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[• Kariszkas Paveikslas Del Kariuomenes

Majoras Thomas B. Woodburn, gyvenantis ant Gover
nors Island, New Yorke, užbaigė maliavoti szita paveiks
ią del kariuomenes kuri naudos del apgarsinimo ir para
ginimo jaunu vyruku kad inžengtu in kariuomene apgy
nime savo tėvynės. Paveikslas užvardintas “Apginkie sa
vo tėvynė.” Tame darbe jam prigialbejo jo pati kuri yra 
taipgi gera artiste.

Isz Amerikos
SENUKAS
PAMOKINO VAIKUS
KAIP TURI KLAUSYTI 

SAVO TĖVO

Salisbury,. Mo. —• Norints 
įfarmeris, Jacob Ordway, turi 
jau apie 80 metu, bet yra drū
tas vyrukas (turintis daugiau 
kaip 6 pėdas aukszczio ir da 
yra “bosu” savo namo. Ana 
yakara sugryžo niuo vakarusz- 
ku jo du Suims kurie užsimanė 
jreidio muzikes. 'Tėvas negalė
damas užmigt, paliepė .sūne
liams uždaryti reidio ir eiti 
gult. Sunelei nepaklausė tėvo, 
paliepdami “seniui” eiti gult 
ir “szerap.” Tėvas užpykęs 
pagriebė viena sūneli už spran
do ir pradėjo daužyti terla o 
kada jam užteko, pagriebė ki
ta ir su tuom panasziai pasiel
gė ir abudu gulėjo anlt grindų 
.be žado. Vienas sūnelis turi 48 
medus o kitas 36 metus.

Po revoliucijai ant užklausy- 
juo kaimynu, tėvas pasakė kad 
.viskas apsimalsziuo ir sune- 
lei dabar bus “gud bois” ir 
(“jeigu man nepatinka reidio 
muzike tai jos nebus o priek 
įtam da asz esmių bosu savo 
įname.

Eksplozija Padare Ble- 
des Ant Milijono 

Doleriu
New Iberia, La. — Eksplozi

ja isz nežinomos priežasties 
Jefferson' Island druskos ka
sykloje padare bledes ant mi
lijono doleriu. Liepsna greitai 
prasiplatino po visa kasykla, 
.90(1 pėdu po žeme. Yra tai tre- 
Czia didžiausia kasykla Ameri- 
;koj. Tame laike darbininku ne
sirado kasyklose todėl ir nelai
miu nebuvo.

>—> Keleivei kurie atlanko 
Havajos Salas, praleidžia kas 
minuta. po 40 doleriu.

ATLYGINO PACZIAI
UŽ LEIDIMĄ JI IN 

MOKSLĄ.

Bradford, Pa. —■ Dirbdama 
sunkei per penkis metus kad 
uždirbti pinigu ant leidimo ir 
užbaigimo mokslo savo vyro 
kuris mokinosi anlt daktaro, 
Mrs. Anna Ahoskie, 30 metu, 
ant galo turėjo paszaukti savo 
vyra iii suda kad jai duotu pa- 
szialpa ant pragyvenimo skuns- 
damasi kad jis ja apleido keli 
menesei adgal. Ahoskie užbai
gė mokslą daktariszkoje kole
gijoj, susinesze su kokia tai 
moterele nes jam pati buvo per 
prasta ir ja pamėtė. Motere už
tiko savo vyra glebije kiltos ir 
abudu apskundė. Ahoskie likos 
nubaustas kaipo ir jo mylima 
ant szimto doleriu už svetirn- 
vyriavima.

Panasziu atsitikimu buvo ir 
tarp keliu Lietuviu kur pana- 
szei atsimokėjo savo prisiege- 
lems už suszelpima po tam jas 
atmetė kaip sena pantapliu.

GYVENO KAIP
UBAGE

PALAIDOTA KAIP 
MILIJONIERKA.

Harrisburg, Pa.—Mrs. Annie 
Given, likos palaidota ana die
na kaip kokia milijonierka, 
norints gyveno per daugeli me
tu kaip ubage savo vargingoje 
bakuiželeje, kurioje radosi pa
slėpta daug turto.

Motere mirė praeita Panede- 
li vargiszu prieglaudoje, bet li
kos palaidota puikiam metali
niam grabe ir metalinėje deže- 
je. Keturi metai adgal polici
ja aresfetavojo josios kaimynus 
už pavogimą isz josios namo 
$4,10Q pinigais ir daug- kitokiu 
brangenybių. Po mireziai su
rasta visuose kampuose apie 
du tuks’tancziiuis doleriu, bondu 
ir szeru, taipgi turėjo asztuonis 
namus. Kas apteikė palikta 
'turtą senos skupuoles tai neda- 
žinota.

BAISUS BOMBARDAVIMAS LONDONO VISKAS ISZEJO ANT 
GERO.

600 Užmuszti Ir 2,400 Su
žeisti — Italai Prigialbejo 
Vokiecziams Bombardavime

KARALIUS KAROLIUS G A VOS! IN 
SZVAICARIJA

Rusai S z a u k i a 
Novobrancus

Moskva. — Marszalka Se
men Timoszenka iszdave palie
pimą kad stotu in kariszka tar- 
nysta visi vyrai gimia 1920 me
te ir tieji kurie gimė pradžioje 
1921 ir tieji kurie jau užbaigė 
pradines mokyklas. Visi turės 
stoti ant suraszo ateinanti me
nesi.

LIETUVYS UŽMUSZE
* sėr*> « * • - * ■ f »- ■— ■ I' Ii. *l««

PACZIA
IR PATS NUSISZOVE.

Boston, Mass.—Lietuviu szei- 
mynoj, prie 527 E. 7-tli uly., So. 
Bostono, ana diena, vakare, in- 
vyko baisi tragedija. Jonas 
Akasis, 47 metu amžiaus, susi- 
ginezino su savo paezia Anele 
del iszeimynos iszlaidu. Norė
dama tuos ginezus nutraukti, 
Akusiene apsirengė ir iszejo 
ant judžiu. Ji sugryžo apie de- 
szlmta valanda. Vyro jau ne
buvo namie, bet už ipiuis-valan- 
džio ir jis parėjo. Kaip tik pa
rėjo, ginezas prasidėjo isz nau
jo.

Akusiai turėjo tris sūnūs: 
Petra, Joną ir Jurgi. Vaikai 
paliko tėvus kambaryje besi- 
ginezijarit ir nuėjo gulti ant 
antro laipsnio. Netrukus pasi
girdo apaezioje szuvis. Vaikai 
paszoko isz lovos. Tuoj pasi
girdo ir antras szuvis. Kamba
rėlyje pradėjo szauki motina: 
“Vaikai, vaikai, asz jau mirsz- 
tu!”

Vaikai tuoj paszauke polici
ja. Abudu Akusiai buvo nu
vežti in ligonbute ir ten mirė.

Atėjo Pas Savo Kai- 
minka Ir Užsimusze
Detrjoit, Mieli. — Magdalena 

Milevski, 40 metu, atėjo pas sa
vo kaiminka, atidarė duris, ma
nydama kad eina iii kuknia bet 
buvo tai durys vedanezios in 
skiepą iii kuri inpuole ir taip 
pavojingai susižeidė kad nu
vežta iii ligonbute mirė iii 
trumpa laika.

ANGLIKAI PRIBUVO
IN EGIPTĄ

London. — Szimtai Vokisz- 
ku bombiniu eroplanu užlėkė 
ant Londono Subatoje ir Nedė
lios ryta, kurie užmusze 600 
žmonių, sužeidė 2,500 ir padare 
neiszpasakytas bledes. Namai 
dege nuo bombų visose dalyse 
miesto. Tonai bombų likos nu
mesta ant miesto. Vokiszki ero- 
planai atlėkė net isz Denmar- 
ko, Belgijos, Holandijos ir Vo
kietijos. Bet neapsiejo ir nuo 
Angliku aplaikyti in kaili Vo
kiecziams kurie taipgi užklupo 
ant Vokiszku miestu bombar
duodami Kruppo amunicijos 
dirbtuves kaipo ir Essene ir 
kitas Vokiszkas dirbtuves, ge
ležinkelius, tiltus ir magazinus.

Karalius Karolius ir jo prie- 
laidine, Magda Lupescu, pri
buvo in Szvaicarija. Ju kelione 
atlikta dideliam pavojuje. Ka
da trūkis bego per geležkelio 
stoti, kareivei paleido in ji szu- 
vius bet ant giliuko ne vienas 
nepataike in ji.

Isz Rymo daeina žinios buk 
Italai paskandino kelis Ang- 
liszkus laivus, bombardavo 
Malta ir kelis transportinius 
laivus.

Tukstancziai Angliszku ka
reiviu pribuvo in Egiptą “isz- 
czystyt” isz ten Italus ir užim
ti naujas pozicijas.

Karaliaus Karolio sūnūs ap
ėmė sostą po tėvo iszbegimui 

j bet sklypą tikrai valdys dikta
torius generolas Antonescu.

Praeita Menesi Žuvo 
1,075 Anglikai

London. — Praeita menesi 
Augusto, likos užmuszta per 
Vokiszkas bombas, numestas 
ant miestu ir miesteliu, 1,075 
ypatos; 627 vyrai, 335 moteres 
ir 113 vaiku o sužeista 711 vy
ru, 448 moteres ir 102 vaikai— 
viso sužeista 1,261.

KAIP SUSIPAŽINO SU 
ANTRU VYRU.

•— Kaip ir kur tamistele su
sipažinai su savo antru vyru ?

— Labai paprastu bildu; ma
no antras vyras užmusze auto- 
mobilium mano pirma vyra.

Paragvos Prezidentas 
Ir Jo Pati Užmuszti

Nelaimėje
Asuncion, Palragva. — Pre

zidentas Jose Felix Estigarra- 
bia ir jo pati likos užmuszti 
Subatoje eroplano nelaimėje.

ILGA KELIONE MO
TINOS SU VAIKAIS

KAD PRIGIALBET VYRUI.

Hastings, Mich. — Szfai ne
paprastas pasiszvenltimas mo
teres ir vaiko del savo vyro ko
ki padare Mrs. Fanny Mosley, 
24 metu ir jos keturiu metu sū
nelis, kurie atėjo pekszti isz 
Brandon, Vt., eidami beveik 
tūkstanti myliu. Abudu 'buvo 
taip pailsia kad sustojo ligon- 
bulteje ant pasilsio. Ana diena 
atėjo abudu inteikti guberna
toriui praszyma kad pasigai
lėtu ant jos vyro ir paleistu isz 
kalėjimo kur sėdėjo už koki tai 
prasižengimą. Jiems liko eiti 
da tik 62 mylės. Žmones juos 
priėmė pas save ir pavalgydi
no.

Kam Lindo Prie Sveti
mos Moterėles!

