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Isz Amerikos
NESIPACZIUOK SU 

SVETIMTAUTE

O Neturėsi Bėdos 
‘i ____

Brooklyn, N. Y. — Steponas 
Ruczko, Rusnakas; užvede 
skunda priesz Romana ir .Edvi 
na Shaefferius, tėvus jo pa- 
czics, ant deszimts tukstancziu 
doleriu, kuriems užmetinėjo 
buk pakurstė paczia ant pame
timo jo ir atszalimo meile j e 
priesz ji.

Steponas savo užmetinejime 
sako buk uoszvei isz jo szandi- 
jo, iszvadindami ji smirdan- 
cziu Rusnaku, Bolszeviku ir 
netinkamu vyru del j u dukre
les. Ant galo pati Stepono su
visai atszalo nuo jo, ji pamėtė 
ir stengėsi aplaikyti nuo jo 
persiskyrimą ant ko jis nesuti
ko. Ant galo visas tas ergelis 
pasibaigė kada Vokiszka pa- 
cziule iszmete Steponą laukan 
ir tame darbe prigialbejo jai 
tėvai. Dabar Steponas skun
džia uoszvius ant deszimts 
tukstancziu doleriu ir užmokė
jimą 1,500 doleriu už rakandus 
kuriuos uoszviai sau prisisavi
no. — Ot, geriausia rodą ant to, 
$gsipąęziupk su syetiintąu- 
tems o panasziu ergeliu netu
rėsi savo gyvenime nes visados 
del tokįu svetimtaucziu mote
rėliu busi smirdancziu foreig- 
neriu ir “hunksu”.

Motere Ir Jos Tarnaite 
Nužudytos

Evanston, Ill. — Turtinga 
motere fabrikanto reidio, Mrs. 
Lillian Galvin, 45 metu ir jos 
tarnaite, Edna Sibilskiute, 30 
metu, duktė artimo ūkininko, 
likos surastos namie nužudytos 
per nežinoma pleszika, kurios 
pirma likos nuszautos po tam 
sumusztos baisiai. Isz namo li
kos paimta tiktai deimantinis 
Žiedas ir bronzolietas.

Palicija da neužėjo ant ped- 
feakio uždintojaus bet nepa
liauna jo jeszkoti po visa ap
linkine.

Rado $200 Ir Negyva 
Kūdiki

Philadelephia, Pa. — Parė
dyta in puikias szilkines szle- 
bukes, prie kuriu buvo priseg
tas kopertas, kuriame radosi 
du szimtai doleriu ir laiszkelis 
kuriame prasze suradejaus 
idant palaidotu kūdiki Kriksz- 
czioniszkai, likos surastas kū
nelis dvieju menesiu kūdikio, 
pakeleivingam krepszyje, arti 
czionaitinio namo ant West 
Philadelphia.

Kūnas kūdikio likos nuvež
tas in lavonyczia ant tolimes
nio tyrinėjimo. Priek tam pali
cija tardo da viena kūdiki kito
je dalyje miesto. — Matyt, tur- 
ęziai turi būda ant atsikraty- 
pio negeistinu kūdikiu.

Namine gvardija Birmingham, Anglijoj, parodo kaip 
užklumpa ant nevidonu kurie apemia szita narna ir su pa- 
gialba virvių gaunasi in viduriidant iszguiti isz ten nevido
ną jeigu kada tas atsitiktu Anglijoj.

