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Linksmos Varduves Del Hitler’io

New Yorkas apvaiksztinejo Hitler’io varduves Duffy 
Skvere, pakabindami jo pavidala prie stulpo, po tam sude
gintas. Kožnas žmogus kuris pirko Amerikoniszka Karisz- 
ka Bona tame laike turėjo garbe inkalti vini in jo grata. 
Tukstanczei žmonių prisižiurinejo tame apvaikscziojime.

SUDAUŽĖ ŽOO-DOLE- PRISIKĖLĖ ISZ
RINI LANGA NUMIRUSIU

Del Szmoto Deszros
New York — Matyt kad An

drius Kulinski ir Edmundas 
Kumski buvo labai iszalkia jei
gu praeidami pro buezerne ant 
South ulyczios ir pamate lange 
kelis szmotus kabaneziu desz- 
ru, iszkule langa. Pagriebė jie 
dideli akmeni, mete per dideli 
langa, vertes 200 doleriu, pasi
ėmė deszru vertes 50 centu ir 
pradėjo bėgti bet likos sulaiky
ti per myne žmonių ir palicijan- 
tus kurie jiems davė dykai bur- 
da miesto hotelyje—kozoje.

INDIJONAS MIRĖ

Isz Amerikos NEGALĖJO ŽIŪRĖTI 
ANT GIRTU TĖVU

KUN. COUGHLIN’O 
LAIKRASZTIS
SULAIKYTAS

Per U. S. Paczta
Washington, D. C. — Kunigo 

Charles Coughlino laikrasztis 
“Social Justice’’ kuris iszeida- 
vo Detroite, likos sulaikytas 
per paczta už skelbimą prie- 
szingu straipsniu priesz Ame- 
rikoniszka. valdžia. . Kunigas 
Coughlin, skelbdamas savo pa
mokslus per reidio, badai uždir
bo apie du milijonus doleriu ir 
visados buvo prieszingas val
džiai, ant galo pakliuvo in be
da-

Brangenybe Atėmė 
Motinai Protą

Springfield, Ohio — Rupin- 
jdamasi baisia brangenybe kaip 
ji gales iszsimaitint su septy- 
peis vaikais, kuriu tėvas nese
kei mire, Mrs. Anna Redcliff 
isz dideles rupesties neteko 
proto ir turėjo būti patalpinta 
pamiszeliu prieglaudoje. Nuo 
kokio tai laiko nelaiminga mo
tina, negalėdama iszmaitint sa- 
yo vaikus, nes pavietas nesi
skubino su paszialpa, buvo pri
versta atiduoti savo vaikus ki
tiems žmoniems ir tas daug pri
sidėjo prie papaikimo vargin
gos naszles.

Atėmė Sau Gyvasti

Detroit, Mich. — “Mielas te
veli ir motinėlė, negaliu ilgiaus 
nukensti sarmatos, meldžiu jus 
idant paliautumet girtuokliaut 
ir rėkaut namie per Subata ir 
Nedelia. Privertė mane sėdėti 
namie ir dirbti o jus neuždir
bote daugiau kaip asz ir dabar 
ant manes rūgo j ate kad asz ne
dirbu kada jus pragertai visa 
savo uždarbi. Darbo negaliu ap- 
laikyti. Tikiu kad be manes 
bus jums lengviau ir linksmiau 
gyventi nes visados rūgo j ate 
ant manes kad asz esmių jums 
didele sunkenybe. ’ ’ — Teki tai 
laiszkeli paliko savo tėvams 20 
metu Mare Korzek, kuri ana 
diena atėmė sau gyvasti iszger- 
dama truciznos, negalėdama il
giau žiūrėti ant girtuoklystes 
savo tėvu.

Kada palicija atvažiavo in 
namus tėvu, tai stuba buvo pil
na tuszcziu bonku nuo arielkos 
ir alaus ir radosi didelis neszva- 
rumas grinezioje.

TRUMPA GAILESTIS

Teisybes ir Patarimai
f— Ne vienas siunta, kad 

negalėjo perkalbėt kitus apie 
jtai, ka pats netiki.

• —• Yra tokiu vyru, kurie 
įjeszko malszumo per apsivedi- 
paa.

—> Mergina kalba akimis, 
įneilu'žis szirdžia o pati liežu
viu.

Greitas Džiaugsmas

Pittsburgh, Pa. — Panede- 
lyj mirė czionais Mikolas Mon- 
keviez, sirgdamas uždegimu 
plaucziu ir likos palaidotas Se- 
redoje. Velionis paliko nevos 
didėlėje gailestyje savo paeziu- 
le Katre. Ketverge jauna nasz- 
lele turėjo gilinki nes prilipo 
prie jos kokis tai Szimukas 
Kaminski, 40 metu, atiduoda
mas naszlei savo szirdi, ranka 
ir turtą. Naszile prižadėjo pasi
likt jo motere ir abudu tuojaus 
nuvažiavo pas skvajeri kuris 
suriszo porele mazgu moterys
tes. — Toki dalykai tahkei at
sitinka ant svieto.

Turėdamas 134 Metus
Temple City, Gal. — Santia

go Suivate, Indijonas isz Ari
zonos, mirė czionais turėdamas 
134 metus. Isz jaunu dienu Sui
vate gimė 1808 mete, Arinoje. 
Būdamas da jaunu, likos paim
tas in nelaisve per savo prie- 
szus Apachus ir parduotas ge
nerolui Luiza, 1879 mete, kaipo 
nevalninkas. Vaikai generolo 
Luiza turi seno Indijono met
rikus kurie užtvirtina jo ilga 
amžių.

GERAS UŽDARBIS

Perskyrė Motere Nuo 
Vyro

'Philadelphia, Pa. — Geri už- 
daifoei amunicijos ir kitose ka- 
riszlkose instaigose sziadien yra 
priežastim nesutikimo tarp ve
dusiu porelių, kaip tai atsitiko 
su Patriku O’Donnell, kuris ne
teko savo paezios. Patriko mo
tere, su prasidėjimu kares, ap- 
laike darba prie dirbimo amu
nicijos o kad buvo darbszti mo
terėlė, uždirbo du kart tiek, 
kiek jos vyras. Motere, būda
ma po padu vyro nuo apsivedi- 
mo ir neturėdama niekad cen
to prie duszios, suprato kad da
bar gali ir be vyro gyventi ant 
szio svieto o ir nebus jokioj ne
laisvėje ir nutarė daugiau pas 
Vyra nesugryžti.

Vyras, matydamas kad jo 
prisiegele ne nemislina sugiyž- 
ti po jo pastqgia ir užsiimti ve
la naminiu darbu, užvedė sikun- 
da ant persiskyrimo nuo jos. 
Sudžia, is'zklauses visokiu prie- 
žaseziu ir skundu moteres ir 
vyro, sutraukė moterystes pan- 
czius tosios poreles.

Ar moterele vis uždirbinės 
gerai ant savo užlaikymo tai 
tik laikas parodys ar gal eis 
persipraszyt vyro. Sziadien 
randasi daugelis tokiu porelių. 
— Ne vienai katei pasvyia uo
dega nu geroves bet kaip beda 
tai pas Žydą o po bėdai ir t.t.

— Nekurie žmones rėdosi 
puilkei manydami kad taip da
rydami pastos dideliais inteli
gentais. ;

Nubausti Savo 
Patinstamus

Tisdale, Kanada — Mingon 
Menier, czionaitinis ūkininkas, 
mirė artimam kaimelyje po tri
jų sanvaieziu ligos.

Jo lavonas likos indetas in 
graba kuriame gulėjo per dvi 
dienas. Kaimynai, gimines ir 
pažinstami atėjo in szermenis 
kas diena ir už tai likos pavie- 
szinti kaip tai paprastai yra da
roma laike laidotuvių ir neapsi
ėjo be juoku apie nebaszninka. 
Sztai, paskutini vakara priesz 
laidotuves, kada jo motere sė
dėjo prie grabo su kokiu tai 
“geru pažystamu’’ o kitam 
kambaryje gailininkai daryda
vo visokius szposelius, staigai 
“nebaszninkas” atsisėdo gra
be, apsidairė aplinkui ir rustai 
paszauke:

“Manete kad asz esmių ant 
tikrųjų mires. Gal ir buvau mi
res bet jusu riksmai ir pasielgi
mai mane pikele isz numirusiu. 
Sarmatykites kad edate mano 
turtą o tu, paeziuk, ilgai negy
vensi su tuom kuris sėdi prie 
tavęs ir tik laukia dienos kada 
mane užkas in szalta žemele. 
Geriau yra, kad nuo jus atsi
skyriau nes man bus geriau gy
venti ant ano svieto ne kaip 
tarpe jus.’’

Su tais žodžiais nebaszninkas 
sukrito vela in graba ir ant tik
rųjų mirė. Laidotuves nepap
rasto nebaszninko atsibuvo ant 
rytojaus ant kuriu dalyvavo vi
sas kaimas.

Isz Lietuvos
Vokiecziai Apkaltino 
Keturis Asmenis Vogi
mu Ir Juos Suszaude

“Kauener Zeitung,” Vokie
cziu lei/d'žiamas dienraisztis, de
da toki Vilniaus lauko komen
danto praneszima:

“Už vogimą Vokiecziu ka
riuomenes nuostoliui 1942 me
te, Vasario 7-ta diena suszau- 
dyti:

1—Sudejko Stanislov, Vil
nius, Ukmergės ulyczios 52, 
namas 11; 2—Kovalenski Josef 
Vilnius, Kalvarijos uly., 16, na
mas 2; 3—Scut Alex, Vilnius, 
Antakolis, 13, namas 1; 4—Ka
minski Stanislav, Vilnius, Mar- 
kucziu uly., 21, namas 4.