Covington, Va. — Douglas 
Stimson ir jo pati likos aresz- 
tavotais už mirtina sužeidimą 
kokio tai Roy Ashton, kuriam 
nupjovė ausis ir vyriszka dali 
kimo. Priežastis tame buvo to
kia kad Ashton atsilankydavo 
pas motere kada jos vyras bū
davo darbe, prikalbindamas ja 
•ant paleistuvystes o negalėda
ma nuo jo atsikratyt, susitarė 
su vyru ji nubausti ir kau dau
giau nelystu prie svetiniu mo
terių. Ashton po nuvežimui in 
ligonbute mirė iii ketures va
landas vėliau.

§ Tasai, kuris neragavo sa
vo gyvenime kartumo, nežino 
kas Itai yra saldybe.

§ Skaitykie “Saule” o už- 
mirszi apie visus nesmagumus 
ir rupesezius.

AIRISZE NORĖJO
PASIRODYT LABAI

TEISINGA

Scranton, Pa. — Kokia tai 
Airisze, norėdama pasirodyt 
kad ji yra gera ir teisinga 
Krikszczione, atkreipė atyda 
perloriaus kuris pardavinėjo 
daržoves, buk nuo vežimo ko
kia tai “Polanderka” pasiėmė 
kelis agurkus ir parode kur 
toji moltere gyvena.

Perlorius nuėjo iii parodyta 
narna kuriame gyveno Mare 
Szoniutiene iii kur motere bu
vo inejus irparegejo nepapras
ta regėjimą kuris nemažai su
graudino szirdi gero perlo
riaus. Keturi maži iszbadeja 
vaikai valgė žalius agurkus go
džiai. Sujudo szirdis perlo
riaus, nieko nesakydamas isz
ejo laukan, pasiėmęs nuo veži
mo bulvių, morkvu, kopusiu ir 
visokiu kitu daržovių, atnesze 
motinai iszbadejusiu vaiku, 
paliepdamas jai iszvirti tuos 
dalykus o iszeidamas pasakė: 
“užmokėsi man kada tavo vy
ras pradės dirbti o kada vela 
važiuosiu pro tavo narna, nesi- 
sarmatyk ir papraszyk ko no
rėsi, tegul tavo vaikai neba
dauja.”.

Gera-dusziai Airiszei pade- 
kavojo su niisiszypojimu kad 
parode kur motere gyvena. Ai
risze nuspjovus piktai insmu- 
ko in narna.

Bijojo Mirties, Abudu 
Pasikorė

Cheswick, Pa. — Nenorėda
mas būti perskirtas nuo savo 
gyvenimo drauges, kuria ke
tino iszvežti laja diena iii li
gonbute ir tas buvo priežastim 
dvigubos savžudinstos, Leono 
Dobbins, 74 metu, ir jo 69 me
tu paezios Agotos.

Kada vyriausia duktė iszejo 
iii sztora, senukai nutarė abu
du mirti drauge ne kaip skir
tis ant amžių. Nuėjo ant pasto
ges ir abudu pasikorė anlt bal
kio kur abudu senukai likos su
rasti per duktere kada toji su
gryžo isz sztoro.

Norints tuojau® pasikorelius 
nupjovė su vilczia adgaivini- 
mo bet abudu jau buvo negyvi.

Užsmaugė Gaspadine 
Po Tam Pasiskandino

Aberdeen, Idaho. — Zacha
ry Geiger, 69 metu, turtingas 
farmeris, užsmaugė su diržu 
savo 64 metu gaspadine, Mrs. 
Jennie Perone, po tam nuejas 
ant virszaus, prileido maudy
ne pilna vandens ir joje pasi
skandino. Motere 'buvo už gas- 
padiiiė pas ji po mireziai jo mo
teres apie 15 metu adgal. Prie
žastis žudinstos ir savžudinstos 
yra nežinoma.

Skaitykite “Saule”

UŽSITARNAVO 
ANT TO ;

—————
PANIEKINĖJO PACZIA IR 
LIKOS ISZ VARYT AS; ANT

GALO GAVOSI IN KA
LĖJIMĄ.

Philadelphia Pa. — Nekurie 
vyrai, jeigu turi geras paeziu- 
los tai jas paniekineja, kolio- 
ja bjauriais žodžiais, daužo įu 
veideliu® ir apgaiudineja jas o 
kada moterėlei tas dakanka ir 
negai'ilgiaus (telaikyti tuju pa- 
niėkinimu, moi erele sukelia 
revoliucija ir iszmeta toki ne
geistina Komunistą isz stubos, 
tai po tam jis sugryžtia .su nusi
žeminimu, prižadėdamas patai
syti savo gyvenimą ir prižada 
su ja geriaus pasielginet.

Panasziai atsitiko su Ignotu 
Szymainskiu kuri paeziule ana 
diena iszmelte laukan. Ignas da
bar džiaugiasi kad turės tikra 
laisve bet ne ant ilgai nes kada 
pragėrė visus pinigus tai vėla 
geide prisiglaust prie bobeles 
szirdeles. Ana diena pabaladri
jo in duris smaukdamas: “Ago
tėlė, s'zirdele, mano miela, asz 
atėjau vela pas tave. ’ ’ Bet Ago
tėlė atsiliepe: “Ignuk, velnink, 
eikie ten isz kur atėjai ir dau
giau manės neiturbacyk —- ne
mokėjai mane guodot, dabar 
asz tavęs nenoriu.”

Ignotelis melde saldžiais že- 
deleis bet motere duriu neati
darė. Vyras ėmėsi ant korseto 
budo priversti motere ant ati
darymo duriu. Atsiiies'ze pun
dą popieru ir skiedrų, apliejo 
juos gazolinu ir uždege. Pribė
gės prie lango pradėjo szaukt.: 
“Dabar (tu szetono sesute, man 
greitai atidarysi duris jeigu 
nenori gyva iszkepti ir eiti in 
pekla pas savo brolius.”

Bet stojosi kitaip. Kaimynai 
paregeja durnus prie namo, pa
szauke ugnagesius kurie adbe- 
go su palicija ir Ignotuka už
dare kalėjime kur dabar man- 
sto apie užsikietejusia szirdele 
moteres.

--------------------- ----- /• i

Mergina Rado Aukso 
Vertes $10,000

Tuxtia, Mex. — Elutia Exeu- 
tientia, studente czionaitines 
vakarines mokyklos, rado auk
so po slenkscziu savo namo, 
apie kuri niekas nežinojo. Auk
so buvo verites už 10 tukstan- 
cziu doleriu. Taji narna, kuri 
nupirko jos tėvas, prigulėjo 
prie kokio tai žymaus kazirnin- 
ko daugeli metu adgal. Kada 
palicija pribuvo aresztavot ka- 
zirniiika už nuszovima žmo
gaus laike loszimo kažyru, jis 
pabėgo su savo draugu, palik
damas viską paskui save. In 
kelis metus po tam, likos per- 
szauitas per kitus kazirninkus 
o paslėptas auksas pasiliko del 
kitu.

—- Social Security skyrius 
iszšiuntineje kas minuta pa- 
szialpa del 35 žmonių, darbi- 
ninkiszkos paszialpos, kurie 
jau negali dirbti.
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Kas Girdėt
me paklusni nes kitaip, ve, ži-. kesi in Ita palczia mokykla, j°s| COUNCIL

In Rochester, N. Y., miesto 
kancelarija, kurioje iszduoda 
laisnus ant apsipacziavimo, at
ėjo “jauna porele”, Williamas 
Downey, kuris turi jau 64 me
tus, su savo mylima kuriai jau 
Suėjo 50, metu, Viskas ėjo 
’“fain” bet kada rasztininkas 
paprasze kad mergina iszkeltu 
ranka ir prisiegtu ant tei- 
įsinguimo savo meteliu, toji tru
puti susimaisze ir parasze 68 
metus. Jaunikis stovėdamas už
pakalyje ,savo mylimos, dirste
lėjo per jos peili ir net nutirpo, 
pagriebė už savo skrybėlės, pa
szauke “gud bai” ir dūme per 
duris isz ofiso. Nelaiminga 
“mergaite” giliai atsiduso kal
bėdama: “Ir tikekie tiems vy
rams kurie neturi jokio susimy- 
lejimo ant nelaimingu mergi
nu.”

Palaipaįntui dalyku yra del 
moteres ar vyro jeigu turi gera 
pyietelip: viena ypata kuriai 
gali visaipe užsitikąt, kurį žino 
gera ir bloga musu gyvenime; 
įtokis, kuris mus myli nors ir 
žinoltu apie musu blogus dar
bus, kuris kalbėtu tikra teisy'- 
jbe apie mus kada svietas mus 
[paniekina ir szandija isz mus, 
kuris duotu mums gera rodą 
arba papeikimą ir tai tada, ka
da eęame turtingi ar vargszai 
Jbet toki kurie mus supranta ir 
(suramintu, inkalbintu nepasi-; 
jduolt bėdoje ar nuliudime, ka
da visas svietas apleidžia tave 
ir palieka tave viena kovoti 
priesz tavo nevidonus. Bet ar 
randasi tokiu prieteliu ant svie- 
jto? Gal vargiai surastume 
[viena toki.

*

s

Vą^acijos praėjo, tukstan- 
cziai vyruku ir mergaieziu pra- 
idejo lankylis in kolegijas ir 
universitetus bet užeina klau
symas, del ko mergaites lapko-, 
si., in taisės, mokyklas? New 
Ypj-ko universitetas1 ana diena 
iszsiupjiinejo klausymus del vi
su studąptu su užklausymais, 
del ko jos lankosi in kolegijas.

Ant, aplaikytu atsakymu pro
fesoriai nemažai nusistebėjo 
kad kęltur-deszimtas procentas 
mergaieziu lankosi in mokslą 
kad aplaikyti mokslą o kitos 
kądlankosi in kolegijas kad tu
rėti “gerus laikus”, kad tėvai 
jas priverczia lankytis in kole
gijas kad iszeitu “didėlėms 
leidąms” ir t.t. ■

Juk studentas, užbaigęs 
augsztesne mokykla, turėda
mas szesziolika metu o gal ir 
daugiau, mažai suprarita kas 
tai yrą..kolegiją arba universi
tetas,ir,ko jis in ten važiuoja. 
Atvažiavęs in kolegija pir
miausia ji isębando ar yra tin
kamas ant.loszimo; futboles ar 
kitokiu atletiszku žaidimu ir 
tai, buna, jo pradįnis mokslas 
kolegijoj,

Atvažiavę in bažnyczia ir 
Inueja prie altoriaus, laukdami 
įkad juos kunigas suriszltu maz
gu moterystes, Anatolo Mama- 
rello, Italas, pasakė savo myli
mai, Anelei Szuprinskiutei, isz 
Baltimores, Md., kuri stovėjo 
Iszale jo, in ausele: “Sei, Nellia, 
neužmirszk, kada mus kunigas 
suris? mazgu moterystes, ti- 
kiuosįu kad man prižadėsi pa- 
gąmint valgi ant laiko, iszmaz- 
gosi torielkaą, naktimi nesival- 
kiosi ir nelaksltysi paskui sve- 
jfcmjĮS_y^ras įrbttsį mą-n yįsa-

nai, Italijonai turi karszta bu- drauges dagirde kad ji turėjo! 
da ir moka naudoti peili....” tik viena szlebuke, kuri jau vi- 
Anele iszgirdus tokius žodžius,siszkai susinesziojo ir mergina 
savo mylimo, trenke bukietą, neturėjo kuom pasirodyt, su- 
žiedu makaroniniam jaunikiui 
in terla, nubėgo nuo altoriaus 
ir szliubas pairo — visi nuva
žiavo namo bą gud taims.