KANTRUS VYRAS

Jo Moterele Krimto Ji 
Per 30 Metu; Ilgiaus
Negalėjo Dalaikyt

New York — Millard Gra
ham gyveno su savo miela pri
slėgėte Jevute, per 30 metu bet 
jo pragyvenimas su ja buvo 
tikra žemiszka pekla nes Jevu
te krimto savo vyruką viso
kiais budais per visa taji lai
ka, užmetinėjo jam neteisiu- 
gysta ir reikalavo kad jis isz- 
duotu jai kasdiena raparta kur 
buvo, su kuom kalbėjo, ar žiop
so josi in praeinanczias moteres 
ir merginas, ar žiurėjo ant ja 
blauzdų ir žodžiu, neduodavo 
jam pasilsio kada jis sugryžda- 
vo isz darbo. Jeigu jai neiszpa- 
žindavo viską tai kerszino pa
sikorimu ir inpuldavo in toki 
pasiutima kad verkdavo per 
kėlės valandas be paliovos.
. Žmogelis negalėdamas il-

Pardavinejo $20 Bu- 
maszkas Po Deszim- 

tuka
Denver, Colo. — Dvideszimt- 

dcterines bumaszkas pardavi
nėjo keli vaikai, ant ulyczios, 
po deszimtuka, pakol motina 
Petruko ir Franuko Armontu, 
6 ir 8 metu vaiku, dagirdo apie 
tai ir juos sulaikė nuo darymo 
tokio biznio.

Vaikai surado 2,000 doleriu 
bumaszkoms senoje bleszineie 
ir manydami kad pinigai yra 
negeri, pradėjo juos pardavi
nėti. Viso pardavė jie apie 500 
doleriu. Dabar locnininke na
mo skundžia motere už pinigus, 
tvirtindama buk tai buvo jos 
pinigai kuriuos paslėpė bleszi- 
neje skiepe.

Camden, N. J. — Mathias 
laivu dirbtuvėje apsirgo 53 
darbininkai nuo gerymo van
dens.

kare Japonai Sumuszti Guadalcanal
Anglikai Bombardavo 
Genoa, Italijoj, Su Di

dėlėms Bledems

London — Italija nesitikėjo 
jog Anglikai atlėks 1200 myliu 
ir bombarduos ju miestus, ypa
tingai Genoa, dideli pristovini 
miestą ant Mediteraniszku ma
riu kur sunaikino daug visokiu 
fabriku ir namu. Turinas taip
gi likos smarkei bombarduotas.

Amerikonai Paskandino 4 Ja- 
poniszkus Laivus Ir Suszaude 
25 Eroplanus; Vokiecziai Su

pliekti A f rike; Rusai 
Laikosi Drucziai

Visi eroplanai sugryžo ant sa
vo stocziu pasekmingai.

Amerika Priims 5,000 
Sieratu Isz Francijos

Washington, D. C. — Fran- 
cuziszka valdžia priėmė pasiu 
linima nuo Amerikos priimti 
5,000 Francuziszku vaiku, 
ypatingai Žydeliu, kurie pasi
liko sieratoms. Vichy valdžia 
sutiko duoti pavelinima tiems 
vaikams ant apleidimo Franci
jos. Tieji vaikai visi yra jau
nesni už 18 metu ir bus prižiu- 
rcmi czionais lyg užbaigimui 
kares.

Ponia Rooseveltiene
Atlėkė In Anglija

Washington, D. C. — Ponia 
Eleonora Rooseveltiene, pati 
prezidento, atlėkė pasekmingai 
in Londoną, Anglija, praeita 
Petnyczia, laimingai pertekus 
Atlantiko mares. Ja iszkilmin- 
gai pasitiko karalius Jurgis su 
karaliene ir kiti žymus virszi- 
ninkai kaipo ir didele myne 
žoniu. Ponia Rooseveltiene sve- 
cziuosis pas kajaliu ir karalie
ne ir atlankys kariszkus aba
tus kuriuose randasi musu 
Amerikoniszki kareiviai.

Chungking, Kinai. — Alli- 
jentai bombardavo Japonisz- 
kus kareivius ir amunicijos po ant Amerikonu penkis kartus, ant Guadal 
stotis ir fabrikus, padarydami 
daug bledes.

London — Vokiecziai suszau- j 
de visus darbininkus drauge! 
su ju szeimynoms, kurie dirbo I 
dideliam kariszkam fabrike 
szkoda, už priesztaravima vo Japonu eroplanus. Daugelis Japonu užmuszta, 
kiecziams ir sznipavima.

