadintas, 
— tegul iszsitranko, tai susi
valdys kaip laikas bus ir moti
nai atsimokės...

Ne viena karta jau jai dakaj 
ko lyg gyvam kaului bet vela 
sau iszdestinejo, kalbėdama:— 
kasžin kas kaltas, ai’ Valiukas 
ar žmones! Mieste daugybe 
žmonių pagadytu tai greitai 
jauna žmogų pagadina, tai pas
kui viską ant jo nuverczia o 
paskui patys rankas nuo visko 
numazgoja. O j, tie žmones! tie 
žmones.

Tese draugai Valiuką in kar- 
czema kur iszmokino ji kazy- 
riuot. Valiukas žinoma kaipo 
kvailas, jaunas, nuėjo kelis 
kartus ir jam labai patiko kar- 
czemine zobova, taigi ir paliko 
ciela uždarbi karczemoje, ka 
bravore uždirbo. Viena karta 
užtiko ji Puszkiene prie tokios 
zobovos- Pilna karczema buvo 
žmonių kaip prigrūsta, nuo du
rnu tabakiniu buvo tamsu ir 
troszku o raugalas nuo ariel
kos net apsvaigino žmogų. Dūz
gėjo kaip avilyj, kiti dainavo, 
pliovojo, musze su kumszcziom 
in stala. Valiukas inkaites lai
ke kazyres vienoje rankoje o 
su kita musze in stala, rėkda
mas prikimusiu balsu. Motore 
nusigandus atgal nusiyrė ir 
iszejo aukan. Paskui pasitikus 
ant ulyczios, iszmetinejo jam 
jog pinigus ir sveikata'menki
na su tokiais palaidais drau
gais bet Valiukas subarė moti
na kalbėdamas:

—- O-gi ant ko asz dirbu? 
Juk turiu pasibovint. Kiti ge
ria ir kazyriuoja o ka asz dary
siu? Žiūrėsiu ant ju kaip lelis 
ant savo vaiku? Tai bucziau 
begėdis! Žmogus kaip prisige
ria Nedelioj ir pasibovina tai 
turi pajiegas prie darbo ant 
cielos nedėlios. Kaip negalėsiu 
tai tada negersiu o kaip pasen
siu, tada kalbesiu ražancziu 
slankiodamas karielukus.

Neiszejo ant gero kazyres 
del Valiuko. Karta pasidarė 
barnis prie kazyriu, nuo barnio 
pasidarė musztyne. Karcziama 
persimainė ant gyvos peklos. 
Valiukas 'buvo drūtas ir petin
gas, lauže kėdės ir stalus, par- 
muszdavo savo prieszus slun
kiais ypais. Jeigu kas ji kepsz- 
telejo, tai jau tam atidavė kiek 
tilpo. Kiek jis sužeidė tai ne
gali pamint bet ir pats buvo pu
sėtinai superetytas jog kruvi
nas puolė ant žemes. Atsikvo- 
tejo po kokiam laikui — kalė
jime, in kur su kitais gavosi-

Tuojaus daejo žinia pas mo

tina, kas Valiukui atsitiko. Del 
motinos buvo tai labai skaudi 
naujiena. Isz gėdos nedryso pa
kelt akiu ant žmonių nes jai 
prikiszo szlektus pasielgimus 
Valiuko. Bet, kaipo motina, isz
teisino priesz žmones kaip ga
lėjo j°g Valiukas nekaltas, 
tiktai niekszai, kurie ji pritrau
kė prie kazyriu ir gunde ant 
musztynes. Sėdėjo Valiukas 
areszte bet ne pats vienas, sė
dėjo ir kiti. Juk jis ne yra nie
kesnis už kitus. Ne jis pirmuti
nis ne ji's paskutinis.

Iszsilaike isz žaiduliu Valiu
kas, atsėdėjo bausme bet nepa- 
sitaise suvis ir budo pikto ne- 
permaine. Gere, lėbavo ir kazy- 
riavo. Tankiai buvo užsigėręs 
prie darbo ir ne karta turėjo 
užmokėt už padarytas szkadas. 
Tai baczka bevažiuodamas pa
mėtė, tai vela rata pamėtė ar
ba kitokia szkada padarydavo.