FOR AMERICAN 
UNITY

(PIRMIAU BUVO F.L.I.S.)

Daugeli kartu Amęrikonisz- 
kas Lietuvys yra priverstas isz 
visokiu aplinkybių permainyti 
savo Lietuviszka pravarde ant 
trumpesnes ar parankesnes ir 
nukerta nuo jos “skas, skis, 
czįus ir nas” ir 1.1., ir tupjaus 
nekurie laikraszcziai pakelia 
dideli “givalt” kad Lietuvys! 
iszsižadejo savo tautos ir pra
sižengė priesz visa taulta.

Daug isz musu senesniu Lie
tuviu ateiviu buvo priversti 
permainyt savo pravardes ar
ką pątys bosai permaine ju 
pravardes ir nepaliaus permai
nyt .savo pravardes su. ilgesniu 
pagyvenimu czionais isz pažiū
ru grynos darbininkiszkos pro
gos arba pasilikia profesijona- 
liszkais žmonimis kaip dakta
rai, advokatai ir kiti profesįjo- 
nąlai o bet nepaliauna būti ge
rais tautieczįais ir prigįąlbsti 
savo artimiems geriau ne kaip 
kokis nusausės patrijotas kuris 
darbuojasi ant .tautiszko mesz- 
lyno. Toki kurie permaino sa
vo pravardes kartais darbpo- 
jasi daugiau ant pakėlimo sa
vo tautąs tarp Amerikiecziu ne 
kaip tieji kurie pasilaiko ir ga- 
lukus savo pravardžių. Ant to 
yra visokios svarbios priežas
tys del permainymo arba su
trumpinimo savo pravardžių 
ir negalime tokius paniekinėti 
nes permaina pravardes neat
neša nieko blogo.

Nekurie isz musu jaunuome
nes, kurie iszkeliavo in Vaka
rus ar kitur, kur randasi mažai 
svetim-taucziu ir kur ateiviu 
pravardes yra labai neapken- 
cziamos, negali aplaikyti ge
rus darbus nes yra “miksai ir 
mokerei,” kaip juos ten vadi
na. Mergina negaus gero dins- 
to jeigu ji atsiduoda foreigne- 
riu pravarde nors gal jos itevai 
czionais ir gimė — turi neatbū
tinai permainyt savo pravarde 
arba .sutrumpint.

Lekiotojaus Lindbergho tė
vas, kuris buvo žymus žmo
gus, taipgi permaine savo pra
varde. Žymus istorijos raszy- 
tojas Korzenievski permaine 
savo pravarde ant Konrad. Su
nns aktorkos Madrzejevskien- 
ps,. Ralph, (kuris nesenei mirė) 
kuris pastate didelius tiltus Fi
ladelfijoj ir kitur, permaine 
savo pravarde ant Modjevski 
ir žodžiu daugelis ateiviu buvo 
priversti permainyt. savo pra
vardes isz priežasties visokiu 
aplinkybių jr kliucziu.

Daugelis ateiviu,: kurie pri
buvo in Amerika priesz 50 me
tu adgal ir daugiau, buvo pri
versti permainyt savo pravar
des nuo persekiojimu Airisziu, 
ant Miller, -Smith, Rice, Brown 
ir ltd.

Daugeli kartu žmogų viso
kios aplinkybes priverczia per
mainyt savo pravardes del ge
resnio būvio, darbo, dinsto, po
litikos ar kitokiu priežasczįu.

Apie varga studentu apra- 
szo nekurie laikraszcziai kad 
kolegijoj College of the City of 
Detroit, tūlas studentas, kuris 
buvo sunum vargingu tėvu bet 
kuris norėjo iszeiti ant žmo
gaus, nieko nevalgė per visa 
sanvaiten.es neturėjo už ka nu
sipirkt maisto.

Del tūlos merginos^ kurį lan-

rinko nuo ,savo draugiu kėlės 
szlebes ir padovanojo jai.
'Tokiu atsitikimu turime daug 

czionais Amerikoj kad studen
tai lankosi in augsztesnes mo
kyklas ir dirba jose kad tik 
apturėti mokslą ir maislta. To 
nedarytu Europinei studentai 
ne,s turi už daug savyje pasi- 
sziauszimo ir neapykantos del 
varg-szu

Gerbiamas Redaktoriau:
Gal tamstų skaitytojai paltę- 

mijo jog Foreign Language In
formation Service — trumpai 
FLIS — pakeitė savo varda in 
Common Council for American 

( Unity. Pavėlinkite man per ju- 
su gerb. laikraszti paaiszkinti 
kodėl permaina invyko ir ka ii 
reiszkia.

Kai darbas, kuris tapo Fo
reign Language Information 
Service, buvo pradėtas 1918 m., 
didžiausias keliavimas musu 
laiku o gal ir visu laiku, pasie
kė aukszcziausia laipsni. Per 
deszimti metu priesz pasaulini 
kara, immigracija pasiekė dau
ginus kaip milijono žmonių in 
metus. Nuo 1880 m., 23,000,000 
immigrantu inleisti in Jung. 
Valstijas. Didžiuma szios sza- 
lies svetimszaliu ežia buvusiu 
1914 m. buvo nesenei-atvyke, 
mažai tekalbėjo Angliszkai ir 
visai neapsipažine su Ameri
kos gyvenimo budais ir instei- 
goms.

Sziadien aplinkybes radika- 
liszkai skirtingos. Jau tie se
nieji immigrantai rado sau vie
tas ežia, insteige namus ir tapo 
piliecziais. Ju vaikai ežia gi
mė. Szalis invede varžingus im- 
migracijos insltiątymus. Nauja 
immigracija beveik sustabdy
ta. Per deszimts metu nuo 19- 
30 iki 1939 m., tik 69,938 immi
grantai atvyko in Amerika kas
met.

Daug kuriamojo ir reikalin
go darbo turi būti atikta del 
ateiviu ir nauju immigrantu. 
Beiti nauja serija klausymu isz- 
kyla. Palyginus vienodumą 
szalies Jung. Valstijos virto 
palaimos žeme daugeliui žmo
nių ir religijų. Paskutinio 
szimtmeczio 38,000,000,000 im
migrantu — invairios rases, 
religijines ir kultūrines gru
pes — yra priemusios pagrin
dai! Anglo-Saksu palikimą 
szios szalies. Bet tuom pat kar
tu inskiepiama skirtingas ka- 
rakteris ir kultūra, kurie pa- 
keiezia !ba palikimą ir Ameri
kos gyvenimo forma. Daug se
nųjų Amerikiecziu nepripažys- 
ta tu vykstaneziu permainų. 
Ateiviai ir ju vaikai yra po in- 
tėkme ekonominio ir socialio 
gyvenimo dvasia. Prietaringu
mas invairiose formose priesz 
juos atkreiptas. Ir pasekme to, 
kad deszimtys milijonu Ameri
kiecziu nesijauezia pilna “pri- 
kausa. ’ ’ Ant ( nelaimes daug 
ateiviu grupių su savim yra at
sigabenę neapykanlta, ingimta 
nedrauginguma, perdideli ne
sveika tautiszkuma isz Euro
pos. Kaikurie nėra susipažinę 
su Amerika bet liuke manyti 
kad reikia laikytis nuoszaliai 
nuo Amerikoniszko gyvenimo 
bangos. _

Pasekme to, nežiūrint in mu
su idealiszkumo, per didele 
skirtingumo neapykanta tęsę
si Amerikos gyvenime ir kad 
tas vis plecziasi ir yra bloga 
Amerikai. Tikra tiesa kad mi
lijonai Amerikoje nesijauezia 
pilnai priimtais, nesijauezia 
taip kaip namieje, kultūriniai 
ir dvasiniai. Tokis prietaringu
mas ir pasiskirstymas kenkia 
tautai. Ugdo pasiskirstymą, 
mažina mus tautini veiklumą, 
mažina musu tveriamo ja jiega 
ir sulaiko pasitenkinimą gyve-

NUPJOVĖ JAM NOSĮ, NU- 
SZOVE JA ANT SMERT.
Orteisburg, Prusai. — Kada 

Oskaras Viener užlipo ant plat
formos kad pasakyti susirinku
siems žmoniems kalba apie ka
re ir kad žmones 'butu isztiki- 
mi savo valdytojams, staigai 
užszoko ant platformos jo my
lima su kuria buvo susiž'adejas 
bet nedalaike savo žodžio ap- 
sipacziuot su ją, mergina stai
gai su britva nupjovė jam no
sį. Mylimas taip insiuto, nuo 
skausmo kad isztraukes revol
veri paleido kelis szuvius in 
mergina, nuszaudamas ja ant 
vieitos. Žmones taip inirszo ant 
jo kad norėjo pakart bet palici- 
ja pribuvo in laika ir insiutusi 
nuveže in kalėjimą.

PASIUTISZKAS PASIELGI
MAS MOTINOS.

Paryžius, Francija.—Ant tū
los ulyczios, artimoje Baeitili- 
jos, gyveno vedusi pora, kuri 
apsivedė trys metai adgal, bet 
gyveno nuolatiniam nesutiki
me. Tula diena kilo tarp ju 
karsztas nesupratimas, vyras 
negalėdamas suvaldyti bobi-sz- 
ko liežuvio, iszejo isz stubos, 
kad neklausyti szuniszku pote
riu.

Motere da daugiau insiuto. 
Nežinodama kuom dakakt vy
rui, pagriebė septynių menesiu 
senumo kūdiki ir kelis kartus 
trenką galvele in kampa sze- 
pois. Kūdikio pakauszis truko, 
kad net smegenys iszteszkejo 
isz galvutes. Papildžius ta bai
su darba, pasiutėlė iszbego pas 
savo kaiminka -su ipasiai'szkini- 
mu, apsakė ka padare kad vy
rui dakakt. Policija siu- didele 
beda paėmė moteria ant polici
jos stoties nes inirszia kaimy
nai norėjo užmuszt ja su akme- 
nais.

' ■ ' ■ ■ O

PALEISTUVYSTE JAUNU 
MERGAICZIU VOKIETIJOJ.

Beriinas, Vok.— Laike kares 
konia visuosia didesniuosia 
Vokiszkuos'ia miestuosia prasi
platino paleistuvyste tarp jaiui- 
nu mergaieziu, nuo 13 lyg 16 
metu, kad aplaikyti pinigu del 
praleidimo ir geru laiku.