WASHINGTON, D. C. — Jaoonai užklu

canal, in kėlės dienas, bet likos smarkiai atspir
tį su didėlėms bledems. Amerikonai paskandi
no penkis ju laivus, trys buvo su kareiviais, ku
rie stengėsi gautis ant salos, taipgi suszaude 25

amunicijos stotys sunaikintos ir daug kariszku
Vokiecziai Užmusze 22 ginklu paimta. Ant galo Japonai likos atmuszti

Anglikus

London — Vokiszki eropla
nai užmusze 22 žmones bom
barduodami du mažus mieste
lius Rytinėje ir Pietinėje daly
je Anglijos. Keturi Vokiszki 
eroplanai atlėkė isz nežinių ir 
pradėjo bombarduot mieste
lius.

ŽINUTES

New York — Žinios prisiuns- 
tos in czionais skelbia buk ka
ralius Denmarko, Kristijonas, 
kuris susižeidė puldamas nuo 
arklio, dabar apsirgo uždegi
mu plaucziu ir manoma kad isz 
to nepasveiks.

ir turėjo jeszkoti saugesnes vietos.

Egipte eina smarkus musziai tarp Vokie- 
ežiu ir Angliku. Anglikai paėmė in nelaisve apie 
2,000 Vokiecziu. Daug tanku likos sunaikinta 
ir užmuszta daug kareiviu. Buvo tai vienas isz 
smarkiausiu musziu nuo prasidėjimo kares.

Anglikai drauge su Amerikonais vela už
klupo ant Italijos, paskandydami apie dvylika 
laivu ir suszaude daugeli eroplanu, daug fabri
ku sunaikinta ir keli szimtai žmonių užmuszta.

Anglikai su 150 eroplanais vela užklupo 
ant Francijos padarydami daug bledes.

giau nukenteti tosios bobiszkos 
peklos, užvede teismą ant per
siskyrimo kad ji sūdąs paliuo- 
suotu ir duotu jam vela žemisz
ka liuosybe ir gavo.

Mergaite “Nusipud
ravo” Ir Apjako

Superior, Wis. — Keturiu 
metu Mariuką Karasz tankei 
mate kaip jos motina iszsipud- 
ri.avo savo veidą iszeidama isz 
namu. Kada motina iszejo pas 
kaiminka su kokiu tai reikalu, 
mergaite geisdama būti pato
gesne, nutarė sekti pėdoms sa
vo motinėlės. Negalėdama su
rasti pauderio, kuri motina 
naudojo, mažiulele surado ble- 
szine su kalkėms su kurioms 
padulkino sau ant veidelio.

Visas veidelis mergaites ap
degė o ligonbuteje daktarai ap- 
žiureja mergaite pasakė moti
nai kad mergaite apjaks ant 
abieju akiu.

— Didumas Australijos 
yra 25 sykius didesnis už Ang
lija.

Cleveland, Ohio — Kokia tai 
liga prasiplatino Szv. Luko- 
sziaus ligonbuteje nuo kurios 
jau mirė 17 vaiku. Daktarai ty
rinėja priežasti tuju mireziu.

Rusai laikosi tvirtai ir nepasiduoda Vokie- 
cziams. Vienoje dalyje miesto Stalingrado, likos 
užmuszta apie 3,000 Vokiecziu, suszaudyta dau

Gazas Del Nevidonu Laike Užklupimo Ant Miestu

Profesoriai isz Providence kolegijos, Fredrikas Hickey ir J. Hanley iszrado truci- 
nanti gaza, kuris butu naudingas del neprieteliu jeigu kada užkluptu ant musu miestu. 
Profesoriai mokina orinius sargus kaip naudoti taji gaza ir kaip nuo jo apsisaugoti.