Skelbimo data: 1942 mete, 
Vasario 19-ta diena o laikrasz- 
tyje paskelbta Vasario 21-ma 
diena. Tame ipacziame laik- 
rasz'tyje raszoma, kad Vilniaus 
ajpskrityj nuteisti piniginėmis 
baudomis iki 35 markiu 30 ūki
ninku. Szio ūkininkai nubaus
ti todėl, kad jie nepristatė val
džiai nuskirto javu ir kitokiu 
maisto produktu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Corregidor
Tureio Pasiduoti

10,000 Kareiviu Pasidavė Ja-S 9

ponams, Negalėdami Ilgiaus 
Kariauti, Neturėdami Maisto 

Nei Gyduolių
KAREIVIO

LAISZKAS

In Savo Mamyte

Brangi Mamyte:—
Kožnas isz musu draugu 

yra užimtas laiszkeliu namo 
laike Motinos Dienos. Taip, 
turime dabar kare ir turime 
darba atlikti bet neužmirsz- 
tam apie savo mamytes ku
rios pasiliko namie.

Po teisybei, mes, kareiviai, 
maustome apie namus dau
giau sziomis dienomis nes tas 
duoda mums suprasti už ka 
mes sziadien kovojame. Ko
vojame del savo tėvynės o tas 
mums ženklina viską, kaip 
musu Suv. Valstijas, musu 
miestus ir musu namus; mu
su tėvelius ir gimines.

Mes visi dirbame sunkei 
prie savo darbu nes laimėji
mas kares ne yra taip leng
vas dalykas bet geidžiame 
szia kare užbaigti kuogrei- 
cziausia ir sugryžt namo prie 
savo mylimųjų. Linkiu tau, 
miela motinėlė, geros sveika
tos ir ilgo amžiaus ant szios 
Motinos Dienos. Lai tave Die
vas užlaiko gyva pakol su- 
grysz namo tavo

Mylimas Sūnūs.

MERGINA SUDEGI
NO SAVO KŪDIKI

Po Pagimdymui
Greenwood, Miss. — Minnie 

Osburn, 28 metu, kuri staijgai 
apleido miestą, likos aresztavo- 
ta netolimam miestelyje. Pali
cija isztyrinejo buk mergina, 
pagimdžius kūdiki, indejo ji in 
szepa, prikimszo popieru ir už
degė o drauge su ja sudege ir 
kūdikis. Dabar koroneris daro 
slielctva isztyrineti ar kūdikis 
likos sudegintas būdamas gy
vas ar mires. ' ,

WASHINGTON, D. C. — Valdžia apgar
sino buk sala Corregidor, ant Filipinų, buvo pri
versta pasiduoti Japonams, kovodami priesz 
nevidoną 149 dienas be paliovos. Trys kitos sa
los taipgi pasidavė. Amerikoniszka vėliava, ku
ri plėtojo ten per 44 metus, buvo nuleista ant 
ženklo pasidavimo. Badai deszimts tukstaneziu 
kareiviu, tarpo ju buvo 3,845 aficieriai ir 68 
kariszkos slauges, likos paimti in nelaisve.

Musiszkei buvo priversti pasiduoti nes jau 
neturėjo daugiau pajiegu toliaus kovot isz prie
žasties stokos maisto, gyduolių ir szuviu o priek 
tam dalinosi maistu su tenaitineis gyventojais 
kurie musiszkiams prigialbinejo kovoti.

Generolas Wainwright kamandierius mu- 
siszkiu kareiviu apreizke kad tai ne pabaiga nes 
Amerikonai nepasiduos ir gins Manila Bay lyg 
paskutiniam nors szitas smūgis yra nesmagus 
bet turi vilti ateityje supliekt neprieteli lyg pas
kutiniam.

VANDUO IR
PURVYNAS SU

LAIKĖ MUSZIUS

Ant Rusiszko Frunto

London — Beveik visos upes 
iszsiliejo Rusijoj kurios persi
mainė in balas ir purvyną, su- 
laikydamos beveik visus mu- 
szius tarp Vokiecziu ir Rusu 
ant 200 myliu frunto. Upe Don, 
kuri paprastai yra tik myle plo- 
czio, dabar persimainė ant 30 
myliu ploczio.

Daugelis Vokiszku kareiviu 
kurie randasi ant kares frunto, 
turi bristi per klampynes ir 
tankei pakliūva in purvyną net 
lyg Įiemenio.

Bulgarija Užgriebs
Amerikoniszka Turtą
Bern, Szveicarija — Telegra

mai isz Zofijos skelbia buk val
džios taryba nutarė konfiskuo
ti czionaitinius turtus prigulin- 
czius prie Amerikos ir jos pa- 
donu kaipo ir turtus prigulin- 
czius prie Anglijos, Australijos 
ir Naujos Zelandijos.

Bulgarija, prispirta per Vo

kietija, iszszauke kare priesz 
Amerika bet da Amerika ne- 
iszszauke kare priesz Bulgari
ja.

Anglikai Vela 
Bombardavo Vokietija

London — Didelis skaitlis 
Angliszku bombiniu eroplanu 
vela užklupo ant vidurio Vo
kietijos ir milžiniszkos dirbtu
ves Skoda, kur yra dirbami ka- 
riszki ginklai Pilsesne ir dirb
tuves Stutgarde. Kiti eroplanai 
užklupo ant pristovu Francijoj, 
Norvegijoj ir Holandijoj. Tuo
se dviejuose miestuose likos pa
daryta milžiniszkos bledes nes 
dirbtuves likos beveik visisz- 
kai sunaikintos. Du laivai taip
gi likos paskandyti.

Newark, Ohio. — Peniki jau
ni studentai, merginos ir vai
kinai, likos u'žmuszti ant gele
žinkelio kada važiavo ipasiva- 
žinet ir reidio įgrajino garsei 
automebiliuje todėl negirdejo 
prisiartinanezio trūkio.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Kas Girdėt
Kartais jos aplaiko kaipo už
mokesti bjaurius žodžius, 
kumszcziavima, spardymą, blo
ga apredala ir tankiai nedamie-

Miestelyje Meadville, Pa., už
sidėjo slapta draugyste isz asz- 
tuoniu moterių kuriu užduotis 
bus isztyrinejimas gyvenimo 
vyru ir jaunikiu.

In taja draugavę gales atsi- 
szaukti moteres kurios turi nu- 
žiurejima ant savo vyru o drau- 
guve isztyrines ar jie gyvena 
padoriai o merginos gales da- 
Mnoti ar ju mylimieji gyvena 
padoriai ir ar nesitranko po 
keikias nepadorias urvas. Pa- 
naszias slaptas drauguves ke
tina moteres uždėti ir kituose 
miestuose o per tai tikisi suma
žinti persiskyrimus ir nesusi
pratimus tarp poru.

ga arba eina gulti alkana...
>in szita lai

mus svetingai 
priėmė, tai ir turime pildyt 
czionaitines tiesas ir jokiu pa- 
kurstytoju ir Komunistu ne
klausyti, kurie likos už piktus 
darbus isz visur iszguiti kaipo 
banditai ir pavojingi prasižen- 
gelei.

-J Jeigu pribuvome 
s sva szalelė, kuri mi

Žmones sziadien rūgo ja: — , 
‘ ‘ Dievulėliau, sziadien viskas 
yra taip brangu jog nieko ne
galima sttezedint. ’ ’ Isz tos prie
žasties da daugiau iszduoda ir 
nieko hemaezina, kaip seniau 
darydavo. Toliaus kalba: ir 
taip nieko nesuezedinsiu, no
riais ir noreeziau.

Tame turi didelia klaida. Ba 
jeigu viskas pabrango tai rei
kėtų pagal sujpratima daugiau 
czedyt, idant sumažint kasdie
ninės iszlaidas. Bet taip yra! 
kad -Žmones geriau valgo, bran-1 
giaui rėdosi ir didesniu smagu
riu reikalauja ne kaip kitados. 
Kožnas žmogus turėtu atsi- 
miflt ant ateities ir iszleidinet

savo
nu- 

szei-

tik tiek, kiek galima ant 
užsilaikymo isžleist be 
skriaudimo saves ir savo 
mynos.

Sziame dvidcszimt-szimtme- 
tyje civilizacijos daojome prie 
visokiu pagerinimu ir pažiūru. 
Stebėtina yra, bet teisybe, kad 
moterių darbai, per didesne da
li vyru yra priskaitomas kaipo 
hepriskaitffntis prie nieko, kas 
vadintųsi darbu.

Tuoim kart kada vyras, is&si- 
mokines kokio darbo, dirba fa
brike, kasyklose arlba prie kito

Gal daugelis isz musu skai
tytoju bus akyvi žinoti kokiu ,j 
budu atsirado peilei ant karisz- 
ku karabinu, vadinami “bag- ( 
nietais.” Bagnietas a’plaike ta < 
varda nuo Francuziszko mies- , 
to, Bayonne, Francijoj.

Miestelis Bayonne, Francijoj, 
'buvo apgultas septyniolika 
kartu per neprieteli bet nepasi- 
se'ke jiems ji paimti. Kada syki 
neprietelius užklupo ant mies
telio kuri gynė narsus Baskisz- 
kas pulkas, Francuziszki ka
reiviai persigando nemažai ka
da paregėjo kad neteko amu
nicijos o neprietelis prispaudi- 
nejojuos isz visu szaliu.

Vienam isz kareiviu puolė ge
ra mislis in galva idant ilga 
peili, kuri turėjo maksztyje, 
pridrutyt prie karabino laupos. 

j Kaip pamisimo taip ir padare 
o paskui ji ir visas pulkas pana- 
sziai padare.