Tosios jaunos iszgamos už
kalbindavo praeigiuis parkuo
sią, ypatingai senesnius vyrus 
ir praszydavo pinigu pasisiūly
damas savo kunus mainom®. 
Ir butu taji bizni vare toliaus. 
Bet tūla diena profesoris eida
mas ulyczia ipatemino savo mo
kiniais einant drauge su senais 
paleistuviais, pradėjo tirineti 
toliaus ir persitikrino apie vis
ką praneszdamas apie tai di
rektoriui mokyklų, kuris pra
dėjo kvosti mergaites ir tosios 
prisipažino prie visko. Policija 
taipgi aresztavojo senus iszga- 
mus, kurie mergaitės./sųsizelpi- 
nejo įpiningiszkai už naudojimą 
ju kūno, į nimu kiekviena pilieti.

Szis yra didelis klausymas — 
klausymas Amerikonu vienin
gumo — su kuriuom Common j 
Council for American Unity, j 
pasiryžus veikti. Szita proble- l 
mą dabar yra dar svarbesne i 
isz priežasties kares. Musu vi- : 
suomenes milijonai žmonių tu
ri artymus ryszius su tautomis 
kurios intrauktos in kara. Jei
gu nesaugosim tai baime ir ne
pasitikėjimas, kaslink ateine- 
szimo tu-grupiu gali pasėti blo
gus jausmus. Toki apkaltini
mai ir nepasitikėjimai' gali isz- 
killtii didumoje nuo prietaru ir 
klaidingu infopmaciju. Bet pa
vojus yra perdaug aiszkus ir 
reikalingumas vieningumo ir 
bendro susipratimo niekuomet 
nebuvo taip reikalinga. Mes vi
si esame Amerikonai vienok 
skirtingos paeities. Mes priva
lom visi bendrai eiti pirmyn, 
tai yra pamatinis faktas. Tau
tinis ir rasinis paeitis natūra
lūs dalykas, susidomėjimas ir 
garbe beit negalima daleisti kad 
aptemdintu svarbesnius daly
kus. Common Council for Ame
rican Unity tvirtai stovi už 
Amerika kuri priima visus sa
vo pilieczius neatsižvelgiant in 
tautine ir rasine paeiti, kaipo 
vienodais. Prieszinsis ir steng
sis iszsklaidyti prietaringa at
mosfera kuri mažina susiprati
mą ir vieningumą, kurie priva
lo būti 'tarp Amerikos žmonių.

Problema turi kur-kas tik- 
resnia tveriamoja iszvaizda ne
gu tos atžymėtos per kare. Isz 
tu paežiu kurie yra — laikas, 
laisve, dvasia ir gausus to in- 
vertinimas gali sultvertli, “jei
gu norima,” rykszesnia, turi- 
ningesnia civilizacija ir dau
giau patenkinanezia, negu 
Amerika kada nors žinojo. Vie
nok paveldėjo.Europos ir kitu 
szaliu, Jung. Valstijos per ilga 
laika kopijavo savo kulturisz- 
ka gyvenimą nuo Puritanu ir 
Anglo^Saksonu. Bet <dar ne- 
pervelu atitaisyti praeities 
klaidas. Viena pasekme sustip
rinto Itiautiszkumo ir sumažin
tos immigracijos tai atgaivini
mas interesu visu grupiu ir in
vairiu paeieziu. Daugelis jau
nuoliu klausinėja savo tėvu ir 
dieduku kokia priežastis juos 
privertusi keliauti in szia sza
li, kokia civilizacija jie paliko 
ir kokia atsivežė su savim. Jie 
jeszko szakniu savo paeities, 
susipažindami su legendomis, 
literatūra, lavindamiesi ju pa- 
proeziu, dainų ir szokiu, gar
bindami ju didvyrius, kai ku
rie mokindamiesi ju senos kal
bos O' tuom laik szis jaunimas 
nori būti priimamas kaipo Am
erikonai, suteikti ir atlikt sa- 

. vo dali Amerikos gyvenime'.
Mes turim pradėti sudaryti tu- 
ringesnia, platesnia daugiau 
patenkinanezia kultūra ir civi
lizacija, tokia kokios pasaulis 
lyg sziol nežinojo, isz milijonu 
to jaunimo, isz ju aiszkiu inte
resu, isz praeities žengiant in 
ateiti, isz ju tėvu ir dieduku, 
isz turtingu rezursu, musu jud- 
vedžiu rases ir isz paveldėjimo 
isz Meksikos ir Indijonu.

Visiszkai hutu perlengva da
leisti sau minti kuri suturėtu 
vieningumą, kares suteriotame 
pasaulyje. Pavojus vieningu
mui yra perdaug aiszkus. Com
mon Council for American Uni
ty tiki jog tik vienytelis būdas 
tai pakantai gali iszvystyti, da- 
leidžiant skirtingumus paežiu 
tarpe, taip kaip kad mes patys 
esame, turi būtinai būti pertik
rinama kad bendrai tikėtume 
in demokratija ir laisves idea
lus. Ant tu pagrindiniu princį-

PASAKA ABIE
GIRTUOKLI

GIRININKĄ

pu negali būti komprimiso. Bet 
bendruose rytuose tokio bend
ro tikėjimo, laisve būti skirtin
ga, netik nuosekli systema su
tinkanti su demokratybe ir lai
sve bet atgabenanti tvirta vie
ningumą.

Naujas vardas-reiszkia netik 
pamainyta problemos nalhura| nes tankiai pasigerdavo, 
bet platesne pastangų dirva.
Tikima, jog Common Council nas pas save ir tarer 
for American Unity pritrauks 
platesne kooperacija negu bu
vusi Foreign Language Infor
mation Service su jo,s daugybe 
Įrangų ir rėmėju apturėjo.

J Apart direktorių boardo ir rė
mėju komiteto, Common Coun
cil for American Unity dar itu- 
res dideli tautiszka komitetą 
isz atstovu invairiu szalies da
liu ir invairiu etniszku ir rasi
niu grupių, senu ir nauju, kurie 
visi sudaro Amerikos žmones.

Visas darbas, kuri FLIS vei
kė ir ant toliaus bus tęsiamas 
— ląikrasztiniai straipsniai, 
teikiama pagelba itukstan- 
cziams naujai-atvykusiu ir pa
stangos priesz prietaringumą 
ir neapykanta. Tas visas dar
bas ant toliaus bus varomas bet 
žengs pirmyn kaipo dalis pla
tesnes programos kuri bus pri
taikinta besimainanezioms ap
linkybėms ir reikalavimams.

Vienas isz pirmu nauju dar
bu bus iszleidimas naujo žur
nalo “Common Ground” kuris 
pirmu kartu pasirodys Rugsė
jo menesi. Suprantama kad 
kiek darbo bus galima atliklti 
priklausys nuo kiek paramos 
bus sulaukta. Tokia parama tu
ri ateiti nuo generaliniu narys- 
cziu ir auku. Generaline narys
tė bus $1.00 in metus. Visos do
vanos isz $3.00 ar daugiau, in- 
ims generaline naryste ir 
“Common Ground” prenume- 

. rata.
Ar Jung. Valstijos, su 130,- 

000,000 žmonių visokiu tauti
niu ir rasiniu paeieziu, su vi
sokiomis simpatijomis ir nusi- 
staltymais, gales investi efek-

■ tinga vieningumą?
Ar mes galima iszvystyti to- 

' kios ruszies supratima ir pri- 
' sidejimą, kurie stovės už dides

ne ir patenkinantesne civiliza- 
’ cija musu szaliai, kokia pats 

pasaulis taip reikalauja?
' Common Council tiki jog yra 

galimas daigtas ir tiki priside-
’ ti prie to tikslo. Ir todel-gi Co- 
' mmon Council stengs inveikti 

neapykanta ir nepasitikejima 
Jung. Valstijose priežastimi 
paeities, rases ar tautybes.

Common Council teiks pagel
ba įsvetimszaliams ir ju vai
kams iszriszti ju ypatingas pri- 
sitaikinimo problemas ir ly
giai prisidėti prie Amerikos gy
venimo. Ji rems bendra piliety
be, bendra intikinima ir demo
kratija ir laisves idealus. Lai
kys ta laisvė būti skirtinga, 
paežiu laiku dedant bendra ge
ra virsz grupiu interesus. Ra
gins iszsivysfijima Amerikos 
kultūros kuri tikrai atstovaus 
visus elementus, kurie sudaro 
Amerikos žmones. Virsz vis
ko, dirbs už priėmimą, faktu ir 
instatymu, visu piliecziu ne
paisant tautiszkos ar rasines 
paeities, kaipo lygius partne
rius Amerikoniszkoj draugys
tėj.

Tuos visus, kurie tiki in szi- 
tuos idealus ir tikslus, Com
mon Council kviecziu prisidė
ti prie organizacijos kaipo na
rius ir bendradarbius.

Maloniai atsakysime visus 
klausymus apie darba ir pro
grama.

-Common Council for Amer, Unity.

PAJS viena dvarponi tarnavo* 
girininkas. Geras buvo žmo

gus bet turėjo viena nelaime

Viena karta paszauke ji po-

— Esi man doru Itai priguli 
nuo manes tau atnagradijimas, 
feztai czionais turi tris renskris, 
Važiuosi in bažnyczia ir gali fe
nais būti taip ilgai pakol nore- 
,si. i

Bet girininkas girdėjo kad 
bažnyczioj kunigai labai bara
si už arielka bet kaip iszkensti 
be jos dvi arba tris dieiias. Tai 
ka daryti? Pasiėmė buteli ariel
kos in kiszeniu ir nuėjo in baž
nyczia ir pataikė tuom kart iu- 
eiti kada kunigas sake pamoks
lą apie arielka. Kunigas isztie- 
se ranka ir rodos kad tare in 
girininką:

— Negana to, griesznas žmo
gau, kad karezemose ir namie
je rūstini Dieva su arielka, kad 
atpuskus permainai ant paleis- 
tuvyseziu, bet gatavas esi atei
ti ir ant szv. Misziu su arielka. 
Tieji žodžiai užpykino girinin
ką ir pamislijo:

— Kas-gi galėjo pasakyti 
kam kunigui kad mano kisze- 
niuje yra arielka.

Bet norėjo da paklausyt pa
mokslo ilgiau, apėjo apie baž
nyczia nes pamokslinyczia bu
vo lauke kur klausė pamokslo. 
Kunigas pasakęs keletą žodžiu 
atsikreipė in ta szali kur stovė
jo girininkas ir rodos kad žiuri 
in ji ir su pirsztu rode, pasako
damas apie Kaina kuris val
kiojasi po svietą ir niekur ne
rado ramumo sanžines. Taip 
tarė: — ir girtuoklis, griesz- 
ninkas. Kad ir isz vietos in vie
ta vaikszczios, kad ir visą svie
tą pereitu, niekur neras ramu
mo.