— Juk tai taip atsitinka del 
kožno važnycziaus — kalbėjo 
motina — o kaip Valiukas bus 
senesnis tai bus atsargesnis.

Žmones jai in akis kalbėjo, 
jog tai per neatsargyba ir gir
tavimą tas jam atsitiko, mat 
pavydėdami Valiukui, kuris 
turi gera uždarbi mieste ir ne
reikalauja pas gaspadoriuš 
'trankytis už bernus.

Viena karta važiuodamas su 
baezkomis in bravorą, pasitiko 
V aliukas su kitu važnycziu ku
ris smiltis veže- Vienas antram 
nenorėjo isz kelio prasitraukt. 
Valiukas sake jog važiuoja su 
jodinge tai jam turi prasi
traukt žmones isz kelio, smil- 
czius tvirtino jog jis taipgi ve
ža lodinge tai neturi trauktis. 
Plūdo ir barėsi vienas ant ant
ro. Valiukas perpyke's užkirto 
arkliam po rimbą. Kol susižiū
rėjo smilezius stovėdamas sza- 
lia vežimo likos skaudžiai su
spaustas nes ne spėjo prasi
traukt in szali. In tarpa asziu 
gavosi koja ir sugniuždė kaula 
ant smulkmenų.

Turėjo Valiukas isz tojo at
sitikimo nemažai ergelio ir sū
dąs ji nubaudė. Bet motina ve
la iszteisino sūneli: Kasžin kas 
buvo tame kaltas, gal smil
ezius...

Ir taip Puszkiene kas karta 
savo sūneli iszteisino o ir turė
jo vilti jog Valiukas kada no
rint nebus girtuokliu o tada 
bus puikiu žmogum, geru sū
num ir sztarkiu bernu ant cielo 
miesto. Ak! kaip ji troszko 
idant toji stebuklinga valanda 
kada nors užstotu. Kaip tai ji 
tada 'butu laimiirga! Tada Va
liukas prakalbėtu in ja gražiai 
ir szvelniai, kaip kokis ponai
tis in savo motina, tada mylė
tu ja taip kaip ir kiti vaikai tė
vus. Ant svieto nieko jam dau
giau netroszko. Norėjo but my
lėta per sunu taip karsztai kaip 
ji ji myli- Kada jis apsipa- 
cziuos, sena motinėlė apsigy
vens prie jo, bovys anukus ir 
ramiai numirs, laimindama 
Dieva, jog davė jai tiek laimes 
ant žemes.

Taip mislydama apie viena
tini ir apie galinti but laime 
del jos ant svieto, ėjo Puszkai- 
tiene kas karta tolyn, pasirem
damas su lazdele.

Kvėpuodama, sumurus, ga
vosi in miestą, nusidavė pir
miausia ant paczto o paskui 
leidosi eiti pro kremus. Pirko

pirmiausia tai, ko dvaras rei
kalavo, ka. prasze parneszt gas- 
padoriai, paskui iszrinko sen- 
kromija sermėga del sunaus, 
ant galo nusidavė in kita kro- 
ma pirkti žiemines pancziakas. 
Kupczius turėjo visokiu dau
gybe ir visaip margintu. — Na, 
kokias ežia dabar iszrinkt? — 
mistino Puszkien. Imsiu raudo
nas, tokios Valiukui geriausia 
patiks. Gai nors karta jam in- 
tiksiu.

Jau užėjo vakaras kaip su- 
gryžo namon: Ir pradėjo po 
biski lynot o ir buvo gerai mig
lota. Norints mieste lempos de- 
ge bet mažai atszviete.

Sztai prieszais važiuoja sun
kus vežimas su baczkdmis. Jau
nas važnyczia matomai gerai 
užsitraukęs, kepure ant szalies, 
plake arklius su rimbu. Ark
liai, gerai inszerti, ėjo kaip žai
bas. Purvai tyszka in visas sza- 
lis ir apdrėbė praeigius. Važ
nyczia isz to džiaugiasi ir da 
labiau arklius pliekė-

Ant užsisukimo ulyczios per 
daug pasuko prie namo. Ark
lys su szonu atsimusze in Pusz
kiene. Bernas perpykęs patrau
kė vadeles, užkeikė ir tempe su 
botagu per peczius senukiai.