Nesitikėjo neprietelius tokiu 
ginklu ir kada užklupo, aplaike 
smailus 'peilius in krutinės nuo 
Francuzu. Neprietelius paliko 
daug negyvųjų ant kares lauko 
ir Francuzai laimėje.

Nuo tojo laiko Francuzai 
pradėjo naudoti smailus peilius 
ant karabinu laupu o po kokiam 
tai laikui seke paskui juos ir 
kitos armijos, taip darydamos, 
ir . sziadien nesiranda tosios 
vieszpatystes idant nenaudotu 
bagnietus ant karabinu.

ežiais akmenukais, paėmė vie- turtingiausiu
na isz j u kalbėdamas in Baura: kirsti malkas ir vesti bizni su 
“Szitie akmenukai iszrodo malkomis, lentomis ir t.t. Ben- 
kaip deimantai.” Bauras jam senas pasiliko milijonierium ir 
atsake kad tokiu akmenuku!turtingiausiu žmogum mieste 
randasi daug ant jo kiemo ir'Portland. Paaukavo jis milijo- 
gali ju prisirinkt kiek jis nori. Į na doleriu ant pagerinimo ke- 
Jonas, pasiėmęs keliolika tuju liu ir parku toje aplinkinėje, 
akmenuku, pasako Baurui jog Turėdamas vilti ir nenusimin- 
kada jis pribus in Capetown,1 damas pasiliko turtingu žmo- 
persitikrins apie ju verte o kiek 
aplaikys už juos pinigu, tai su 
juom pasidalins. Jonas aplaike 
už akmenukus, kurie isztikruju 
buvo deimantai, apie penkis 
szimtus doleriu. Bauras po ap- 
lailkymui savo dalies atsiminė 
kad vienas isz juodu Kafiru tu
rėjo panaszu akmeni bet daug 
didesni ir Bauras užsigeidė ji 
aplaikyti nes dabar žinojo jo 
verte. Už taji akmeni davė Ka- 
firuo penkis szimtus aviu, daug 
arkliu ir beveik viską ka turė
jo. Kada Bauras pardavė dei
mantą, Londone, aplaike už ji 
58 tukstanezius doleriu nuo te- 
naitiniu bankieriu. Po tam ta
sai deimantas buvo žinomas po 
visa svietą kaipo “Žvaigžde 
Afriko.” Nuo tojo laiko ant to
sios Bauro ukes prasidėjo gar
singos deimantu kasyklos Kim
berly Mine.

girriu. Pradėjo MUSU
MISSISSIPPI UPE

gum. — Kas nesinaudoja 
laik, tasai niekados giliuko 
turės.

isz
ne-

Namas Apgyventas 
Per Dvasias

Beveik kožnas žino kas tai 
yra deimantas bet ne visi žino 
kaip jis likos atrastas ir kaip 

, ,-------- ~ likos surastos deimantines ka-
kotkio užsiėmimo, atlieka savo syklos Afrikoj. Sztai, mete 18- 
užduoti malsziai ir be jokios 67 kokis tai Jonas O’Reilly, ke- 
ruipesties, nes dirba tiktai vie-' liaudamas per Afrika užėjo ant 
na daigta ir nesirūpina apie nakvynes pas sena Baura. Ma- 
daugiau, moteres darbas kito-. tydamas vaikus žai-džianezius 
kis nes motereper visa savo gy- su kokiais tai puikiais žiban- 
venima negali iszjnėkti to, kas 
priguli prie geros paezios ir 
privalumas moteres nuo jos rei
kalauja kaipo paezios, motinos 
ir geros gaspadines. Tik pamis- 
lykite ka mes nuo moteres rei- 
kalanjame idtent bt^u gem pa
ti, motina, nesziotoja, skalibike, 
siuveczka, prosininike, kukar- 
ka, tarnaite ir da daugiau.

Paimkime jog jeigu ant kož
no isz tuju dinstu reiketu du 
metus ant iszntokimo, tai ant 
visu tuju dinstu! reiketu pra
leisti szesziėlika metu ant mok
slo, bet ir to da neužtektu ne- 
knrlem.s vyrams nes pageidau
tu jie da daugiau nuo savo mo- 
tėtiii.

Todėl jus vyrai, kurie turite 
tik viena užsiėmimą ir besirū
pinate kuom kitu, ar kada pa
misimoje apie tai, kiek tai pri
sidirba ir turi ant s#vo galvos 
jusu motere? O priek tatai, kiek 
tai kežna gera pati turi da szim 
ta visokiu mažesniu užduoeziu 
neskaitant kentejimu laike 
gimdymo ir t.t.

Kožnas vyras turėtu gerai 
ant to užsistanavyt ir guodoti 
savo motere daugiau ne kaip ja 
guodoja sziadien !

O kiek jai užmokat už visus 
ujarbus? V^i2 laitai mažai!

Retai kada atsitaiko idant 
kas pribūtu in czionais už pa
skolintus pinigus o po tam pa
siliktu milijonierium. Bet taip 
atsitiko su tu'lu Amerikonu Szi- 
manu Benson kuris vėliaus pa
siliko milijonierium, turintis 
69 metus amžiaus.

Benson buvo 17 metu amžiaus 
kada jis atplaukė in Amerika 
isz Norvegijos, kaipo labai var
gingas vaikas, turėdamas pa
siskolint dėl keliones 70 doleriu 
nuo savo pažinstamu nes jis ne
turėjo ne skatiko.

Pribuvęs in czionais apsisto
jo aplinkinėje Black River, 
Wiskonsine, kur užsidėjo maža 
kromeli. Po keliu menesiu jo 
krūmelis sudege ir vela Benso- 
nas pasiliko 'be skatiko. Pasko
lino pinigu nuo pažinstamu ir 
iszkeliavo in Oregono valstija 
kur vela užsidėjo kromeli bet 
neužilgo subankrutino. Vela 
pasiskolinės pinigu nusipirko 
pora jaueziu, vežimą ir reika
lingus rakandus, nusidavė in 
kelione jeszkoti giliuko pakol 
daejo ir apsistojo aplinkinėje

Bonersvil'le, W. Va. — Gerai1 
žinomas visoje aplinkinėje, se- 
noviszkas namas, likos tomis 
dienomis sugriautas per nauja 
locnininka nes tame name tran
kėsi dvasios per paskutinius 30 
metu. Namas likos pastatytas 
du szimtus metu adgal bet nuo 
trisdeszimts metu niekas jame 
negalėjo gyventi nes dvasios 
nedavė ramybes gyventojams 
nes ‘krėslai, stalai, torielkos ir 
kiti rakandai nepastovėjo ant 
vietos o žmones likos iszmesti 
isz lovų kada tik užmigdavo. 
Daug žmonių gyveno tame na
me bet turėjo iszsikraustyt 
nors randa buvo dykai. Ar 
dvasios paliaus atsilankyt in 
nauja narna, dabar žmones už
duoda sau ta j i klausymą.

Invairiuose miestuose ir kai-, < 
meiluose prie Mississippi Upes, 
žmones visokiomis iszkilmemis 1 
minėjo 400 metu sukakti balto 
žmogaus atradiima Sziauru 
Amerikos milžiniszko vanden- 
kėlio.

Algonquin Indijonai vadino 
ta upe “Missi Sipi” (ju kalbo
je tas reiszke didžiule, ilga upe) 
bet vardas klaidingai iszvers- 
tas pirmųjų Europos isztyrine-i 
toju in “tėvas vandeniu.” Bet' 
sziadienos dainose ir pasakose 
“OI Man River” yra simbo
lius sentimentalines pagarbos 
ir neiszpasakytai sunkaus dar
bo tukstaneziams negru, kurie 
prie jos krantu gyveno, vargo 
ir kentėjo.

Hernando de Soto, Ispanas, 
bejeszkodamams aukso, kelia
vo in vakarus isz Floridos ir jis 
pirma karta savo kelionėje pa

Ant Legislatoriaus 
CHARLES BARASHA

Isz Shaft, Pa.
Kuris yra kandidatu ant Le

gislatoriaus isz Pirmutinio Dis- 
triikto, ant Demokratiszko Ti
kieto,yra placzei 'žinomas po vi
sa pavietą Schuylkill ir tikisi 
aplaikyti daug 'balsu ant tojo 
urėdo. Ponas Barasha yra 
Lenkiszkos tautos, bet paeziuo- 
tas su Lietuve. Jisai yra Pir
mininku Mahanoy Township 
Ugnagesiu Paszialpos Susi
vienijimo ir Ugnagesiu Sky
riaus, narys Anglekasiu Unijos 
ir darbszus Politikoje. Todėl 
Jisai praszo visu Lietuviu, ku
rie yra užsiregistravę Demo
kratais, kad už ji balsuotu, o 
jis ateityje bus visiems dėkin
gas ir szelps kiek galėdamas 
visuosia reikaluosia.