Girininkui prakaitas |iszsi- 
pyle ir mistino kas tai do kuni= 
gas kad žino kad jis czionais

■ atėjo.
Bet sumislijo da viena daly

ką; ant szventorįaus augo stori 
medžiai; girininkas užsiglaudė 

’ už medžio ir klauso pamokslo.
Dabar, — pamislijo sau, — 

jau manės neinatis.
Bet kaip tik pamislijo, kuni-

■ gas pradėjo pasakoti apie Ado
ma ir Jeva kurie už ta nuskur-

i dusi obuoluka nustojo Rojaus, 
i — Taip pat, sako, — ir gir

tuoklis, už sitiklelio arielkos 
. prapuldo dangų o kaip Ado- 
. mas sugrieszijas, pradėjo 'bijo- 
. tis ir kavotis už krumu ir me- 
. džiu, taip ir girtuoklis gėdisi 
. pats saves, kad ir nuo akiu 

žmonių gaus pasikavoti bet ir 
. už medžio pasislėpusi pamatis.

Girininkas iszgirdes tuos žo
džius labai nusigando, iszejo 

. ant kelio, buteli su arielka su- 

. musze ir klausydamas pamoki- 
; nimu kunigo iki pabaigai, isz- 
, sispaviedojo ir paliovė gerti 
, ant visados.

Naujas Lietuviszkas
SAP N ORIUS
I------------------------------

- Naujas Didelis Sapnorius 
j 160 puslapiu, su daugybe 

nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

sanvaiten.es


“SAULE ’ ’ MAHANQY CITY, PA.

^UBACZIAUS parapijos vie
name gana gražioje vietoje e- 

samam vienkiemyje gyveno ga
na pasiturintys ūkininkas Pe
tras Laszas. Jis buvo vedes ne
turtinga bet labai darbszczia 
mergaite Emilija Žvirblyte su 
kuria susilaukė trijų sunu ir 
dvieju dukterų. Nežiūrint pen
keto dar nedideliu vaikueziu, a- 
budui Laszai, savo vaikus vy
resniųjų vaiku priežiūrai pali
ke, sykiu su samdyta szeimyna 
dirbo, todėl jn ūkis klestete 
klestėjo. Žinoma, tas viskas, 
kaip paprastai gyvenime buna, 
kaimynuose kelia pavyda, net 
ne karta drąsesnieji patarinėjo 
pragyvent bet tas patarimas 
pasiliko balsu girioje szaukian- 
cziu nes tėvai daugiaus vaiku, 
negu savo, ateitimi rūpinosi.

Vaikams beaugant, sykiu ir 
rupesitis tėvu augo. Vyresnia
jam sunuį Jonui jau devynioli
ka metu sueja buvo — pradėjo 
ūsai panosėje dygt, pasijuto 
vyru esąs ir galis savo protu 
gyvent ir pradėjo sandrauga 
jeszkotis. 'Toli ju jeszkoti ne- 
reikejo nes už puses kilometro 
gyveno kaimynas Pūkas kuris 
taipgi turėjo sunu kuris tik tri- 
mi metais vyresnis už Joną La- 
sza buvo. Pukiukas savo tėvu 
nebuvo kaip reikiant! iszaukle- 
tas; mėgo gert, rūkyt ir net 
kortomis loszt ir todėl Laszai 
isz savo sunaus tokio susidrau
gavimo nebuvo patenkinti ir, 
kaip geruoju, taip ir piktuoju, 
stengėsi savo sunu nuo tokios 
draugystes atkalbint bet Jonas 
riete nosi ir ne klausyt apie tai 
nenorėjo.

Ir ne veltui tėvu susirūpini
mas buvo. Neilgai laukus, ju 
Jonelis ir isz miestelio jau vė
lai ir net girtas pradėjo namo 
sugryžti ir net isztisa nakti 
•kartais nebūdavo, kas tėvams 
daug rupesczio pridarydavo. 
Kiekvienas vėjo užimąs, kiek
vienas szuns sulojimas jau pri
žadindavo isz miego Itevus ir 
nuo pagalvio pakele galva, 
klausydavo manydami, bene 
daužosi kas nors in duris kokia 
negeistina žinia apie ju Joneli 
praneszdami.

Jonelis ir prie darbo nustojo 
noro. Nekarta tik per dideli 
varga pavykdavo tėvams ji isz 
miego patalo iszkrapsztyt ir in 
darba pasiunst. Uždirbtasis 
turtas taipgi nyko. Joneliui su 
draugais pragert ir kortomis 
paloszt reikėjo pinigu todėl 
arba kur prisitaikęs gerai ne
paslėptus tėvo pinigus sugrieb
davo arba javus ar ka kita par
duodavo už ka tėvas Joneli, sa
vo mažesniuosius sūnūs pasi
teikė, net ir fiziniai baust pra
dėję. ;

Pagalios pasklydo gandas 
kad Jono draugas Pukiukas 
rengiasi vest. Tasai gandas la
bai džiugino Laszus nes jie ti
kėjęsi kad vestuves permainys 
Pukiuko gyvenimą su visomis 
jo aplinkybėmis ir toji permai
na in ju sūneli teigiamai atsi
lieps bet likimas visai ka kita 
leme.

Tėvas Pūkas iszgirdes apie 
sunaus vest rengimąsi taip su
pyko kad .susivijas dvilinka 
virve ir ja vandenyje pasimir
kęs, Lietuviszku budu gerokai 
payaiszino ir isz savo namo 
praszalino. Bu kinkas, neture-

damams kur dingt, apsiėmė 
tarnaut pas ta pati ūkininką 
kur jo mylima tarnavo. Ūkinin
kai, bijodami, kad isz dideles 
meiles kas neatsitiktu, juos isz- 
skyre — 'Pukiuka isz savo na
mu isz tarnybos praszalino.

Kiek laiko nuo Jono draugo 
Pūko isz namu praszalinimo 
praslinkus, kaž-kur dingo ir 
Jonas. Keletą dienu tėvai ne
sulaukdami, bene kas kur ma
te arba girdėjo kas su Jonu at
sitiko bet ne vienas nedave pa- 
tenkinanczio atsakymo. Paga
lios atėjo pas Loszus Jono 
draugas Pukiukas ir pranesze 
kad visas ju jeszkojimas veltui 
nes Jonas esąs nužudytas ir ji 
nužudęs jo tėvas — Pūkas ir 
pakiau miszke paslėpęs. Kal
bos apie žmogžudyste visoje 
apylinkėje plaeziausiai paskly
do ir net policija pasiekė. Gink
luota policija su Jono tėvais 
pribuvo pas Puka ir prasidė
jo tardymas. Pūkas, kaimynu 
muszamas, gynėsi, prisiegavo, 
Kristaus Kanczios stovyla bu- 
cziavo, aiszkindamasis nekaltu 
to kraujo esąs bet niekas jo žo
džiams netikėjo nes tikras jo 
sūnus priesz tęva szauke, kal
bėdamas:

— Ka ežia dar teveli, ginies, 
nes pykdamas kad mudu drau
gaujamos, ana diena jam isz 
miestelio gryžtanft miszke lau
kei ir su revolveriu nuszovei. 
Juk dar ir mane privertei ma
no dranga miszko gilumon pa
dėt nuneszt, kame tankumyne 
ir užkasem...

Tėvas, girdėdamas toki bai
su isz savo sunaus kaltinima, 
nieko neatsake ir tik tylėda
mas rove nuo savo galvos plau
kus ir gailiai verke.

Policija ■’ iszsivede Pukiuka 
in miszka parodyt kurioje vie
toje Lasziukas yra užslėptas. 
Ilgai miszke po .sniegą puksz- 
nodami vaikszcziojo, ilgai jesz- 
kojo bet lavono nesrado. Pu
kiukas aiszkinosi kad tuo laiku 
sniego nebuve ir begalo tamsu 
buvę, taip kad dabar niekaip 
negali tos vietos atsimint. Buk 
ir tas miszkas, isz baimes kuria 
turejas, lavona slepiant, visai 
kitoks negu dabar, buvęs.

Tuo laiku, kuomet policija 
miszke lavono jeszkojo, kaimy
nai darbavosi su apkaltintuoju 
Puku. Vieni ji musze, antri 
spardė, treti sziaip invąiriais 
budais tycziojosi ir visi tai da
re ne isz kokios tai iszdykusio 
Jono meiles ar gailesezio, kiek 
tokiame atsitikime kaž kokio 
ūpo apgauti o net nekurie už 
savo kokius nors asmeniszkus 
nepasitenkinimus atkerszyda- 
mi. Bejiegis Pūkas visus isznie- 
kinimus kantriai kenlte ir tylo
mis lauke sugryžtanezios poli
cijos kuri kaipo žmogžudį in 
kalėjimą uždarydama, nors 
nuo insiliipnotizavusios minios 
kankinimu paliuosuos.

Isz miszko sugryžusi polici
ja ir geruoju prikalbinėdama 
prisipažint ir invairiomis baus
mėmis grasindama dar karta 
iszklausinejo bet Pūkas ir sziuo 
kartu prie kaltes neprisipaži
no. Paskiau rankas ir kojas ge
ležiniais paneziais surakino ir 
iszveže in Kupiszki teismo tar
dytojui perduot. Baisiai iszro- 
de kaltinamasis: Ant galvos 
plaukai pasisziauszę ir kuoksz-

ir kaip be dokumentu gyvenan
tis sulaikytas ir tėvams prista
tytas.”

Sziuos nusprendimo žodžius 
Pūkas klausydamas lyg stabo 
isztiktas stovėjo negalėdamas 
suvokt, ar tai isz tikro tas in- 
vyko ar tai tik sapnas yra, kol 
sargas neprabilo in Puka tar
damas :

— Gal but tau geriaus buvo 
kalėjime negu laisvas buvai 
kad isz kalėjimo nesiskubini?

Dabar Pūkas džiaugsmo asz- 
aromis apsipylęs, atsipraszy- 
dama kalėjimo draugus už ko
kius nors jiems padarytus ne
malonumus, atsisveikino ir ap
leido szaltus ir drėgnus kalėji
mo murus. Kieme jau rado sa
vo paezia su duktere ir sunumi 
laukianczius. Kas apsakys su 
kokiu džiaugsmu jie visi susi
tiko ir tarp saves sveikinosi. 
Vienu su kitais szirdingiems 
pasisveikinimu bueziavimais 
nebebūta galo. In ta graudinga 
scena pro Įauga net sužvereju- 
sieji jo buvusieji draugai susi
graudino ir gailėjosi isz savo 
nemandagiu su nelaimingu ka
liniu elgimusi.

Pasisveikinimams pasibaigus 
visi nuėjo prie vežimo, kuria-. 
me buvo atvežti drabužiai ir 
valgis. Kuomet pradėjo valgi 
dėstyt, Pūkas paprasze kelęta 
minueziu palaukt nes jis dar 
turis trumpai nuo ju atsitraukt 
ir nuėjo. Motina su vaikais lau
ke puse valandos, lauke valan
da, lauke dvi ir vis tėvo su
laukt negalėjo. Visi pradėjo 
nerimaut kur jis galėjo dingt 
ir ar neatsitiko kas nors už ka
lėjimą baisesnio. Pradėjo po 
miestą dairytis bet kaip nema
tyt taip ir nematyt tėvo. Na, 
kas dabar isz skaitytoju su
pras kur Pūkas dingo? Gi jis 
nuėjo in bažnyczia ir priesz al
torių puolės taip karszltai mel
dėsi kad net apalpo ir tik kuo
met atsigavo, pats nežinoda
mas kaip ilgai gulėjo, pakilo 
ir vėl prie vežimo sugryžo ka
me rado savuosius labai susi- 
rupinusius.