geli tanku ir paimta daug kareiviu in nelaisve. 
Prie Mozdoko frunto ir Kaukazo užmuszta 1,000 
Vokiecziu ir Rumuniszku kareiviu. Prie Dono ir
Volgos Rusai perkirto Vokiszkas glitas, paim
dami daug Vokiecziu in nelaisve ir daugelis už- • 
muszta. Rusai pasirengia ant dideliu musziu už 
keliu dienu, su Vokiecziais, ir siunezia naujus 
kareivius ant frunto su szimtais tanku ir eropla
nu. Tik vienoje dalyje Stalingrado užmuszta 400 
Vokiecziu in kėlės valandas muszio. Vokiecziai 
pradeda silpnėti ir yra labai susirupinia su atėji
mu žiemos, nes žino, kad tas jiems pri
skubins gala.

Serbijoj Vokiecziai iszskerde 
1,400 Serbu drauge su mote- 
rems ir vaikais provincijoj 
Srerne už tai, kad nepritare Vo-

kiecziams užėmime ju sklypo 
ir visame pasiprieszindavo. Zo
fijoj 22 studentai likos suszau- 
dyti už ta pati prasižengimą.

* Suvienytose Valstijose 200 milijonu dinerkiu tamei- 
fabrikai sudeda, kas meta, ežiu.
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'mergaites užlpraszydami jas Į 
|kad važiuotu su jais ant “rai-| 
do. ’ ’ Merginos patrynė noseles 
su pauderiu, insisedo iii auto
mobiliu ir nupiszkejo iii už
miesti kur sustojo rodhauzejo 

1 kur turėjo gerus laikus o priek 
Į tam iszgere pusėtinai ramybes., Klementas Hentges sugryžo

Nuvažiavo toliaus. Atsitiko j namo isz darbo, rado savo pa-Į
■alima buvo tikėtis. Ma-icz'a kakanezia ant virves ir ja j

■. dvi dukreles, 4 metu ir 4 mene-1’- 7” •'° . ,■ . . Ipa’icija neisztyrmejo kas buvokalbint mergaites, kaip sau siu. Mergaites likos pakartos^ vaD.iu
’įmanė, per ka mergaites likos per motina kuri po tam bai- uom vaoiu. 
liszmestos isz automobiliairs 10 šiam darbui pati pasikorė. Ba
lm viliu nuo miesto; viena aplai- dai motere sirgo nuo kokio tai

'Dukreles tujujb nulaužta nosdia o kitai ke-Wko nervisska liga ir tuomi 
paežiu motinu, kada eina ausi-'" ^kauliai nulaužti. Tos ne- labai rupmosi kad nenustotu 
traukti pareikšta, te jokios,išmaudęs, kurios datyre “to- proto.
sarmatos uždeda koja ant kojos’i° rnolkslo , jau auti u kaito 
kad net matyt treczdalis jos1 nevažiuos su ne 
kūno..., •

Ateityje isz tokio paveikslo 
paezios sarmatysis ir net pa-l 
raus kada ios vaikai orisižiuri- (apsvarstys ai galima imti savo 

gyvastį in savo rankas ir va
žiuoti su nežinomais isztvirke- 
leis kurie tik tykoja ant nuple- 
szimo dorybes kukiai mergai
tei. — Lai szitas būna prasar- 
ga kitoms.

Panaszus atsitikimas buvo 
arti Mahanoy City, ne taip se
nei, kur*du sportelei pakvietė 
dvi Rusnaku merginas in savo 
automobiliu ir kada merginos 
suprato kur važiuoja, viena isz

Kas Girdėt
MOTINA PAKORĖ

VAIKUS

Ir Pati Save

Turtinga Motere Ap-Į Naminis Frontas j gazoliną, Visa-tauta apimantis

vogta Ant $200,000 
Brangenybių

Pryszakys
Sena Medžiaga

Kaip tai laikai mainosi!
Dvideszimt-penki 'metai ad

gal, kada mergina ar motere! 
nueidavo nusitraukti fotogra-1 
fija, tai atsisėdo ant kėdės tas, ko 
mandagei, nutraukė szlebes že-plC nepasiseko spoi toliams pii- 
myn idant ndbutu matyt koja, 
pasitaisė plaukus ir su blaiva 
veideliu lauke nutraukimo pa
veikslo.

sportais.
Bet ir tos kurios skaito apie 

szitokius atsitikimus, gal gerai
raus kada jos vaikai prisižiūri-. 
nes ant savo motinos paveiks-[ 
lo.