(Apgarsinimas)

Kiek Pennsylvania Turi Pirkti Amerikos Kariszku Bonu
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mi lėkszta-dugniais laiveliais 
ir troptais. Ir kaip skaiezius j u 
apsistojimo vietų (settlements) 
dauginosi, jiems reikėjo linkiu 
savo produktams. Jie pradėjo 
gabenti ju produktus per van
deni ir tada pasirodė būriai ju
ru plesziku su ju neszvariais 
darbais. Bet szitos apsigyveni
mo vietos tapo tokios stiprios 
ir turtingos kad neilgai tie ple- 
š'zikai Velke. - Už trumpo laiko 
szimtai gražiai papuosztu laivu 
pradėjo keliauti upe. Ir su ka
ru tarpe valstijų, prasidėjo ko- 

I vos ant žemes ir ant vandenio.
Prasidėjo visokios gamybos 
prie upes ir su pastatymu prie
plaukų,,

Įima vartoti kobicrcijiniuT-!,
Mississippi upe sulieta su ki

tais vandenkdliais. 26 isz ju 
virsz Missouri upes pasiekia 
St. Paul ir Minneapolis. Su in- 
vairiais pataisymais ir page
rinimais Ohio ir Missouri upe-

■ se, maži laiveliai gali plaukti 
nuo Olean, New Yorko valsti
joj, iki Fort Benton, Montana 
valstijoj, skersai-szali kelione

' isz 4,000 myliu. Del jos padug
nes pakeitimo yra reikalinga

■ upes dugną nuolat gilinti.
Mississippi upe ne visados 

• rami ir nepavojinga. Daugeli 
! kartu jos vanduo iszsiliejo ir
■ (sunaikino javus ir 'butus prie

szliužiu ir t.t. szita paikraszicziu. 1927m. potvinis 
upe tapo pasaulio veikliausias užliejo 750,000 namu. Bet viso-
kcmercijinis vandenkelis.

Sziadien invairiausi laivai ir • ju R 1937m. iszsiliejimai ma-
ki pataisymai vis mažino pavo-

laiveliai veža traukinius plieno 
ir kitu daigiu kurie ant žemes 

j užimtu apie 400 arba 600 gelež- 
kėliniu karu. Mil'žiniszkos su
mos geležies, anglies, metalu,

žai bledes padare. Tikima kad 
praeities potviniai neatsikar
tos.
—Comn’on Council for Amer. Unity.

sieke ta upe Gegužio men. 1541 me!(lžio, aliejaus ir kviecziu upe 
isz Na-' peigabenaJma. Laivai nesza ka

va, vata, kalnuotus vaistus, 
cukru, gazoliną; beveik kiek
viena kasdieniniui gyvenimui 
reikalinga daigta. Ir szita pirk- 
lyste padėjo pastatyti didelius 
miestus kaip Minneapolis, St. 
Paul, St. Louis, New Orleans, 
Pittsburgh, Cincinnati, Louis
ville, Memphis, Vicksburg ir 
Baton Rouge, kiton, pusėn, tos 
vietos ir-gi prisidėjo prie szios 
upes auganezio svarbumo.

Tik dvieju kitu upiu ilgumas 
nuo pradžios ligi galo juroje, 
gali būti lyginta su Mississippi 
— tai Ainazon ir Nile upėms.

Mississippi upe teka per 2,- 
470 myliu nuo jos pradžios ne
toli Itasca ežero Minnesota val
stijoj iki deltos Mexico užlajoj 
'bet nuo pradžios Missouri, jos 
ilgiausios prieupes, ji teka 3,- 
988 mylias. Su savo kitoms 
prieupems ji pasiekia 19 valsti
jų arba beveik 2/3-dali Suv. 
Valstybių ir dali Kanados. Su 
jos szaikoms kurios siekia nuo 
Appalachian Kalnu iki Rockies 
ir isz Kanados iki Gulf of Mexi
co ji padengia 15,000 myliu vi- 

j dujiniu vandenikeiiu, kurias ga-

m., sako praneszimas 
tional Geographic Society. Sa
koma kad jis stovėjo vietoj kur 
Clarksdale sziadien randasi 
Mississippi valstijoj. Su savo 
vyrais jis persikėle per upe ir 
vyko toliaus in vakarus bet ne
rasdamas aukso vela sugryžo 
prie uipes pakraszczio prie Red 
River intakos. Ten de Soto ap
sirgo ir už kiek laiko mirė, jis 
buvo palaidotas vandenyse 
upes, kuria jis atrado.

Už szimtmeczio, kiti narsus 
ir drąsus vyrai isz Meksikos 
mate ta upe bet tik 1673m., Fa
ther Marquette ir Father Jo
liet, Prancūzai Jėzuitai, pasie
kė ja isz Lake Michigan. Devy
niais metais vėliau, kitas Fran- 
cuzas La Salle, sekdamas Jėzui
tu prakirsta kelia, seke upe pa
kol pasiekė jos intaka. La Salle 
buvo pirmas baltas vyras ta da
ryti.

Per sekanczius szimta metu, 
Ispanu kariautojai, Francuzu 
misijonieriai ir kailiu pardavi
nėtojai ir kuriai Indijonu, ku
rie bego priesz balto žmogaus 
civilizacija keliavo upe. Sziuos 
visus seke pionieriai keliauda-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
-------Viesz. Jėzaus ir

S ...IR MALDA...
/ \ Motinos Szvencz,

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

SKAITYKIT

PLATINKI!!
ANT PARDAVIMO

Po tėvu mircziai, vaikai da
linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

TIKTAI 500 O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 

I Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saule, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 

i Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

|WSQU(HANIM >

^ ^124,500 |?378OO

V Twyomim* / *71 \
■ , ^8l7oO^

/*54 400\28'P0 \ ! WOO /
X $44,2OO, _./7j\!l,590,000.7:7“ /
. ) /VAyyorįn . l“«"\9l.800 "j

/ /tcHunKia\ \ >

z.J'S4ŠŲ00

1.200 /\ r\ 
\.%yi.226>Q X

/ *1,08^00^^100

[ČŪNTON

f5I5,9C -K >64,100

ljM v 'n

Pr* 1*311,000/ 99’60° ■ J ‘
P5I.I00 ? >

*

,.J X /CHCtTCRK •

ro“ '■47M.M0 ^6?‘90° V;
^666,OOO\ /

,i------------ z'
»VICT0RY 
b( BUY 
Kfl U.XITID 

STAT>SIt WAR 
JWbonds 
jnl STAMPS

Szis žemlapis Pennsylvanijos parodo kiek kožnas pavietas privalo pirkti Amerikos 
Kariszku Bonu per Gegužio menesi 1942 mete. Pennsylvanijai paskirta parduoti Ameri
kos Kariszku Bonu už $53,814,500. Kožnas žmogus kuris dirba privalo paskirti po 10 pro
centą nuo kožno uždirbto dolerio, ant pirkimo Amerikos Kar iszku Bonu, del suszelpimo 
Ameriko laimėti szia kare. Kožnas pavietas privalo stengtis surinkti paskirta suma ant 
pirkimo Amerikos Kariszku Bonu.. Kožno Amerikono privalumas sziadien yra, mažiau 
iszdavinet kad iszlaimeti kare.
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SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

ANT LEGISLATORIAUS
. . PIRMO DISTRIKTO . .

Charles Barasha
Prezidentas Mahanoy Township Ugnagesiu Paszialpos 
Susivienijimo ir Ugnagesiu Skyriaus. Taipgi Narys 
United Mine Workers Unijos — Isz Shaft, Pennsylvania

Praszo Jusu Balso Ir Paramos — Nominacijos, Utarninke, 
Gegužio (May) 19 Diena — Ant Demokratiszko Tikieto



“SAULE” MAJIANQY CITY, Į?A..

/Nedoras Tevas
Da ka? Brigyda susekė kad 

Baltrus Geguže, bernas, nie
kalui ntetikes ir didelis vagis, 
kuris turėjo sutarti su savo dė
dė Haidala nes ka tik pagriebė, 
nesze pas ji. Senuke mate tikra 
prapulti namuose Lukosziaus, 
kuris vela szmota lauko užsta
te; bare senele berną ir Luko
sziu kėliojo, kad toki vagi savo 
namuose laiko.

kūdiki o jeigu taip dar koki lai
ka vilksis, tada sūnūs neturės 
ko gryžti namon. Lukoszius 
verke graudžiai; jis buvo dau
giau nusidėjus kaip tas pakly
dęs sudus, kaip raszo Evange
lijoj. Jaute Senis kad nedoras 
tėvas yra daug nelaimingesnių 
ne kaip pasileidęs sūnūs.

Kada gryžo isz bažnyczios 
namon, iszgirdo ant kelio kad

Viena diena dažinojo ji, kad miestelyje A— bus atpuskas ir
Vitkaulckiutei Jonieszkai per- 
sza isz netolimo kaimo jauniki 
—gaspaidoraiti, ant ko Vit- 
kauckas buvo prielankus. Žmo
nes pradėjo kalbėt kad nepoil- 
gam bus vestuves ir kad gaus 
dideli pasega.

Biediias Pilypas, — pamisli- 
’ jo senele, szluostydama su 
žiurstu aszaras; — jau-gi jis 
vargdienis, visko iszsižadejo o 
dabar jam szirdi spaus kada 
dažinos jog kitas gaus Joniesz- 
ka už paezia.

Brigyda negalėjo dalaikyt o 
kada Lukoszius alnt suolo nusi
minęs sėdėjo, pradėjo paprastu 
budu jam apie visiką prikai- 
sziot.

— Ar tu boba nenustosi! — 
suriko užpykęs — nes kaip ma
de gyva matai, iszguisiu tave 
po velniu !

Senele pradėjo garsei verkt 
kalbėdama:

— Iszvaryk! iszvaryk! Iszgu- 
jai gera berniuką o in jo vieta 
priėmei valkata ir vagi; per ta
ve iszejo genas sūnūs kurio ne 
esi ne kojos vertas o kam da 
mtane turi czedyt ?

Lukoszius sukando dantis o 
paskui tarė:

— Na, na, jau tylėk, Brigyda.! 
Uždaryk burna nes pamatysi 
kaip nenutylesi tai eisi szunu 
erzint.