Atvažiavęs in savo lauka Pū
kas pirmiausiai savo numylė
tojo ūkio žeme pabueziavo. Pa- 
skiaus in trobas inejus, vela at
sikartojo su kitais namiszkiais 
graudinga pasisveikinimo sce
na. Tik vienas kersztininkas sū
nūs nuoszaliai stovėjo, nežino
damas kas daryt. Jis jautėsi to 
baisaus atsitikimo didžiausiu 
ir prakeikimo vertu kaltinin
ku. Susiprato kad už viena jo 
vedimo norui tėvo priesztara- 
vima ir tėvo ūki paveldėt ir .tai 
dar pražudyt negarbingai ir 
iszlengvo kalėjime kankinan- 
cziai. Ir tiktai tuomet, kuomet 
tėvas ne žodžio netardama gai
lesezio pilnomis akimis in sunu 
pasižiurėjo, jis nedrąsiai prisi
artino prie tėvo artyn, puolė 
jam po kojų, apkabino kelius 
ir verkdamas prasze dovanoji
mo, žadėdamas nesikellt tolei, 
kol tėvas isztars savo teviszko 
atleidimo žodi. Kalėjimo isz- 
džiovintas ir iszbales tėvo vei
das dar labiau iszbalo ir taip 
jau graudingumo pilna szirdis 
dar didesniai susigraudino ir 
todėl viską užmirszdamas, už
dėjo savo teviszka ranka ant 
skundėjo sunaus galvos ir tarė:

— Kelkis! Atleidžiu. Bet ma

tomis iszrauti; veidas ir rankos 
sudraskytos ir kruvinos. Ant 
ratuose pamestu sziaudu susi
rangęs sėdėdamas permete sa
vo akimis, gal jau paskutini 
syki, savo numylėta ūki ir atsi
duso. Negalėdamas savo sura
kintomis rankomis mylimosios 
szeimynos apkabint ir palai
mint, szauke juos artyn ir pra- 
sze ji apkabint, kuriuos apsi
kabinusius savo drebanezio- 
mis lupomis meiliai bueziavo. 
Kuomet vežimas sujudo, ne
laimingasis, atsigryždamas 
szauke, praszydamas maldose 
jo neužmirszt, praszant Dievo, 
jeigu ne tuojaus tai nors jam 
numirus, jo nekaltybe atidengi. 
Keletą dienu tardytojas (tardės 
ir nieko prirodanezii nesuradęs 
bet remdamasis jo sunaus pri
rodymais, iszsiunte in kalėji
mą.

Kalėjime Puka pasodino tar
pe kitu panasziuose dalykuose 
prasikaltusiuju. Buvo net to
kiu kurie jau nebe pirmo pana- 
szaus teismo lauke. Visu ju vei
dai buvo rustus — žveriszku- 
mo pilni. Nekurie net pasidi
džiuodami savo prasižengimus 
pasakojosi, žadėdami isz kalė
jimo iszejia drąsesniais ir atsar
gesniais but. Nuo baisiausiu ir 
bjauriausiu ju kalbu. Pūko ne- 
pratusioms ausims net szlyksz- 
tu darėsi. Pūkas ju draugystei 
nepritardamas nuoszaliai sėdė
jo ir dūsavo. Kiti kaliniai ji ra
mino patardami prie tokiu dar
bu priprast ir vienam nuo ant
ro savo prasižengimais ■ nesi- 
slept — prie ju prisipažint.

Nelaime ir vargas ir didžiau
sius aitszalelius prie Dievo pri
artina todėl maldingesnieji 
žmones tokiuose atsitikimuose 
vien tik Dievuje nusiramini
mą randa. Panasziai buvo ir su 
Puku. Jis visa kalėjime sėdėji
mo laika kuodažniausiai tik 
melstis mėgino, bet draugu pa- 
sitycziojimai ir juokai jo mal
dai trukdė todėl daugiausiai 
meldėsi naktimis, kuomet kiti 
kaliniai kietu miegu sumigę 
knarkė ir jo ramumo nedrams- 
te. Visu lengviausiai savo 
karsztas maldas in dangų pa
siunst galėjo Szventadieniais, 
kuomet in kalėjimo bažnytėlė 
bendrai susirinkdavo szventu 
Misziu iszklausyt.

Po septynių kalėjime sėdėji
mo menesiu Pūkas gavo prane- 
szįma kad jau už poros savai- 
cziu paskirta teismo diena in 
kuri surinktiesiems liudyto
jams jau iszsiuntineti pakvieti
mai. Del tos žinios nenusiminė 
Pūkas nes jau tikėjosi greitai 
sužinot diduma ir ilguma jam 
uždedamosios bausmes o kas 
labiaus tai gal po teismo pa
teks žmoniszkesnen kaliniu 
dragijon. O jeigu kuomet atei
davo mintis ar kartais teismo 
laike nepasiliks iszteisintas, tai 
isz džiaugsmo akys tuojaus 
graudžiomis aslzaromis prisi
pildydavo, isz kuriu kiti kali
niai imdavo su pasitycziojimu 
juoktis.

Už penkių priesz teismą die
nu prasivėrė kalėjimo durys ir 
tarpduryje atsistojas kalėjimo 
užveizda Pukui perskaitė se
kanti nusprendimą:

“Pūkas isz kalėjimo paliuo- 
suotas. Jonas Laszas nužudytu 
laikomas, liko surastas gyvas 

no Iteviszkam gerumui atsily
gindamas buk geru musu sunu
mi, kaip kad kitados mažas bu-i 
damas esi ‘buvęs...

Gryžkime dabar prie Jono 
Laszo. Pukui kalėjime besė
dint, niekas kitaip ir nemane 
kad tik kad jis yra Jono nužu
dytas, tuom tarpu Jonas tėvo 
pinigu gera suma sugriebęs, 
dingo isz teviszkes ir.iszvažia-l 
vo net kelinton parapijon, ka
me persisamde vienam ūkinin
kui už berną. Jonas buvo ma
nės kokiam nors mieste apsigy
veni ir ten, suradęs darbo, prie 
turimuju pinigu prisidurda- 
mas, miesto gyvenimu pagy
vent ir palebaut bet nelaimei, 
neturėjo paso be kurio ne tik 
in darba bet ir pernakvot ne
priėmė del ko nenorėdamas na
mo gryžt ir persisamde pas 
ūkininką tarnaut. Kaangi po 
karo Lietuvoje atsirado viso
kiu besislapstancziu plesziku 
ir isz kalėjimo pabėgusiu, todęl 
keletą menesiu palaike ūkinin
kai, paprasze palicijos jo asme
nybei isztirt, kuriai beklausi- 
nejant, prisipažino isz Suba- 
cziaus parapijos paeinąs. Su- 
bacziaus policijos užklausus, 
paaiszkejo kad Laszas nužudy
tu laikoma ir apkaltintasis sė
di kalėjime apie ka net pats 
Jonas nebuvo girdėjas. Polici
ja Joną pristatė pas Itevus isz
tirt, ar tikrai ju sūnūs yra.

Buvo tai jau vėlai vakare 
kuomet policija Joną vedina 
pas ‘Laszus atėjo. Tuo laiku 
Laszai susede vakarieniavo ir 
apie greitai busianti Pūko teis
mą kalbėjosi. Duru beldimą 
užgirdus, Laszas iszejo pasi
žiūrėti kas tai butu ir sužino- 
jas apie atsilankiusia policija 
jas atidarė. Ir kaip nustebo tė
vas savo sunu pažines. Nesi
džiaugė, vienok, ju szirdys ne
tikėtu sunaus atsiradimu nes 
tikėjimo pražuvimo laiku daug 
nemalonumu padaręs busiąs ir 
aresztuotas likes. Tėvai, suži- 
noja savo .sunaus suradimo is
torija, sziurkszcziai pareikala
vo tuojaus vėl isz ju namu isz- 
eilt o ne savo sauvaliszku elgi
mosi nekaltus žmones kalėjime 
kankint. Sunaus nepaklusnu
mu tėvu užgautoji szirdis taip 
susikietino kad tik policininko 
padedamam invyko tėvus per- 
praszyt ir tai su sanlyga kad 
jau už pirma pirmbuvusijį pra
sižengimą papildyta liks isz na
mu praszalinamas. Ant ryto
jaus Laszas savo sunu iszvare 
persipraszyt už isz jo priežas
ties susidariusi nemalonumą.

Pūkas isz kalėjimo sugryžes 
nors ir dovanojo praszancziam 
sunui bet visus tuos, kurie ji 
musze, stumdė ir kitaip perse
kiojo bet tycziojosi, patraukė 
atsakomybėn. Nors visi juokė
si už savo kalte bausmes verti 
bet ne visi norėjo geruoju susi- 
taikint. Praszantieji už sveika
tos sunaikinimą ir garbe, atsi
lygindami, .vieni pinigais, an
tri javais sziek-tiek atsilygino 
o kiti liko teismo nuteisti nors 
daliniai pamėgint Juko “prie
glaudos” gerumu ir patogumu.

SKAITYKIT 
J “SAti.!" <

PLATINKIT!

t 8 ■—

Vienam pleise merginos mas-
karada padare, 

Ir ant vakarėlio vaikinus 
užprasze, 

Sudėjo po doleri ant tojo 
mierio, 

Bet tas neiszejo ant gero.
O kada iszrokavo, 

Tokia atskaita gavo: 
Svetaine buvo dykai, 

Už kelis dolerius muzikantai, 
Keturi baksai sodes, 

Pusantro stiklo musztardos, 
Alaus puse baczkutes, 

Priek tam kelios silkutes, 
Ir raugytu agurku, 

Tris tuzinus.
Kožna turėjo atvesti po 

szpicuka,
Kad ir be usu versziuka, 

O vienam fabrike pasakė: 
Kad visi susirinktu po geleži

niu tiltu, 
Ir ant mergicu lauktu.

Susirinko szpicukai kad ir ne 
visi,

Bet vienas kad ir atėjo tai pa
sislėpė, 

Mat kaip poreles marszavo,
O da ir dideli mandruma gavo, 

Tiktai vienas vaitojo,
Mat in turgu netiko tai namie 

sėdėjo,
J eigų turime daina apie ubagu 

balių,
Ar kas nepąraszys apie varga 

mergeliu.
* * *

Ana diena in Szenadori nu
keliavau,

Prie vieno namo sustojau, 
Isz pradžių girdėjau kliksma, 

Toliaus ir baisu riksmą, 
Tuojaus sustojau, 

Net isz dyvu iszsižiojau, 
Vienos sltubos durys staigai 

atsidarė, 
Kas ežia? Bobele su szluota 

savo vyra iszvaro,
Ir taip szventino kaip su 

krapylu,
O skaudžiai, rodos karszta 

vandeni pila.
Bobele parvirto, vela atsikėlė, 

Vela su szluota užpuolė, 
Ir tiek duoda, 

Kad net dūsauja.
Tame ir vaikinas sukniubo, 

Ba bobai paranku buvo, 
O kaip kirto,

Net jo skriblius nusirito.
Kas tik ulyczia ėjo, 

Ant to vaikino žiurėjo, 
Nuo juoku susilaikyti ne

galėjo, 
Iszrode kaip pelu perkūnas, 

Arba pakulu kuodas, 
Negana kad taip nubaudė, 
Da ir skribliu sudaužė.