— O tu sena ragana — pa- 
szauke — ar akla?! Ar nematai 
arkliu ?... — Ir antru kartu tem
pe su botagu.

Iszsigandus senuke apkvai
tusi riksmu, žvangėjimu len
ciūgu, tarszkejimu ratu ir ap
lankytu rimbu, paslydo ir puo
lė po ratais. Sunkus vežimas su 
sunkenybe pervažiavo per ja.

Ant kliksmo senukes subėgo 
žmones, sulaik netikusi berną. 
Tuojaus jis prasiblaivė bet no
vos nenusimindamas, keike ne
atsargia boba kuri baisiai de
javo.

Motore kraujais apsiliejus, 
raivydamasi isz sopuliu akis 
pravėrė ir mato priesz save 
stovinti berną su botagu per 
kuri likos smertelnai sutrinta. 
Pažino tuojaus sunu ir paszau- 
ke: •

— Valiuk!

-— Valiukas nekaltas! Tai 
asz kalta... asz nepasitraukiau 
in szali... ir neteminau ant ve
žimo, asz pati...

I Negalėjo ilgiau kalbėt, gerk
leje užmirė žodžiai tiktai smer- 
tinis gargaliavimas buvo gerk
lėje girdėtas. Da nebagele vos 
galėdama pakelt ranka peržeg
nojo nelaba sūneli ir pabaigė 
savo gyvenimą.

Likosi nuneszta in artimiau
sia narna. Paszauke da ir dak
taru bet tas nutarė jog jau nu
mirus-..

Numirė su džiaugsmu nes 
nors karta sūnelis pavadino ja 
“mylima motinėlė“, nes lyg 
sziol nebuvo girdėjus gero žo
džio nuo jo. Su džiaugsmu nu
mirė.

O meile motiniszka! tu esi 
daug galingesne negu piktybe 
nelabųjų vaikeliu.

Nelaime del jus, vaikeliai, 
kurie nemylite savo tėvu!

Kožnas sportelis, 
Ne kas do vyrelis, 
Ba didelis tinginys,

Rasztininkas Rado
Prieglauda Amerikoj

Jo ilgi plaukai suimti su 
tinkleliu, žymus rasztinin- / 
kas, Maurice Maeterlinck, 
kuris parasze “Bluebird”, 
pribuvo in Amerika surasti 
pakajaus nuo kares Europoj 
ir kad galėtu darbuotis mal- 
szei be szvilpimo eroplani- 
niu bombų.

Iszmintingi Žodžiai
— Ar tai tu, motinėlė? — isz- 

tare nutirpęs palaikis.
— O-jei, motinėlė, ka asz pa

dariau? Motinėlė, mano myli
ma motinėlė, — szauke dejuo
damas Valiukas.

Da niekados taip jausliai in 
ja sūnūs nekalbėjo- O kaip ji 
sziadien laiminga.

Puszkiene atsiminė sau jog 
pirko sunui sermėga ir panczia
kas. Pakele jas ir iszvyniojus 
rodo sunui kalbėdama labai 
sunkiki:

— Valiuk — paneziakos — 
del — tavęs... kokios gražios — 
gurbe sermėga...

Valiukasi puolė ant keliu, už
laužė rankas ir pradėjo labai 
verkt bueziuodamas rankas 
motinai. Toje valandoje ciela 
savo gyvenimą mate ir bjauru 
savo apsiejima su motina kuri 
jau mirszta o da ji myli. Mylė
jo ji per ciela savo gyvenimą 
nes jis nuolatos ja ant niek lai- j 
ke, kada tik ji nuo pikto atva- 
džiojo. Sujudo jame geresnes 
jauslos. Dabar jis norėjo idant 
motina jo gyventu, savo ati-! 
duotu gyvasti už jos.

— Razbaininkas, latras, pik- 
tadaris, —* szauke visi apsiau
bė nelaiminga.

In’ policija paimt ta latra!

§ Gera užmokestis nesuma
žina žmogaus norą prie darbo.

§ Grinczele yra palocium 
del vargszo.

§ Žmogus nežino vertes sa
vo dantų tik tada dažino kada 
ju netenka.

Lengva yra gailėtis arti
mo Kada jis būna nelaimėje bet 
sunku ji suszelpt.