— Tai ir eisiu o gal Dievas 
duos miel'aszirdingus žmones 
kurie susimylės ant manes ir 
priims o už duolna ir kampa vis 
atidirbsiu. Nebijok, nebusiu 
tau perszkadoj. Eisiu, tai nors 
nlematysiu kas czia darosi ir 
kas darysis.

Verksmas Brigydos sujudino 
Lulkosziu per k'a jis iszejo isz 
grinezios. Ne ėjo vienok in kar
eziama bet in kita szaili. Pasiti
ko žmones kurie ėjo ant atpus- 
ko kuris da ant ryt ketino pra
sidėti. Lukoszius ėjo paskui 
juos, pats nežinodamas kur ei
na.

Kada atėjo in V— pataikė 
ant Miszparo. Po Miszparo už
lipo ant pamokslinyczios zoko- 
ninkas kuris isz toli buvo atva
žiavęs nes net isz Smalenu. Bu
vo geras pamokslininkas. Bu
vo tada pamokslas apie pasi
leidėli s lin u. kuris, paėmęs nuo 
tėvo savo dali, ant paleistuviu 
praleido. O kad kentėjo neisz- 
tekli, ganė kiaules ir ta pati jo
valai Valgėkuri ed'e kiaules. Ant 
galo jis pasiryžo sugtyžti pas 
tėvą ir perpraszyt ji. Tas geras 
tėvas vela .priėmė suiiu in savo 
malonia, pabueziavo, aprėdė in 
puikius rubus ir liepe papjaut 
riebu verszi ant bankieto kad 
sujgryžo dinlgusis sūnūs.

Žodžiai kunigo kaip su kuju 
in klausytoju szirdis musze, 
verksmas buvo didelis. Ir Lu
koszius szirdingai verke. Dasi- 
prato kad 'ir jis tam sunui yra 
panaszus. Ir jis gaiszina savo 
turtą per sena tęva palikta o 
vienok jis pats neapleido savo 
tėvo namo, tiktai pavarė savo 
locna suriu, viską dabar pabai
gė, skriausdamas savo locna

kad daugelis in tenais rengiasi 
o vienas da kalbino ir Luko
sziu kad ir jis keliautu. Senas 
Lukoszius uižsimislijo gilei ir 
nuo to laiko jo galvoj suvis ki
taip persimainė.

Sena Brigyda matydama kad 
gaspadorius gryžta blaivus, di
džiai nusidyvijo. Jau* buvo su- 
siriszus savo varguVe in pun- 
guleli ir pasakė jam kad rytoj 
po pusrycziu aiplėis jo narna.

— Kur tu eisi, Brigyda', buk, 
juk asz tavęs nevarau.

— Didelio daigto! Sziadien 
nevarai tai ryt iszvarysi; ant 
gale man ir taip czia ne vieta 
nes matau kas czia darosi. Jei
gu locnas sūnūs nedalaike prie 
nedoro tėvo tai kam man czia 
but?

Tai pasakius, pastate ant 
stalo bliuida su vakariene. Lai
ke vakarienes vela jis atsiliepe:

— Klausyk, teta, daryk kaip 
nori bet da rytoj neeikie. Asz, 
ve, prisižadėjau eitie ant atpus- 
ko ir rytoj, jeigu Dievas duos 
sulaukt, einu. Padaryk man ta 
malone, pabūk pakol sugrysziu.

— Na, teguli ir taip bus. Ži
noma, nenorecziau tave taip pa 
noma, nenorecziau tave taip 
palikt nes tas tavo mylimas 
berniukas viską isz namu isz- 
nesztu. Ar tu žinai ka? Tu ge
rai padarytai kad Baltruką isz- 
varytai o Vincuką priimtai.

Ant visko Lukoszius tiko ir 
ant rytojaus iszėjo ant atpusko.

* * *
In kėlės Nedėlias paskui, 

kareziamtoje V—, sėdėjo keli 
žmlones. Neperdaug girksznojo 
tik klausė visi kaip pasakojo 
atpusikinei kurie ka tik isz at- 
pusko sugryžo. Senas Valentą 
kokiam tai pasakojo kaip daug 
buvo žmonių, net bažnyczioj 
netilpo. Tame inpu'ola in kar
eziama Pilypas, nuilsės ir pa
balęs.

— Kur mano tete? — pa- 
szauke susirūpinės.

— Turbut namie, — atsake 
kakta suraukęs Valentą, kad 
jam kalba pertrauke.

— Ne yra jo namie, — tarė 
vėla Pilypas.

Visi nusiminė; pradėjo sau 
kožnas primint kad gryžtan- 
czio nuo atpuskso' niekas ne
matė. Mate tik nėkurie kaip jis 
spaviedojosi prie kokio tai sve
timo kunigo bet nuo to laiko ne
matė.

— Asz ji maeziau, — kalbėjo 
Stasius Pelude, — po teisybei, 
drauge nuėjome bet paskui ne
žinau kur dingo.

— Na ar jo ne yra namie?— 
paklausė Grigas Krutukas.

— Gal su kitais e jo? — tarė 
Simas Bendorius.

— Kalbi, pats nežinai ka, — 
pertrauke Krutukas, — o kodėl 
jis nuo saviszkiu atsiskirtu.

— Gal pasigėrė ir kur .pake
lyje miega, — prikiszo Tamo- 
szius Genys.

— Nepliovotum! — atkirto 
Peludė: — juk asz maeziau 
kaip visu kėliu nieką negere 
tik vandeni, ypacz alaus ne in

— Tai turėjo kur po svietą 
trankytis, dabar ji suėmė kad 
neturi jokiu rasztu. Dideli dy-l 
vai, kad lyg szio laiko niekas

burna neeme, nors asz norėjau nekliudė, 
žmogų paiczestavot. Ir žinau' . „L
kad jo niekas prie gerymo ne
privers. Gal susirgo ir likos in Į transportu neparvare tiktai ra- 
ligonbuti paimtas nes pats ma-1 szo apie paszparta.
cziau kai]) kelis paėmė. Visi vi-1 'Pilypas su Joneszku tuojaus 
saip mine. Pilypas vienok ne j nuvažiavo ant atlaidų o kada 
vieno neklause tik pasikinkė parvažiavo, abudu su paezia 
arkli ir leidosi in A—. 1 iszsirenge pas tęva važiuot.

Negalėjo visi atsidyvyt ka-| Kada in ta vieta nuvažiavo, 
da dažinojo nuo Brigydos kad i užėjo in bažnyczia idant pade- 
senis užrasze Pilypui gaspado- kavot Dievui; kokis tai zoko1- 
rysta. Žmones visi su galvomis įlinkas sukinėjosi prie alto- 
kraipe ir norėjo dažinot kas tai riaus, dulkindamas ir taisyda-

Po valandai dadave:
— Nes ir dideli dyvai, kad jo

CUKRAUS
PASKIRSTYMAS
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SKAITYTOJAI!

galėtu but. Visi lauke pargryž- 
tanezio ir A— Pilypo o kada 
tas Sugryžo, jokios žinios apie 
tęva, neparvežė. Visur klausinė
jo bet nieką nėgalejo dažinot. 
Pilypas apgarsino per visas 
vaitystas, ar kas negirdėjo ir 
nežino apie Lukosziu Tauri.

Kada jis papasakojo Vit- 
kauckui, tas su galva .pakraipė 
ir tarė:

— Ar tu žinai ka, Pilypai? 
Jis tyczia nuo tavęs pasislėpė 
kad tau Sarmatos nedaryt ir ne
nori but tau perszkadoj.

— Ka. dabar man nelaimin
gam daryt ? — tarė Pilypas.

— O. ka, atsiduok ant Dievo 
valios ir imkis prie gaspadoria- 
vimo, ka dabar turi ant savo 
gaivos.

O po valandai dadave:
— Ar tu žinai ka, vaike: jei

gu talvo szirdis prie Joneszkos 
nieatszalo, tai žinok kad durys 
mano namo del tavęs atviros. 
Tiktai priesz szliuba turėsi pri- 
siegt kad savo tėvo pėdoms ne
keiksi nes kitaip, ateieziaiu isz 
grabo ir tau to nediovanoeziau.

Pilypas pabueziavo rankas ir 
kojas Vitkauckui ir 
sauvaieziu atsibuvo 
Pilypo su Joneszka.

* * *

Pilypas nepaliovė 
apie tęva, kad ir tasai buvo lie
kam vertas, vienok tas lauki
mas ji užvedžiojo. Kasdiena 
meldėsi, abudu su paezia, už 
sveikata Lukosziaus ir gera pa
sivedima nes netikėjo kad butu 
numiręs. Padare inžadus jog 
kada sulauks atlaidų, tai va
žiuos in A—.

Jau pradėjo rengtis, lauke 
tiktai ar kas isz kaimynu neva
žiuos. Kad sztai atsiunezia 
rasztininkas siuntini kad atei
tu Pilypas in kancelerija.

— Ar tu žinai ka, Pilypai, — 
szauke isztolo rasztininkas, — 
kad atsiranda pabėgėlis.

— Ar mano tėvas ?
— Na taip. Gavau nuo guber

natoriaus žinia kad del Luko
sziaus Taurio iszduot paszpar
ta.

Pilypas net akis iszverte ir 
paklausė:

— Na tai kaip bus, ponas 
Tasztininke ?

už keliu 
sziiubas

mislijas

—
Greicziausiu Budų
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

mas žvakes o kada atsisuko, pa
žino jame savo tęva.

— Jėzau, Marija! — paszau- 
ke Pilypas ir su verksmu puolė 
tėvui in kojas o szale jo stovė
jo Joneszka ir bucziavo seniui 
rankas.