Tokis tai jau vyras, 
Tai tik meszlinis vabalas, 
Mat su taja bobele balsei 

sutiko, 
Dabar bobele taip perpyko, 

O kaip vėliaus dagirdau, 
Kad vela jau, 

Badai susitaikė,
Ir vėla pas save pasiszauke, 

O pamatysite kad ta boba, 
Vėla iszvarys taji vaikina.

ASMENYS, ĘflRJĘ 
TIKI KAD YRA AME
RIKOS PII.IECZIAI
BET NETURI INRODINIMU

Gal daug svetimszaliu szioje 
szalyje, mano, kad jie yra- A- 
merikos piliecziai, bet neturi 
jokiu pilietybes rasztu ar inro- 
dinimu. Yra daug asmenų, ku
riuos tėvai atveže ežia kūdikys
tėje, kurie tiki, kad tėvai tapo 
Amerikos piliecziai priesz ju 
[vaiku] pasiekime pilnu metUj 
ir tokiu budu perduodant jiems 
Amerikos pilietybe, bet jokiu 
inrodinimu apie tėvo natūrali
zacija jie neturi; yra daug mo
terių, kurios mano, kad ju mirė 
vyrai buvo iszsieme Amerikos 
pilietybe, bet nežino kaip ta 
fakta patikrinti. Patartina vi
siems tokiems asmenims, kaip 
ir visiems svetimszaliams, ku
rie tik abejoja apie Amerikos 
pilietybe, nuvykti in paczta ir 
Užsiregistruoti. Kuomet reike 
iszpildyti KLAUSIMA 4, apie 
pilietybe, pažymėkite, kad esa
te pavaldiniai [kokios] iszalies, 
bet. pilnai, tikite kad esate A- 
merikos piliecziai, kad nors to 
negalite inrodinti. Jeigu vė
liaus jiems teks teisingai apie 
ta sužinoti, jie galės praszyti 
kad ju rekordas butu pamainy
tas. • y

Amerikietes, kurios iszteke- 
jo už ateiviu priesz Rugsėjo 22 
dienai 1922 m., taipgi pamesda- 
mos pilietybe, ir kurios nito 
Rugsėjo 22 d., 1922 m., neatga
vo pilietybes, privalo irgi • re
gistruotis kaipo ateives.Reikia 
atsiminti, kad keli menesiai at
gal, buvo nuspręsta, kad Ame
rikos piliete kuti isztekejo ’ufž 
ateivio per laika kaip. Suvien. 
Valstijos buvo kareje, nuo Ba
landžio 6 d., 1917,, iki Liepos 2, 
1921 m., nepamete pilietyste 
priežastimi tokio isztekejimo. 
Szitas nusprendimas remiasi 
ant Inistatymo isz Kovo 2, 1907 
m., antros dalies, kuri aprūpi
na, jog “Amerikos pilietes nę- 
pavelintos save pasiszalinti 
(expatriate) isz tėvynės kares 
laiku.
—Common Council for Amer. Unity

— C. C. C., vyrukai, kurie 
dirba kempese, nusiuiiczia sa
vo tėvams ir tiems kurie reika- 
lauje juju paszialpos po 150 do
leriu ka,s miniota.

Elektriko stotys, kurios
daro elektriką sunaudoję kas 
minuta po 80 tonu anglių ant 
varymo maszinu.

$
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Washington, D. C. — Karisz- 
kas departamentas szauks vi
sus aficierius kurie yra ant re- 
zęrvos, ant metines tarnystos. 
Tokiu yra apie 25,000.
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Žinios Vietines
*— Ketverge pripuola baž

nytine szvente Vardo Szv. Pa
nos Marijos.

—- Praeita sanvaite lankė
si redysteje sena musu skaity
toja ponia Daminika Burba, 
sūnūs Antanas ir Petras Sziau- 
lys su sesere Marijona, visi isz 
Waukegan, Ill. Visi atliko ke
lione automobiliuje. Petras su 
sesute Marijona kitados gyve
no Shenandoryje, 11 metu ad
gal o ponia Burbiene taipgi ten 
gyveno apie 30 metu adgal. 
Svetelei lankėsi taipgi Girard- 
villeje, Newarke, Elizabethe ir 
anlt parodos New Yorke. Ponia 
Burbiene yra musu sena skai
tytoja“ Saules” todėl neužmir- 
szo atlankyti redyste ant sve
tingo pasikalbėjimo. Acziu vi
siems už atsilankymu ir laimin
gos keliones namo.

— Ponia Ona Kubiliene, isz 
Filadelfijos, ponia Mare Žal- 
nieraitiene, sūnūs Petras Gira- 
viezius ir dūkte Elzbieta Na- 
vatniene ir jos dukteres Mare 
jr Joana isz Sugar Notch, Pa., 
motoravo and diena in Maha- 
Jioju atlankdami savo senus pa
žystamus ponia M. Zabllackiene 
Jkuri yra teta ponios Žalnierai- 
jticnes, taipgi atsilankė pas po
nia M. Saibiene, ant W. Spruce 
July., ir atlankė redyste “Sau
les,” nes visi yra senais skaity
tojais “Saules.” Taipgi lankė
si Coaldale, Pa., kur atlankė 
ponstva L. Urbonus ir V. Ra- 
įbaczauskus. Ponia Kubiliene 
(atlankė daugeli savo senu pa
žystamu szioje aplinkinėje kai
po pažystamus mieste Wilkes- 
Barre ir Žalnieraicziu szeimy- 
na Sugar Notch. Acziu visiems 
už atsilankyma ir malonu pa- 
simatyma.

—■ Ana diena lankėsi redak
cijoj musu sena skaitytoja, po
nia Ona Bartuszkiene, isz 
Swoyersville, Pa.
. — Sukatoje kilo ugnis in
spektoriaus ofise prie Maha
noy City kasyklų. Ugnagesiai 
greitai užgesino liepsna.

— Sziomis dienomis lanko
si Pulkininkas Hilaras Franas, 
sūnūs redaktoriaus “Saules”, 
F. W. Boczkausko, kuris mo
toravo namo pas savo (tėvelius 
isz Indianapolis, Indiana, ant 
pasilsio po sunkiu manevru 
Wisconsine.

— Szv. Vardo Jėzaus Drau
gyste turėjo savo susirinkimą 
Nedėliojo Airisziu saloje, isz 
priežasties lietaus, vietoje par
ke. Daugelis žmonių pribuvo 
isz Carbon ir Skulkino pavietu. 
Kalbėtojas buvo Kunigas Igno
tas Smith, isz Washingtono, D. 
C.

— Poniu M. Savickiene ir 
dukteres Ona ir Izabele ir Mil- 
dreda Denchy, visos isz She- 
nandorio, motoravo in mieste 
atlankyti savo pažystamus ir 
užėjo taipgi atlankyti redakci
ja “Saules ” nes visos yra skai
tytojos. Acziu už atsilankyma.

— Leoniardas, isunus Mar- 
celiaus Lapinsko, 337 W. Pine 
uly., draugia su Edvardu Zin- 
kevieziu, kurio motina gyvena 
ant W. Pine uly., kurie priguli 
prie mariniu kareiviu, Quanti
co, Virginijoj, 'atlankė (trumpai 
savo tėvelius atvažiuodami su 
kariszku troku ir pasisveczia- 
ve kėlės valandas iszkeliavo 
adgal. Abudu vyrukai neužil- 
gio iszkeliaus in Kuba ant tar
nystes,

SHENANDOAH, PA. JSZLIETUVOS'
— Devyni vyrukai isz mu

su aplinkines užsirasze in ka
riuomene tarp kuriu randasi 
Edvardas Tampkeviczius J.| 
Kalinauckas, Adolfas Sutkevi- 
czius ir kiti.

— Pana Klara, duktė pon- 
stvos Jonu Banevicziu, 339 S. 
Ferguson uly.,
Szv. Agnieszkos ligonbute mo
kintis ant dažiuretojos ligoniu.

t Sena gyventoja Viktoria 
Armaniavicziener—Greblikiene, 
mire Locust Mountain ligoinbu- 
teje praeita Petnyczia. Velione 
gyveno pas savo sunu Joną 328 
E. Lloyd uly., ir prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
keturis vaikus, dvi seseres "ir 
asztuonis anukus. Palaidota 
Utarninko ryta su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje isz na
mo savo dukters, Teofilės Czi- 
kotienes, 30 E. Penu uly.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
ŽMOGŲ IR ARKLĮ.

Neseaei Akmenėliu kaime, 
Pakruojo valscz., jojant isz lau
ko in namus, perkūno nutrenk
tas darbininkas St. Adomaitis. 
Drauge nutrenktas ir arklys, 

iszkeliavo inl ]<urjuo Adomaitis jojo.

PRIGĖRĖ MERGAITE.
Smilgių kaime, Sziauliu vals., 

prigėrė Doleboš dvieju metu 
duktė. Mer'gaite prigėrė prie 
namu esanezioj duobėj.

Ka Raszo

Pilozopas Raulas

/uNekurie žmones labai kikina 
kad turi mokėti nuo savo už
darbio inkom taksas. Bet kiek 
yra tokiu žmonių kurie su mie
lu noru mokėtu inkom taksas 
jeigu turėtu nuo ko mokėti. Bai 
Gad, ar tai ne Bolszevikiszkai!

* * *

$2*00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

404 
50c
kri-

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ................................ 15c

isz-
Su pa-

35o

.Ashland, Pa. — Subatoje bu
vo czionaiiS Mummers Paroda 
kurioje dalyvavo net 7 benai, 
20 bubniniu korpusu, 20 viso
kiu juokingu draugyseziu ir 
kitu kliubu. Miestas buvo pui- 
kei papuoszitas ir tukstaneziai 
žmonių atsilankė in miestą.

Nanticoke, Pa. f Juzefina 
Nanortiene, 72 metu, kuri per
gyveno czionais apie 50 metu, 
mirė namie po trumpai ligai. 
Paliko sunu Kunigą Vincenta 
Nanorta, isz Hazletono, advo
katą Joną, duktere vienuole, 
Sesuo M. Boneventura isz Chi
cago ir dvi seseres ir broli.

Sugar Notch, Pa. f Subaltoje 
atsibuvo laidotuves Zigmanto 
Mrozievskio (Morris) su 'baž
nytinėms apeigomis anlt kuriu 
dalyvavo 16 kunigu ir pralotas 
Kovalski kaipo daugelis kitu 
žmonių isz visos aplinkines.