§ Maža skylute paskandys 
nors ir didžiausia laiva.
.Viena motere yra del ta
vęs skarbu o antroji tave su- 
bankrutys.

§ Jeigu bijai vilko tai ne 
eikie in girria.

Pardavimui Mūrinis
Namas

^SPECIAL PER 30 DIENUS
Geroj bizniszkoj vietoj! 4 szei- 

minu Apartmentai, po 4 ir 5 kam
barius, su maudynėmis, trys krau
tuves, kur yra Valgykla, Barberne 
ir Radio parduotuve. Tinkama vie
ta visokiems bizniams, kaip bu- 
czernei, grosernei, arba karezia- 
mai. Namas kasztavo virsz 
$20,000, 
^PARDUODAM UŽ $11,000^ 
Pardavimo priežastis: nesutikimas 
partneriu. Kreipkitės tuoj:

S- VALENTAS,
350 W. THORNTON STR., 

AKRON, OHIO.

Kaip Žydo arklys.
Iszrodo kaip vaszkine lele, 

Pasiputus kaip utele, 
Lupa žiba kaip prūsoko, 

Kaip trijų dienu versziuko. 
Girdėjau vienoje apygardoje, 

Nesakysiu kokioje, ' 
Net keli sportelei atsirado, 
Kur keletą merginu rado, 

Ir pradėjo sportai saviszkai, 
Apsieiti su merginom nedorai.
Kada davadni vaikinai 

suprato,
Kad sportelei szuniszko amato, 

In kuznia pakvietė, 
Gerai sėdynės atplakė,

Ne ilgai sportelei užtruko, 
Ant rytojaus prasmuko, 

In nežinomas sizalis, 
Sziadien del merginu pasilsys.
Laikai vyrueziai mainosi, 
Sportelei jau kasavojasi, 

O da už kokio laiko, 
Nepasiliks ne patamko.

* * *
Anot to Žydo, — a kolera, 
Isztikro Ohajuj gero nėra, 

Vyrai ir vaikinai, 
Susitaiko gana gerai.

Kaip szuo nežino Petnyczios, 
Taip ir Lietuvei iszsižada ant 

visados,
Kas tonais ana diena dėjosi, 

Kaip tai Nedelioje ėdėsi, 
Bausmes užmokėt turėjo, 
Norints pinigu neturėjo,

Gerai vyrueziai, tegul pati ir 
vaikai nugaiszta, 

Tai nors nepadaro toki kaszta. 
Bambiliu paima, kaip padukia 

trankosi,
Po tam tarp saves ėdasi, 

Pas vaita nucimpejo, 
Kur didele bausme ant ju 

uždėjo, 
Bet czionais nemokėjo, 
Tai prova in suda nuėjo.

* * *
, Koki tai kraniukai, 
Lakavanos sportukai, 
Baczkute alaus paėmė, 

Ir in kita narna nusidavė.
O ka jau ten gere, 

Ir ant galo susiėdė, 
Pesztyne maža buvo, 

Biski vyreli susikruvino, 
Ba ir peilius iszbaladojo; 
Tokis tai pasielgimas tik 

naktigoninku, 
Arba kaip juos vadina, 

arklininku.
* * *

Filadelfijoj kokis tai baliukas 
buvo, 

Ant kurio visokiu Lietuviu 
pribuvo, 

, Kalakutu visokiu,
Ir paszlemeku, 

Kokias ten prakalbas turėjo, 
Apie ganyma kiaulių isz

destinejo, 
Vieni ant Bolszeviku tauzijo, 

Kiti vela jiems atkirtinejo, 
Jau niekur tiek nerasi kvailiu, 

Kaip tarp musu Lietuviu.

SKAITYKIT
“SAULE” 'VgS

PLATINK1T!

' ATSITIKIMAS :: t 
į :: KELIONĖJE į

yiENA karta keliolika žmo
nių susitarė važiuoti in toli

ma kelione. Bevažiuojant atėjo 
vakaras. Pailso keliauninkai ir 
eme varyti arklius greieziau: 
dar penki verstai — ir bus už
einamieji namai. Važiuoja jie 
sau ir kalbasi. Sztai jie girdi — 
miszke netoli kelio szuo sulo
jo ir lyg kas pradėjo verkti. 
Sustojo keliauninkai ir klauso 
o szuo nepaliauja lojas.