Senis pastiro žiūrėdamas ant 
slidaus ir marczios, ‘kaip ant 
kokio stelbuklo. Po pasisveiki
nimui, atsiklaupė visi trys 
priesz altorių ir karsztai pasi- 
miėldia, nuėjo in jo butą. Czion 
senis papasakojo visa savo ke
liones praeiti nuo sziu žodžiu:

— Kada pajutau savo nelai
me, pasiryžau ant visados ap
leist savo kaima idant tau, sū
nau, gėdos nedaryt. Žinojau, 
kad per savo girtybe užkirtau 
tau pas Joneszka kelius. Kada 
buvau prie vieno kunigo isz- 
pažinties, isz duszios apie vis
ką iszpapažinau. Tas man ta 
suteikė kad likausi priimtas 
sztai in szita kliosztoriu ii* lei
dau ramei dienas, tik sargas 
pradėjo klaust apie paszparta.

— Dabar, tėtuli, važiuokle su 
mumis ir nieką nuo Dievo dau- 
giaus nereikalaujame.

— Ne, valkelei mano, asz jau 
nėgrysziu, laikas mislyt apie 
iszganyma nes labai sunkiai 
nusidėjau o gal sugryžes vela 
inpulcziau in tuos paežius nu
sidėjimus. Czia man labai ge
rai nes kada nesimeldžiu tai 
triusiuosiu bažnyczioje. Iszge- 
riu ir ežia kartais stikleli gur- 
gules bet kareziama suvis ne
rupi man.

Be paliovos sūnūs ir marti 
prasze bet nieką nenuveike.

Sztai ateina zokono perdeto- 
jas o kada apie visiką dažinojo 
ir ko vaikai atvažiavo, pagyre 
seni kad tasai nenori ju pamest 
ir atsisukęs in Pilypą tarė:

— Palikite ji, mano vaikelei, 
kad jam taip sanžine liepia. 
Jus ežia, kaipo geri vaikai o tu
rėdami savo gyvulius, galesite 
tankiai ji atlankyt.

Taip ir stojosi. Lukoszius li
kos kliosztoriuje o vaikai, ka
da laiko turėdavo, atlankydavo 
sen i, per ka del j u visame Die
vas laimino.

Viena karta, rudeni, gavo, 
isz kliosztoriau's nuo perdeto- 
jaus gromata kad Lukoszius 
alpsisrgo ir kad nori priesz 
smerti savo vaikus pamatyt.

Pilypas su paezia nuvažia
vo bet jau rado po žemia.

Po ta žemia gulėjo tėvas ne
geras kuris apleido savo tėvynė 
idant atpakutavoti už savo nu
sidėjimus.

— GALAS —

Kokiam tai miestelyje 
Illinojuje,

Badai buvo tai pedes dienoje, 
Girdėjau kad visaip ten buvo, 
Visokį girtavimai atsibuvo.
Gerdalmi susirupeziavo už 

merginas,
Ir pradėjo sau taisyti 

cziuprinas,
Biles ir peilei darbe buvo, 

Kožnas gaivo katrais pakliuvo.
Ir stubos langai iszbyrejo, 
Žmones iszsižioja žiurėjo, 
'Sztai ir Kazokai dažinojo;1 ..
Su motorcikldis tuoj atsi- 

baladojo,'
Kaip meitėlius supoikavo, 
Pas palicija nurambatavo. 
Kozoje nakvyne už dyka 

turėjo,
Daktaras visus apžiurėjo, 
Ant rytojaus perklausymą 

turėjo,
Visa apie 150 doleriu padėjo, 

Tai tau pedes dienos, 
Jeigu suima tokios bėdos, 
O ka, kaip Lietuvei girti, tai 

kaip levai,
O kaip iszsipagirioja tai kaip 

•avinai.
* * *

Badai Vest Virginijos, 
Berneliai kaip pinavijos, 
Yra in ka pažiūrėt bent, 

Toki vyrukai sztant.
Bet kai kurie nežino įkas tai tri, 

O statosi save labai kytri, 
Kaip pavyzdin, sztai ve, 

Vienas sportelis eidamas 
ulyczia, 

Susitiko' lėta vaikinuką, 
Turinti po pažaste bonkute, 
Sportelis ulžfundyt prasze,

Už ta vargsza graszi, 
O kad fuindyti nenorėjo, 

Sportelis isz piktumo su
drėbėjo.

Apsidairęs da paklausė, 
Drožė vaikinui in ausi, 

Anas vargszas isz dideles 
iszgasties,

Paeido pundeli isz po 
pažasties.

Tada tas isztvirkelis proto 
neturėjo,

Paėmė pundeli ir bego kaip 
pasiutęs,

Matyt ji pristojo pats velnias; 
Ba tam pundelyje rado' kelnes, 
Jalm pasirėdžius in szapa nuėjo, 

Tada pirsztais visi rodyt 
pradėjo,

Tuojaus sznabždejo ir pažino, 
Kad tai kelnes ano vaikino, 
Gynėsi sportelis bet ant niek, 

Visi suprato vistiek, 
Kelnes per trumpos, iszrode 

kaip .pelėda,
Sportelis turėjo nuo visu geda, 

Tieji juokai jam tuojaus 
nubodo, 

Tuju kelnių daugiau nerode,
Laikas tau, kvaily, pasiliauti, 

Tu nedoras jauti.

’• Turime tokiu, kurie ne
tiki, idant žmogus padarytu ka 
gero dėl savo artimo be jokio 

-p* pelno, nes patys nieko gero sa- o Ll A-

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

Turime blaivininku “div- 
nobažanstvos” kurie Ba- 

kuso (dievaiezio gerymo) nek
tare tanikei maudosi o 
rizeuszinems i 
blaivgbia.

Turime tokiu kurie 
kineje seimus, idant teisingysta' 
užstotu, bet taja teisingysta 
paskandytu szauikszte vandens, skaitykit “SAULE” PLATINKIT

lupoms skelbia' Vo artimui ttėpaUare.

suszau-

* Turime “piemenius” be 
“aveliu” ir “aveliu be pie
meniu” ir vieni ir kiti sziaip 
taip gy vena.

Milijonai Amerikie'cziu, czion- 
gime ir sveturgiime, piliecziai ir 
ne-piliecziai nueis in miestu ar
ba kaimu mdkykl'as Gegužio 4, Į 
5, 6 ir 7 diena gauti ju cuk
raus paskirstymo knygutes.

Paskirstymas reiszkią kad 
kiekvienas asmuo turės lygią!! 
pakęsti karo nas'zta. Kodėl mes 
turime cuikru paskirstyti ? Isz 
Filipinų negauname daugiau 
cukraus. Negalime tikėti gauti 
cukraus isz Havajus delei 'karo 
Paicifike. Ir 'daug mažiau cuk
raus sulauksime isz 'kitu szal- 
tiniu — laivai turi gabenti rei
kalingesnius karo daigtus.

Cukrus yra karo ginklas. Jis 
suteikia Amerikos kovojan
tiems vyrams energijos. Kiton 
pusėn, cukrus vartojamas pa
gaminti reikalinga alkoholiu 
šprcgstaincziai medžiagai. Ta 
medžiaga būtinai reikalinga 
iszbaigti aszi.

Kaip paskirstymas veikia ? 
Kiekvienas asmuo szalyje — 
visu amžių — gali gauti pa
skirstymo knygele. Nusineszi 
savo 'paskirstymo knygute iii 
groserne — arba bet kuria 
krautuvė —' ir paduosi kautuv- 
ninlkui paskirstymo ženkleli už 
paskirta laika ir jis jums par
duos jusu dali cukraus. Asme
nys, kurie taupino cu'kru ne
gaus pilna knygute.

Kiek cukraus gausi? Kiek- 
Vienas szeimynos narys galės 
gauti paskirta dali del kiek
vieno paskirstymo laiko. Ta ‘ 
dalis mainysis nuo vienos sau- ' 
va'ites ligi kitos, nuo vieno me- ‘ 
nėšio ligi ikito bet 'bus nuo pu- 1 
sės lyg vieno svaro asmeniui 1 
per sanvaite. Prezervavimo ar
ba kenavimio laiku daugiau ' 
cukraus bus duota tiems kurie ' 
nori namie įprezervuoti (dėti in ' 
stiklus) vaisius arba daržoves. 1

Milijonai Amerikiecziu užsi
registruos prie 240,000 pradi- ' 
niu mokyklų visoje szalyje.

U’žsirėgistravimo 'knygute bus 
duota kiekvienam vyrui, mote- 1 
rei ir vaikui Suv. Valstijose, 
tik ne nariams ginkluotu jegu 
(tieji kurie randasi tarnystoję) 
ir asmenims kurie pastoviai ap
leido namus, pav., asmenys ku
rie randasi ligoninėse arba ko
kiose instaigose. Paskirstymo 
knyg’ute galima gauti asme
nims kurie laikinai namas ap
leido. Po pirmu užsiregistravi
mu pasivelave asmenys gali 
gauti karo paskirstj’mo knygu
tes isz vietines paskirstymo ta
rybos — kad nors vietines tary
bos nepriims aplikacijų per 
dvieju sanvaieziu laika tuoj po 
pirmu užsiregistravimu.

Vienas suaugės asmuo gali 
užregistruoti visa szeimyna. 
Tarnai, burdingieriai ir kiti,1 
kurie gyvena viename bute bet 
kurie nepriklauso prie szeimy-* 
uos vienetos turi atskirai regis
truotis. Szeimiynos vienetą su
daro gimines krauju arba apsi- 
vedimu, kurie drauge gyvena' 
ir po vienu stogu sykiu valgo.