Minersville, Pa. — Ponia Ag
nieszka Jenalaitiene isz 124 
Jackson St., isz Newark, N. J., 
likos suriszta mazgu moterys
tes Subatoje, Auguste 31 diena 
5:30 po piet, Szv. Pranciszkaus 
bažnyczioje, per Kun. C. Kle- 
vinska. Nuotaka yra sena skai
tytoja ‘ ‘ Saules. ’ ’ Siuncziame 
gerus velinimus.

Caro, Mich.— Automobiliams 
nelaimėje, kari atsitiko per 
priežasto sziofero Jono Rim- 
gailo, 48 metu, isz Detroite ir 
sziadien randasi kalėjime, nes 
per jo priežaste mirė nuo sužei
dimu jo draugas Mike York, 
45 metu amžiaus, isz Caro, ir 
Juozas Kaminskas, 64 metu, 
kurie' važiavo jo automobi
liuje. Kaminskas vėliaus mirė 
ligonbuteje, o Rimgaila taipgi 
likos sužeistas. Manoma, kad 
Rimgaila tame laike buvo gir
tais ir trenkė in kita karu'ka. 
Velionis buvo mylėtas per sa
vo kaimynus ir guodotu žmo
gum kas ji pažinojo. Paliko 
dideliam nuliudimia kelis suau
gusius sūnūs ir dukteres, kaipo 
tris seseres ir broli Detroite. 
Biuivo skaitytojum ‘ ‘ Saules ’ ’ 
per 30 metu.

MAŽA PERSZKADA.
— Ar apsipaeziuosi Mikai 

manim po tam?...
■— Kodėl ne? Noringai su ta

vim apsipacziuiotau bet turiu 
maža perszkada.

— O kokia tai perszkada ?
— Turiu paezia ir septynis 

vaikus...

su

KALINIAI PERKELTI IN 
M ARIAMPOLES.

KALĖJIMĄ.
Buvo Vilkaviszkio miestely 

vadinamieji areszto namai jaiu 
nebeyra. Visi kaliniai isz 
Vilkaviszkio 'perkelti in Mari- 
ampoles kalėjimą, o adminis
tracija isz skirstyt a. Virszinin- 
kais Sabutis perkeltas in Vilnių. 
Namus isz Teisingumo minis
terijos laikinai jpereme valdyti 
miesto savivaldybe, kuri in- 
renge miesto aresztine.

Džermanles Hitleris iszdave 
knyga apie “Matyti Daigtai.” 
Sziur Maik, kaip jis negalėjo 
miegoti naktimis kada ji per
sekiojo dvasios motinu ir vai
ku nužudytu su bomboms isz 
oro <su eroplanais kurias nu
siuntė ant ano svieto tai ir pa- 
rasze knyga apie daigtus ku
riuos mate.

* * *

Duktė Iszmoko Skaity 
ti Lietuviszkai Isz 

“Saule!”

Meiks no diprenc kur tu dir
bi ir ka dirbi. Bukie visados 
geru savo bosui o niekad to ne- 
sigaiesi. Nemislykie kad riez 
pipelei neturi szirdies. Jeigu tu 
būtumei ju kailije (tai taip pat 
darytumei.

* * *

Gerbiamos Tamistos':
Vardan įsavo motinėlės ir sa

ves, iszreiszkiu szirdinga dėka 
jumis, kad: nesulaikete laik- 
raszti isz musu pasivelinimo 
prisiunsti prenumerata. Ko
rinte asz negaliu raszyti Lietu- 
viszkai, bet isztikruju galiu 
skaityti Lieftuviszkai ir tai per 
pagialba • jusiu laikraszczio 
“Saulės” isz kurios iszmokau 
skaityti. Mano motinėlė skai
tydama “Saule” žino kas de
dasi ant svieto ir tokiu budu 
nepasilieka užpakalyje su svie
to atsitikimais. Kiti įskaitimai 
ja taipgi daug pralinksmina ir 
suramina. Acziu už jusiu malo
numą, lieku jusu szirdinga 
skaitytoja,

VERONIKA IR MARE 
BRANKUS, isz Scranton, Pa.

Nuo redystes: Acziu už gražu 
laiszka.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

it

PRALOSZE KŪDIKI
ANT KAZYRU
MOTINA MIRĖ ISZ 

GAILESTIES.

Santiago, Kuba. — Kubanie- 
cziai (turi 'bjauru paprotį loszti 
kazyrems kada tik turi ant to 
laiko ir pinigu. Kaimelyje Ca- 
cocum darbininkai aplaike už
mokesti cukerneje ir suėjo pas 
viena kaimyną kur losze kazy- 
remis per dvi dienas. Vienas 
isz ju, Bani Saibani, kuris jau 
pralosze visa savo uždarbi ir 
neturėjo ka užstatyt, dagirdo 
nuo kito žmogaus kad jo pati 
ta vakara pagimdė kūdiki. Ba
nis tuojaus kūdiki pasltate ant 
kazyru, kuri pralosze in trum
pa laika,

Susirinkia linkėjo giliuko 
laimėtojui kuris su tėvu ir ke- 
leis liudininkais nuėjo namo ir 
pasiėmęs kūdiki nuėjo namo. 
Už kokios valandos laiko pa
budo serganti motete ir da- 
girdus nuo vyro ka jis padare, 
taip tu'om persieme kad in kė
lės minutas mirė isz dideles ru- 
pesties ir gailesties netekimo 
savo mylimo kūdikėlio. Tėvas 
likos uždarytas kalėjime kaipo 
ir tas, kuris kūdiki laimėjo.

■■rį & Ir* i"■ O ,0 ;

'Balsaras Laszinaitis balsei 
sirgo rumatizmu o kad iszsigy- 
dyt nuvažiavo pas szpicilista 
kuris ji iszgyde po keliu san- 
vaieziu. Kada parvažiavo na
mo, paszauke su džiaugsmu in 
savo bobele kad fer sziur dabar 
iszgydytas ant ko ji atsake nu
liūdus: “Szkada kad jau netu
ri rumiatikso, dabar nežinosime 
kada lis.” — Ar-gi ne kreizi 
bobele?

* * *
Ana diena užklausiau savo 

kaimyno Cviklinsko kodėl 
Mahanojui nesiranda tiek 
žvirbliu kaip tai buvo už lai
ku kada žmones važinėjo ark
lais (tai jis man atsake: “Krei
zi, ar tu manai kad žvirblys 
miaitysis aliejum ir gazolinu 
kuris isz bambilium iszvar- 
va?” — Sziur Džeikis turėjo 
teisybe ir daugiau jo neklau
sinėjau.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasĄ mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas
minaliszka: apraszymas, 202 pus. 35e

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku.
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bs, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk' rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere ; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka................................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs: sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jury is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.............................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisei atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sū
nūs; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu............................... 35c

No 118 Istorija apie Ali Baba Ir 
40 Razbaininka. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V;ena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu.....................................15c

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu .

No. 121 
Vaiki j ozai; 
jkialbtojas.

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje: in Szventa žeme; Beda; Tamsų- 
nvs prigauna. 58 puslapiu........ lb«

No. 132 Trys istorijos apie A: 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu...........................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ...................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidutis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................ 20c

141 Keturios istorijos apie 
Paszku; Atsitikimas senam

No.
Kalvi
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Nikitas. 61 puslapiu .................. 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ................................................. 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins- 
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar 
Bernadina.

paszaukt tęva zokoninka
61 puslapiu.............15c
Trys istorijos apie Vel-

Dvi istorijos apie Joną 
45 pus- 
....15c

150 Keturios istorijos apie

* * *

No. 158 Keturios istorijos api« 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu ...........................15o

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p;e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
aUarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 

.mirimą; Pavasaris; Apie saule, mes. 
esi, žvaigždes ir kitus daagiszkus kū
nus, Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

No. 161 Keturios istorijos apia 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu.........25o

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
p:oto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................................10a

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydua 
vyras. 137 puslapiu....................25o

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai* 
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o

No, 165 Asztuonios istorijos ap:a 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode!

[ Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunu* 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo;

I Geras Medėjus..................... -.... ISe
No. 168 Devynios istorijos, sn 

paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
. Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
, kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 

kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
i žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 

mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
• Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste- 
i buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul- 
: ku skaitymu. Apie 100 pus........ 2S«

No. 170 Asztuonios istorijos »■ 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka. 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai* 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu ...................... 25o

Ne. 171 Vieniolika puiku istori
ni (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig-® 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25e

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................... 15a

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15qr

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi........ "..............35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
KuCzios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna, žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi* 
Preke ............................................. lte

No. 145
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. 
61 puslapiu ................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu ..............20c

No. 148
ir Alena; Pavojinga klaida.
lapių

No.
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa- 
slapti. 61 puslapiu...................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu.........15e

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ......................................... 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ................................................15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25e

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 46 
puslapiu ......................................... 15c

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

63 puslapiu...... 15c

Septynios istorijos apie 
zerkolas; SidabrinisFredui Burbului užgimė dvy

nukai ir taip tuom užpyko ant 
savo misis kad ji supulino kad 
permaine daktara, manydamas 
kad to daugiau nebus. Bai ga
li, laik fun! Ant kito meto ka
da paėmė kita daktara, užgi
mė trynukai. Vot tau! Taip už
pyko ant daktaro kad iszkiki- 
no laukan.

No. 123
Stebuklingas
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. .124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa- 
įkutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ...,...........................15c

Iszmintingi Priežodžei § Bukie geresniu o busi 
laimingesnių.

* * *
Asz manau kad gerai butu, 

kad žmones kurie perkasi jau- 
tamabilius, turėtu užpakalyje 
teblycziulkes .su tokiu paraszu: 
“Szitas jautamabilius yra už
mokėtas.” Tas daug suezedy- 
tu žmoniem džiovinimo smege
nų, ar ju kaimynas užmokėjo 
už ji ar ne. Szitas dalykas 
butu fain, kiek tai žmonių per
kasi jautamabilius už kesz, ta
da mažai matytumei tokiu tob- 
lyczeliu musu mieste.

§ Kas rado gera ir prielan
ku tarna tai rado skarba; būtu
mei neiszmintingu jeigu ji ne- 
guodotum.

§ Kožna, jeigu gali, reikale 
susželpkie, niekam niekame 
nekenkie — taip privalo dary
ti del savo artimo visi.

§ Neapykanta ir puikybe 
pavieniu ypatų naikina visa vi
suomene.

§' Žmogaus gyvenimas yra 
sunkus bet kantrybe ji paleng
vina. '

Jurs truli,
Raulas Pilozopas.

NEGALĖJO ILGAI LAUKT.
— Ar galecziau gauti toileti- 

nes popieros?
— Ant nelaimes viską iszpar- 

davem.
— O kada bus? Nes asz il- 

giaus negaliu laukt...

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausis Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

Ji
F

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

_ JleU Telefonas 532-į

“SAULE” s
Mahanoy City, Penna

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Audrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St. |

MAHANOY CITY, PA. g

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78.
820 W. Centre St. Mahanoy City