— Gal szuo žveri suuodžia — 
pasakė vienas keliauninkas: — 
važiuokime nes ir taip pasivė
linome.

— Ne, vyrai, — sako kitas 
keliauninkas, Jurgis, — ne do
vanai szuo loja — ežia kas ne
gera. Ar tik žmogus nebus kur 
suszales.

— Užteks tau tokius niekus 
kalbėti, — supyko ant jo kiti 
draugai, — tu ko neprasima- 
nysi. Važiuokime vyrai, dar iki 
užeinamųjų namu ne vienas 
verstas.

— Ne, vyrai, — sako Jurgis, 
— taip daryti negerai, eisiu 
asz pažiūrėti, ko tas szuo loja.

—- Gali sau eiti nes tavęs 
miszkinis laukia tenai tame 
tankumyne, — atsake keliau
ninkai, — o mes tavęs ežia ne
lauksime.

Nuvažiavo jie toliau. Pasili
ko vienas Jurgis miszke. Buvo 
jau vidurnaktis. Pririszo vade
les prie rogių ir nuėjo jis in 
miszka. Mato jis jog atbėga 
prie jo szuo. Pribėgo, meilina
si ir vela begk pirmyn. Nuėjo 
Jurgis paskui szuni ir mato: 
szale krumu kas tai juoduoja. 
Pasilenke jis ir pamate kad gu
li kokiu deszimtu metu berniu
kas. Pažiurėjo — dar gyvas, 
tiktai labai suszales. Nusinesze 
Jurgis in roges, insuko valka in 
savo sermėga ir nuvažiavo 
greieziau. Privažiavo jis užei
namuosius namus, innesze vai
ką in prieangi ir girdi — na
muose kas ten graudžiai ver
kia. Inejas jis sako:

— Va, koki valka miszke ra-> 
dau. ,į, . j

Paszoko tuoj sėdinti mote- 
riszke, puolėsi prie vaiko ir su 
džiaugsmu suszuko:

— Dievuliau, juk tai musu 
Jonukas.

Atbėgo ir namu szeimininkas 
ir papasakojo Jurgiui kaip jie 
Jonuko jau nuo ryto jeszko ir 
jau bijojo ar nesuszalo kur. Ati- 
tryne tėvai vaika, suszilde ir 
jis visai atsipeikėjo.

Tėvai nežino ne kaip Jurgi 
priimti, kaip padekavoti ir kur 
pasodinti. O kaip sužinojo kad 
jis turi didele szeimyna ir var
gingai gyvena, prinesze jam vi
sa. gera: ir miltu ir kruopu ir 
arbatos ir cukraus. O Jonukas 
indave Jurgio vaikams rieszu- 
tu ir pyragėliu., j

§ Apsivesk su duktere bet; 
pirma susipažink su jos moti
na. '

§ Pirma pati yra nuo Die
vo, antra nuo žmogaus o tre- 
czia nuo szetono.

L. TRASKAUSKAS

laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City
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Žinios Vietines
— Nedelioje atsibuvo meti

nis iszvažiavimas ir Klembeik 
ant Marcziulioniu farmos kuri 
parengė Skulkino Lietuviu Mo
terių Draugiszka Drauguve ant 
kurio suvažiavo daugelis žmo
nių isz keliu pavietu. Per pasi
stengimą pirmininkes Tamu- 
lionienes kuri karsztai dirbo 
kad dienele butu pasekminga 
drauge su geroms kukarkoms: 
poniu Urbonienės ir Pagiega- 
lienes, užkandžiai ir pietus bu
vo skanei pagaminti ir buvo 
visokiu gerymu ir svetelei tu
rėjo užtektinai ko valgyt ir ger
ti per visa diena. Muzikantai 
palinksmino svetelius. Buvo 
tai viena isz didžiausiu dienu 
parengtu per moterių draugisz
ka drauguve isz musu pavietu. 
Pons'tva Kižei, isz Pittstono ir 
daug kitu sveteliu pribuvo isz 
Tolimesniu vietų. Lenktynes at
sibuvo taipgi kuriose dalyvavo 
svetelei. Žodžiu, Marcziulioniu 
farmele yra tinkama ant tokiu 
suvažiavimu ir praleidimo die
neles tarp pavėsio medžiu ir 
puikios aplinkines.