Vartotojai turės praneszti 
kiek cukraus turi ant ranku ka
da praszo “War Ration Book 
No. 1” Jeigu turi daugiau kaip 
du svarus cukraus del kiekvic-' 
no asmenio bus nuimama po 
viena ženkleli (arba stampa). 
už kiekviena švara. Kas bus su
gautas meluojant bus baudžia
mas pagal United States Cri
minal Code.
-—Common Council for Amer. Unity i

Raszant laiszkus in redakci- 
. ja “Saules,” malonėkite isz- 

I aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarną- 
vima be jokio užvilkinimo ir 

} apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptaręs jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

U.S.A.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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 rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

I SAULE” YRA 
GERIAUSIA '

DOVANA!
-.................. ■■■■

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00;

. ■£ 

Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 

. . . , , pinigais registruotam 
laiszke.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

1 ■

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Petriyczioje pripuola Szv. 

Mykolo, Arkaniolo.
— Panedelyje Szv. Pran- 

ciszkaus Girolo.
— Musu paviete vela atsi

bus užtemdinimas miestu arba. 
“Iblalokout”, Panedelyje, 25-ta 
d. Gegužio, pradedant nuo 9:45 
valanda lyg 10:15 valandai, va
kare.

— Subatojo Good Ameri
can ugnagesiu Ikamanda laikys 
didele Victory paroda kurioje' 
dal'ybaus visos drauguves isz 
miesto ir ugnaigesiai ir prie tos 
progos atsibus ceremonijos su 
iszkelimu! Amerikoniszkos vė
liavos, prie Good American ug
nagesiu stoties.

— Kepsniu .(keiksu ir duo
nos), namie iszkeptu, pardavi
mas bus laikomas per Szv. Juo
zapo parapijos Sodaliecziu 
Draulgyste, Sukatoje, Gegužio 
9 diena, Knapp name ant E. 
Centre ulyczios ir Main kampo. 
Atsilankykite ir suszelpkite So- 
idalietes nusipirkdami kepsnį.

— Registracija cukraus bu- 
yo didele Panedelyje nes taja 
diena; užsiregistravojo szioje 
aplinkinėje net 6,600 ypatų bet 
paiko! rėgistracija užsibaigs tai 
.tikimasi kad užsiregistruos 
daugiau kaip 24 tukstancziai 
Amoniu.

*—• Nedelioje pripuola‘‘Mo
tinos Diena” kuri yra apvaik- 
szcziojama po visa Amerika. 
Jeigu tavo motinėlė da gyva, 
guoddkie ir mylekie ja o jeigu 
jau randasi po žemele tai nors 
atminke ja sukalbėdamas kelis 
poterėlius už jos duszia.

— Vincas, sūnūs ponstvos 
Jurgiu Kalėdų, 700 E. Pine 
iily., ana diena apvaiksztinejo 
savo gimimo dienos sukaktu
ves. Vincas prigialbsti tėvui 
grosernes biznyje.

laidota 2 diena Gegužio, 9 vai., 
su bažnytinėms apeigoms. Pa
iko dideliam nuliūdime savo 
vyra ir ketures dukreles Hele
na, Marijona, Emma ir Kon
stancija. Lai jai buna lengva 
szioje laisvoje 'žemeleje ir sil
sisi amžinam atsilsi.

Pottsville, Pa.— Seredos vaik., 
Moose svet., buvo didelis susi
rinkimas politikierių pasveikyt 
nauja kandidata ant guberna
toriaus, generolą Ed. Martina, 
ant Repulblikoniszko tikieto. 
Senatorius Harold Watkins bu-

SHENANDOAH, PA.

t Juozas Rainys, 48 metu, 
214 Ohio uly., ant Heights, mire 
Nedėlios vakara Locust Moun-
tain ligonbuteje nuo apdeginau 
kokius ąplaike eksplozijoj ga
zolino, anglinėje skylėje, praei
ta Petnyczia. Velionis paėjo isz 
Lietuvos ir pergyveno czionais 
apie 30 metu. Paliko paezia, 
penkis vaikus ir tris anukus. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos.

— Apsivedimo laisnus isz- 
siemė Stasys Kalulis, 25 metu, 
322% S. Main uly., su Jenina 
Davnara'vicziute, 20 metu, 329 
S. Chestnut uly., abudu isz mie
sto.

— Juozas Jurkonis randasi 
Ashlando ligonbuteje kur gy
dosi ant sužeidimu kokius ap- 
laike laike darbo Packer No. 5 
kasyklose.

— Sodaliecziu drauguves su
važiuos in czionais ateinanezia 
Nedelia, laikyti savo posėdi 
ant kurio suvažiuos delegates 
isz visu daliu Schuylkill pavie
to.

New Kensington, Pa. f Pra
eita Utarninka, 9:40 vai. vaka
re, namie mirė gerai žinoma 
czionais gyventoja Konstanci
ja, mylima pati V. Spakausko, 
1112 Third Ave., kuri po tė
vais vadinosi Kavaliauskiute, 
pergyvenus Amerikoj apie 35 
metus, pribūdama in Amerika 
būdama da jauna mergaite.

Velione prigulėjo prie Szv. 
Altoriaus drauguves, prie Szv. 
Juozapo parapijos. Likos pa-

“MOTINOS DIENA”

Toji Diena Prasidėjo
Senovės Ryme

Diena paskirta ant atminties 
Motinos ne yra tai nauju iszra- 
dimu nes prasidėjo senovės Ry- 
me kur toji diena buvo ap-
vaikszcziojama ant garbes
Idea, motinos dievaicziu, ku- 
rioje tai dienoje gyventojai pa-' 
aukaudavo visokiu dovanu ku
rias prisisavino kunigai.

Nuo tojo paproczio prasidėjo
vo vedėju tojo vakaro įkaipoj 
Paul Houck, pirmsedis. Beveik 
visi Republikoniszki kandida
tai ant visokiu urėdu taipgi da
lyvavo tame susirinkime. Kon
gresmenas Fentonas taipgi da
lyvavo. Rinkimai (nominacija) 
atsibus 19-ta d. Gegužio.

2 UŽMUSZTI,
4 SUŽEISTI

Troko Nelaimėje
Pottsville, Pa. — Dvi ypatos 

likos užmusztos o keturi sužeis
ti automobiliaus nelaimėje ant 
plento tai'pe Fraekvilles ir St. 
Clair, artimoje Darkwater, apie 
9-ta valanda Panedelio vakara. 
Tieji, kurie likos užmuszti yra: 
Ona Romanskiene, 22 metu, 604 
Potts uly., Minersvilles, kuri 
ne po ilgam mirė ligonbuteje ir 
Jurgis Galenda, 29 metu, isz St. 
Clair, kuris mire po operacijai 
kurioje likos jam nupjauta abi 
kojos. Jo pati Mare likos su
žeista kuriai albi kojos likos nu
pjautos ligonbuteje kaipo ir su
žeista ju dukrele 2 metu ir Vin
cukas Romanski. Abudu vai- 
kUcziai turi perskeltus ipakau- 
szius. Valteris Romanski, vy
ras mirusios moteres, dreiverys 
troko, kuriame visi važiavo, 
taipgi likos sužeistas. Abi mo-
teres buvo seserys. Trekas pa
sviro isz kelio trenkdamas in 
stulpą ir nusiverte žemyn kran
tu, 20 pėdu, inpuldamas in upe- 
luka.

Hanover, Mass. — Apie tūks
tantis vyru ir moterių pamėtė 
savo darbus National Fire- 
woik dirbtuvėje isz priežasties 
neužganadinimo isz mokesties. 
Dirbtuve turėjo kariszka kon
traktą del valdžios.

JOHN J. DOWNEY, 
Kandidatas Ant

LEGISLATORIAUS
Demokratiszki balsuotojai 

prižada visa savo suszelpima 
iszrinkime ant Legislatoriaus, 
John J. Downey, isz Shenan
doah, Pa., ateinaneziose nomi
nacijose. Downey jau isztarna- 
vo du kartus Legislatureje ir 
yra tinkamas ant tojo garbin
go urėdo.

Downey yra svetingu ir prie- 
telingu žmogum, žinomu per. 
daugeli žmonių musu Schuyl
kill paviete ir laiko viesznami 
Brandonvilleje, arti Shenando- 
rio, yra žinomas kaipo “Dar
bininku Prietelis.” Jis stengė
si aplaikyti daržo del visokiu 
Sportu del miesto ir Augsztes- 
nes Mokyklos kad studentai tu
rėtu gera vieta žaisti visokius 
sportus.

Demokratai, balsuokite už 
John J. Downey o jis jums pa
tarnaus visame, laike jusu pa
reikalavimo nes jis niekad ne- 
užmirszta savo prieteliu!

(Apgarsinimas)

Kandidatas Ant 
Gubernatoriaus Penna., 
Generolas Ed. Martin as 
Prižada Anglekasiams 

Gerus Darbus
paprotys atsilankymo in mald- 
namius laike Gavėnios su do-j 
vanc-ms del maldnamiu. Vėliau 
tasai paprotys prasidėjo Ang
lijoj kur tarnai ir tarnaites at
silankydavo pas savo tėvus su 
dovanėlėms.

Czionais Amerikoj, Motinos 
Diena likos inkurta per pana 
Ona Jarvis, isz Philadelphia,1 
Pa., 1908 m., kada tai supreden- 
tas Nedelines mokyklos Virgi
nijoj, davė jai užmanymą kad 
paskirtu diena ant jos motinos 
atminties nes buvo ji labai 
darbszi tikėjime.

Nuo to prasidėjo apvaiksz- 
cziojimas ir kituose miestuose 
o kongresas Gegužio 10, 1913 
mete paskyrė apvaikszcziojima 
tos dienos ir mete 1914 prezi
dentas apszauke taja diena po 
visa Amerika paskirdamas an
tra Nedeldieni Gegužio ir kad 
butu iszpletota Amerikoniszka 
vėliava ant visu vaistiniu na
mu ir mokyklų. Pirmiausia pre
zidentas Wilsonas apszauke ta
ja diena kaipo legaliszka szven- 
te.

1SZLIETUV0S
Rado Da Viena Bolsze- 

viku Suszaudyta
Lietuvi

Rūdininkai.— Ana diena in 
Raudonojo teroro paroda atga
bentas naujas Bolszevi'ku tero
ro dokumentas. Tai Budniku
misz'ku urėdijos buhalterio 
Juozo Laurin'aiczio nužudymo 
dokumentas. Szis ramus žmo
gus likos raudonųjų nužudytas 
1941 metuose, Birželio 26 die
na, Rūdninkų girioje, apie vie
na kilometrą nuo tarnybos vie
tos, Jasziunu vaUscziuje, Vil
niaus apskrityje. Ant jo kruti
nės rastas vokas kuriame Ru
su kalba užraszyta: “Suszau- 
dytas kaipo darbo žmonių prie- 
szas.”

Lietuvoje Knygų
Skaiczius Mažėja

Kaunas.— Kauno reidio pa
sakojo apie Lidtuviszkos Kny
gos būkle. Lietuviai surengė 
pigios knygos menesi, •kuris 
kailp praneszejas tvirtina, turė
jo dideli pasisekįma.

Dabartiniu laiku skaitytojai 
patys jieszko knygos ir josios 
siūlyti visai nėra reikalo, nors 
knyga pabrango dvigubai.

Knygų skaiczius kasdien ma
žėja, nes žmones jas mielai per
ka, o nauju neleidžia spausti.

Lietuvoje Gauna Viena 
Papirosą In Diena

Vokiecziu laikraszcziai skel
bia, kad sziu metu, Kovo men
esio, miestu gyventojai gausia 
90 papirosu.

GENERAL EDWARD MARTIN

Harrisburg, Pa. — Generolas Ed
ward Martin, kuris yra Republikon- 
iszku Ka.ndidatu ant Gubernatoriaus 
Pennsylvanijos, savo kalboje pasa
kė, buk jeigu jisai bus iszrinktas 
Gubernatorium, tai anglekasei ne 
bus nevalninkais butlegerinesia sky
lėsią ir kožnas turės gera darba 
kasyklosia ir užeis geri laikai ka
syklų apylinkesia, kur apie 100 
tukstaneziu anglekasiu kente neda- 
tekli ir radosi be darbu, būdami 
priversti dirbti dideliam pavojuje
anglinesia skylėsią, kur jau daugelis 
neteko gyvaseziu ir paliko daug 
naszliu ir vargingu sierateliu.

Martin’as prižada, kad kas me
tas anglekasei iszkasines po 70 
milijonu tonu Kietu Anglių ir Jisai 
stengsis, kad toji anglis bus par
duota ir sunaudojama. Nuo kokio 
tai laiko kasyklos nedirbo kaip rei
kia, todėl, Jisai stengsis atidaryti 
visas kasyklas ir kad butu užtek
tinai darbu del visu.

Martin’as yra Kandidatu Ant 
Republikoniszko Gubernatoriaus in 
vieta James, kurio laikas jau baigėsi.

(Apgarsinimas)

Lietuvos kįaimiecziai in me
nesi gaus tiktai 30 papirosu. 
Lietuvos kaimu gyventojai, 
reiszkia, gaus tiktai po viena 
papirosu in diena.

Jeigu kuris menuo turi dau
ginu 30 dienu, ta teks viena 
diena ir be durno praleisti.

—• Motere gavus nauja 
szlebia, neapsimalszys pakol 
pirma nepasirodys joje del vy- szio svieto.

ro, kuri labausia myli ir tai 
moterei kuria daugiausia neap- 
kenezia.

. J—■ Žmogau, kada ketini5 
iszduoti doleri, tai gerai pirma 
ji apžiūrėk.

— Nereikalingo daikto ne- 
pirkinek, kad ir butu pigiau
sias.

—■ Laikykis tikėjimo pro
seniu, o gerai tau seksis ant

Nori Atsikratyt Nuo 
Nevalninkystes

Philadelphia, Pa. — Lewis 
Eldridge, virszininkas audiny- 

j ežios, užvedė teismą persisky- 
1 rimo nuo savo paezios už bjau
ru pasielgimą su juom. Savo už- 
metinejime priesz sudžia gake 
jis: “Per asztuionis metus ma

lino motere daužydavo mane per 
veidą, nepavelindavo man eiti 
in miestą, vadydavo mane vi- 

1 sukeis bjauriais žodžiais ir ne
pavėlindavo man priiminėti 

j pas save mano draugus. Žo- 
Įdžiu negalėjau ilgiaus iszlaiky- 
j ti jos paniekinimu ir meldžiu 
(mane perskirt nuo tojo tirono. ’ ’

Tasai bobiszkas nevalininkas 
apliaike persiskyrimą o motere 
dabar pareikalavo 35 dolerius 
ant jos užlaikymo ant sanvai- 
tes 'bet sūdąs to nepripažino.

Motina Parduoda Savo 
Kūdiki Už $1,000

Dallas, Tex. — In czionais 
atėjo isz Wills Point, Mrs. Jane 
Anderson, kuri tame laike buvo 
nesžczia. Motere buvo iszdžiu- 
vus, iszbadejus ir apdriskus, 
apreikszdama palicijai buk jos 
vyras ja apleido ir per tai buvo 
priversta jesakoti darbo o kad 
neturėjo pinigu todėl ėjo peks- 
czia dvylika myliu, ateidama 
in czionais.

In antra diena motere pagim
do kūdiki. Būdama, baimėj kad 
negales prigu'lincziai iszmaityt 
ir apredyt, vargsze apgarsino 
vietiniuose laikraszcziuose buk 
noringai persiskirs su savo kū
dikiu už tūkstanti doleriu. Mo
tere geidžia kad kūdikis gautų
si in geras rankas. Daugelis 
bevaikiu poru jau atsiszauke in 
pagiaTba tai vargingai moterei 
bet nežino ar dabar motina no
rės persiskirti su savo kūdikiu.

Laikraszczius Gabena 
Arkliais

Kaunas, Lietuva.— Czionais 
leidžiamas laikrasztis “In 
Laisve” raszo: Provincijon
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Buvo tai jau senei. Rytu sza- 
lyje, Galicijoj, ėjo vėlyba vaka
ra Žydelis, Abramke, namon, 
per laukus. Kad sztai staiga 
iszgirdo staugimą vilku — 
biednas Žydelis net sudrėbėjo 
isz baimes. Apie ta atsitikima 
Abramke pats apraszo szitaip:

— A j va j! Vilkei jau bego’ 
pas man. Ant mano giliukis as 
parhegejei stora glosni o buvei 
jam tuszczias — iszpurhtis; as 
prhibegias pagauk su rhanku 
už szakus irh paszislepiau su 
mano pundelis in tam skilus... 
Aj vaj, da as nepaspejei visas 
in tam skilus inllipt, jau du vil
kei ežia, paskui deszimts, szim- 
tus irh tuksztantis, nu, irh da 
daugiau! Jam visi sztauge, 
burhžigi, bėginėk aplinkui glo- 
sznis. Akis jam turhejo keip 
žvakus o no tam akis taip bu
vei szvesu, keip ant szobesinei 
stalei.... Paszkui jam prhadejei 
žiurhet ant man irh augsztyn 
szokt; prhadejo drhaszkit tam 
sena medži irh rliodyt dantis! 
Jam taip szokinek viszi adžinu 
arh mažu džvi, arh gal deszimts 
bet negalėk jalm inlipt in mano 
szkilus.... Aj, vaj, kokis jam 
turhidantis!... As sėdėjau szpa- 
keinei, ale man buvei szalta; 
keip cze man susiszilt? Asz toj 
susziprhack — paimk už pakeli 
talboikei irh patrhaukiau in no- 
szis. Toj man noszis paszuko 
irh as garhszei užeziaudejei — 
vilkei nuszigando. — A gite 
giszeft! — pamiszlinau — vil
kei bijoszi taipos-gi. Bet irh 
Vėl jam pas man žiurhi. As ve
la grlieit už tabokei irh in no- 
szi iiikiszk... irh vėla iszgasdi- 
nau... Aj vaj! visu mano tuba- 
ku in noszi sukiszk bet jie man 
nepalaisk net iki rhit — szoki- 
nejo prhe gloszni irh no jam 
bego kada isz mano nosei su ta- 
bekei szaudiau. Kada paszi- 
darhe deinus, zmonei prhadei 
ejt — vilkei pabėgo. As tada 
iszlipk irh nuveik kurh as ejei.

daugybe vietų spauda skaity
tojams pristatoma arkliais.

Toki 'dideli miestai kaip Vil- 
kaviszkis ir Mariampole laik
raszczius pasiima arkliais. Aly
tus ir Raseiniai laikraszczius 
gabena tiesiog isz Kauno ark
liais.

Mažiausiai spaudos skaito 
Užnemune, nes neturima jokiu 
priemonių jiems laikraszcziu 
pristatyti.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

JOHN KOVAL |
K VIETKININKAS

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu
Už Žemiausias Prekes

ĮI Sutaiso Dailius Bukietus Del

Vestuvių, Ligonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.

Telefonas 764 /
616 W. Centre St, Mahanoy City, Pa. Į Į