—' Daktaras. J. Niedzinskas, 
gerai žinomas deritistas isz 
l’Tackvilles, ana diena atsilan- 
įke in miestą ir prie tos progos 
jatlanke redakcija “Saules” at
naujindamas prenumerata del 
jsavo tėvelio S/Niedzinsko, ku- 
ris gyvena Filadelfijoj nes po
nas Niedzinskas yra senas 
jskaitytojas “Saules” be ku
rios negali apsieiti.

—■ Ponai Jurgis Povilaitis 
ir Vladas Medalis, abudu isz 
Frackvilles motoravo in mies
tą ir atsilankė in redakcija 
“Saules” nes abudu yra skai-

tytojais “Saules.” Ponas Po
vilaitis iszvažiavo arit vakaci- 
jos in Dayton, Ohio, pas V. Va
laiti, 227 Baltimore uly. Acziu 
už atsilankyma.

— Asztuoni vyrukai iszva
žiavo in New Yorka kur praleis 
tris sanvaites lavinime karei- 
vystes tarp kuriu randasi ir 
seržantas Bernardas Sikulski, 
Viktoris Dembroski, Jonas 
Vilkonis ir kiti.

— Miesto Ukesu Tautiszka 
Apgynimo Taryba (Citizens 
National Defense Council) už
dėjo mekaniszka mokykla ku
rioje lavinsis jauni vyrukai isz 
WPA ant mekaniku kad butu 

[pasirengia dirbti mekaniszko- 
se dirbtuvėse laike kares. Apie 
75 vyrukai aplaikys darbus per 
penkes sanvaites po asztuones 
valandas darbo ant penkių 
sziptu. Mokytojais yra Thomas 
Wren, Joseph Boyle, isz More- 
os ir Vincas Rėklaitis. Gerais 
užmanymas bet ar daug isz mu
su Lietuviu aplaikys “džia- 
bus” toje mokykloje, tai yra 
klausymas. Mokykla arba sza- 
pa likos uždėta Kaiero name, 
prie geležinkelio. Atsiszaukite 
in Mahanoy City High School.

St. Clair, Pa. — Steponas 
Zavackis, 41 metu, randasi 
Pot'tsvilles ligonbuteje nes li
kos sužeistas per automobiliu. 
Zavackis ėjo skersai kelia ka
da likos parmusztas per auto
mobiliu kuri vare Mrs. Ira Re
buck, isz Readingo.

Shamokin, Pa. f Vincas Mi
koliūnas, isz Coal Township, li
kos užmusztas Colonial kasyk
lose. Mikeliunas ir jo bode, Jo
nas Anzuleviczius, ėjo gengve 
kada nupuolė didelis szmotas 
anglies .arit jo. Nelaimingas 

žmogus gyveno Natalie, paliko 
paczia ir szeszis vaikus.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES
Plymouth, Pa. j- Iszkrisdama 

isz valties in upe, prigėrė 7 me
tu Alicija. Kapocziute, nuo 112 
E. River uly. Žmonys josios 
lavona surado po keliu valan
dų. Mergaite paliko tėvus, 4 
brolius ir 2 seseres.

Pittston, Pa. -f- Czionaitineje 
apylinkėje mirė sekanti žmo
nys: Mare Budiene, nuo Cleve
land uly. Paliko vyra, dukte
re, tris sūnūs ir viena pra-anu- 
ka. Juozas Valeika, nuo 426 
Sherman uly., pergyvendamas 
mieste 45 metus, paliko broli, 
tris sūnūs ir tris dukteres. 
Aleksa Nutau'tis, 351 First uly. 
Lynnwood, paliko paczia, du 
sūnūs ir ketures dukteres.

— Petrukas Przybytkovs- 
ki, 9 metu, vos neprigėrė Stau- 
fferio prūdelyje. Matyt, vai
kutis apslobo ir nuėjo ant dug
no. Tula mergina užmynė ant 
jo ir pranesze kitiems, kurie 
vaika iszgavo isz vandens ir su 
pagialba pul-motoriaus ad- 
gaivino.

Connerton, Pa. f Rože Zub- 
riene mirė praeita Petnyczia 
apie 9:30 vai., vakare sirgdama 
szirdies liga. Velione buvo se
na czionaitine gyventoja. Pri
gulėjo prie Szv. Vincento Lie
tuviszkos parapijos Girard
ville, Pa. Gimė Lietuvoje. Pa
liko du sūnūs Alberta ir Juozą 
czionais; tris dukteres J. Grisz- 
kiene, V. Stankevicziene ir J. 
Barnes’iene, kaipo ir viena 
broli J. Žilinską isz Gilbertono

ir septynis anukus. Laidotu
ves atsibus Seredoje, 9 valanda 
su pamaldomis Szv. Vincento 
'bažny ežioje. Velione buvo se
na skaitytoja “Saules.” Lai 
ja Dievas priima tarp savo pa- 
laimiritoju. Graborius Vincas 
Minkeviczius isz Shenandoah 
laidos.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Isz Visu Szaliu
RUSISZKAS MUŽI

KAS NUŽUDĖ 12 
ŽMONIŲ

UŽ NETEISINGA PADALI- 
NIMA ŽEMES.

Vitebsk, Rusija.— Daejo ži
nia isz kaimo Viezma, buk ko
kis tai Czerekof baisiai atker- 
szino savo kaimynams už ne
teisinga padalinima žemes.

Isz pradžių kaimynai nieko 
sau nedare isz jo kerszinimu, 
bet per vėlai persitikrino Cze- 
rekofo kerszta kuris padege 
gaspadorysta isz visu keturiu 
kampu ir suszaude penkiolika 
arkliu.

Kada kaimuocziai dirbanti 
arit lauku paregėjo liepsna be- 
go gesinti deganczias grinczias. 
Pasiutėlis pasislepiąs krumuo- 
sia, pradėjo szaudyti in began- 
czius kaimuoczius. Tokiu bu- 
du nuszove 12 žmonių ir sužei- 
do apie įasztuonis, tarp kuriu 
radosi vienas žandaras. Badai 
sudegė apie d&szimts grincziu 
ir kaime pasiliko tik keturi 
arkle!. Vėliaus užtiko žudinto- 
ja bėganti in giria ir ji nuszove.

NEPAPRASTAS 
ATSITIKIMAS.

Ferenzia, Italija.— Antanina 
Ganetta, pati czionaitinio ūki
ninko, dirbdama ant lauko, li
kos užmus'zta ant vietos nepa
prastu budu. Lekentis eropla- 
na.S, kurio maszina pagedo, nu- 
sileįdinejo žemyn, kad surasti 
sau vieta ant kokio laiko. Le- 
kiotojas nusileisdamas, neinate 
moteres isz a'ukszto, nulupda
mas tuojaus prie dirbanezios 
moteres. Propeleris nukirto jai 
galva rodos kad su kirviu.

PATI NEMOKĖJO VIRTI — 
SUMUSZE IR ATIDAVĖ

JA BURDINGIERIUI.
Lancaster, Anglija. — Ana 

diena atsibuvo czionais akyvas 
teismas sudo rasztininko Samu
el Haughn, kuri skunde jo mo- 
tere už nedavimą jai užlaikyma 
ir pridavė sudžiui raszteli pa
raižyta per josios vyra:“Sziuo- 
mi liudiju kad asz,» Samuel 
Waughn, padovanoju savo pa
czia burdingieriui William 
Milton’ui.”

Kaltininkas pripažino su
džiui, kad ilgiaus jau negali su 
paczia gyventi nes nemoka vir
ti valgi todėl sumusze ja ir ati
davė burdingieriui.

AMERIKONISZKI DOLE- 
REI PRIEŽASTIM BAISIOS 

ŽUDINSTOS.
Kroką va, Lenk. — Kaime 

Brzozy, gyveno szeimyna Mro- 
czku, kuri aplankydavo kas 
trys menesei pensija isz Ame- 
ri'ko, po mirusiam ju sunui, ku
ris tarnavo kariuomeneje ir da
lyvavo įsvietineje kareje.

Apie tai dagirdo banditai, 
kurie insigavo in Mroczku 
grinczia ir su kirviais iszkapo- 
jo visa szeimyna: tęva 62 meilu, 

jo motere 58 metu, vedusia 
duktere ir josios vyra.

Banditai iszkrete visa grin
czia. Po žujdinstai policija pra
dėjo jeszkoti banditu ir pasise
kė suimti keturis isz artime 
kaimo. Kiek paimta pinigu 
tai da neisztirineta .

SA-PARDAVINĖJO KUNA 
VO PACZIOS KITIEMS.
Vilnius.—Policija patemino 

ant u'lyczios stovint jauna mo- 
teria, kurios pasielgimas at
kreipė atyda ir nužiuręjima. 
Policija temino ant jos per kė
lės valandas geisdami dažino- 
ti, ka ji veikia ant ulyczios per 
visa diena. Ant galo užtemino 
kaip motere susitiko su tūla 
paleistuve ir abi nuėjo in tula 
paleistuviu urvą ant tosios u- 
ly ežios. Policija suėmė motere 
ir pareikalavo nuo jos iszaisz- 
kinimo.

Motere Katre Kuklinskiene 
pradėjo visaip iszsikalbinet ir 
verkt o kad negalėjo duoti ge
ro iszaiszkinimO', likos nuvesta 
in policijos stoti. Eidama in 
policijos stoti, priėjo jos vyras 
apreikszdamas policijai buk 
toji motere yra jo pati.

Policija paėmė ir ji drauge 
kur ant stoties iszaiszkino buk 
jis yra cukernirikas, neturin
tis darbo, pripažindamas, buk 
jisai pavėlino savo paežiai kek- 
szauti kada jisai stovėjo ant 
sargybos, kad jo paežiai niekas 
pikto nedarytu, po tam nusi
vesdavo namo ir atimdavo už
dirbtas pinigus.

Abudu likos uždaryti kalėji
me ant szesziu menesiu su 
prisakymu jog jeigu jie ban
dytu “kupezysta su kunu” at- 
naiujint, tai bus uždaryti ant 
keliu metu kalėjime.

s p e ei AL iš z k o s 

EKSKURSIJOS 
ISZ MAHANOY CITY, PA.

NEDELIOJ, 11-ta AUGUSTO 
$3.00 IN ATLANTIC CITY

Specialiszkas trūkis apleidžia 3:45 
vai. ryte, E.S.T., tiesiog in Atlantic 
City pamarį. Panaszios ekskursij >s 
bus Augusto 25 diena.

NEDELIOJ, 11-ta AUGUSTO
$2.25 IN PHILADELPHIA

Trūkis iszeina 1:38 ir 6:35 ryto, 
E.S.T. Galima sugryžti ant bile vię- 
no isz trijų trukiif namo.

SUBATOJE, 10-ta AUGUSTO
In Boston, Mass. - 2 Naktis ant bo
to - Ypatiska vedimas - $28.75.

KETVERGE, 15-ta AUGUSTO 
“Lietuviu Diena”

E. M. Junction 30c in ten ir atgal isz 
Mahanoy City, Pa.

SEREDOJ, 7-ta AUGUSTO
$2.25 IN PHILADELPHIA 

Vakarinis Baseball Game, Phillies su 
Boston. Isz Mah.City 2:28 vak.,E.S.T.

PAMATYKITE SVIETINE PARODA
Vienos dienos ekskursijos kas pa

baiga sanvaites. Dasižinokitę ant 
stoeziu apie preke ir iszejima trukiu.

KOŽNA DIENA, Galite keliauti tik
tai už 2 centus už myle kur tik norite 
važiuot. Galite gauti visas informa
cijas ant Readingo stoties Mahanoy 
City kur parsiduoda tikietai.

ŪEAD/NG ^SYSTEM

SZI BANKA YRA NARYS 5
Federal Reserve System {

TEIPGI IR J
Fed&al Deposit Insurance j

Corporation s

-- $-- I
Union National Bank į
Kampas Main ir Centre St. \

MAHANOY CITY, PA. į
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Dabar Laikas UžkaJbyt Ant 26-tos Lietuviszkos Dienos

KAIER’S SPECIAL
Alaus, Eliaus ar Porterio

Unijos Padirbtas

Isz Krano, Bonkutese ar Blekutese
Orderuokite Baksa Sziadien Nuo Jusu Vietinio DistributoriausCHAS. D. KAIER COMPANY, INC

A

MAHANOY CITY, PENNA A

A

Telefonas 34 Visada Reikalaukite “KAIER’S”