Fort Dodge, La, — Kada Rinkimas visokios atliėka-

i gamos medžiagos. Užlaikyti 
racijonavimas prasidės Lap- visas “no smoking” taisykles 

jkriezio 22 d. Jau-dabar per miszkuose kur rūkymas drau- 
i greitas važiavimas sustabdy
tas su maksimumo greitumu isz 

135 myliu per valanda visiems 
Ikarams Suv. Valstijose apart 
sunk vežimams ir busams ku- 

! rie daro regularias keliones.
Lėtas važiavimas taupo gazo- o 
liną ir padangas.

džiamas.
2. Bukie tikras — a-bsoliu- 

tiszkai tikras — kad tavo 'deg
tukas, cigaretas arba ugnis pil
nai užgesintas priesz aplei
džiant vieta.

3. Praneszk gaisrus kogrei- 
cziansia, Paszauk ardžiausia 
miszku prižiūrėtoja arba val-

Istijps gaisro vardena.
Nuomu (Randu) Kontrole
Penkesdeszimt milijonu žmo- 

|niu isz 132,000,000 Suv. Valsti
jose gyvena vietose po federa- 
le nuomu kontrole Spalio 1 d.

Federate nuomu kontrole to
je dienoje veiks visose valstijo
se szioje szalyje, iszskiriant 
Delaware, Minnesota, Montana 
ir North Dakota.

Kur nuosavybe nepakeista 
su pridėjimu maudynes, arba 
invedimu trotuaro, ar kito pa
gerinimo, nuoma mokama 
Spalio 1 d., turi būti kokia bu
vo Kpvo 1 d. sziu metu arba 
Spalio 1 d. pereitu metu.

Praeito Karo Kainos
Jeigu manote kad kainos da

bar auksztos, tik pažiūrėkite 
in praeito karo 'kainas. Gruo
džio men. 1920 m. tuzinas kiau- 
sziniu kainavo 92 centu. Ir ka
da kaina puolė ji greitai puolė. 
Ulkes kainos nupuolė 54% tar
pe Gegužes 1920 m. ir Gegužes 
1921 m.

Tokius 
iszvengti 
kontroles 
—Office Of War Infor., Wash. D. C.

East Williston, N. Y. — Kas
tekis pavogė visokiu brange- mos arba senos medžiagos pro- 
įnybiu isz geležines szepos kuri gresuoja. CIO, AFL ir Gelžke- 

r,!radosi miegkambaryje Mrs. liu Brolystes drauge veikia
James Hill bet lyg sziam laikui szia.me vajuj bendrai su 80% 

' sza'lies dienraszcziu. Piliecziai
visur yra praszomi prisidėti j Trukumai ir Pasiaukojimai 

Motere pasakė palicijai kad'prie vajaus kaipo rinkėjai iri Žmones, 'kurie vartoja kuro
1 ■ aliejų szizldyti namus 30 vals-Į 

nevartoja- tijose kur kuro aliejus buVo, 
staneziu doleriu. Motere gyve- mus metalinius daigtus, k > paskirstomas, turės apsieiti su1 
na name kuriame randasi 20 riuos butu galima pristatyti apįe 2/3-dailiais normalio kuro

■ szia 'žiema jeigu aliejų nepa- 
dalyse renka ko keiezia anglimi. Pakeitima nuo 

daugiausia skardiniu. Pradžio- aliejaus in anglį turės pasida- 
je, žmones tik kaikuriose sza-Įlįnti nuomininkas ir savinin- 
lies vietose rinko skardines, to- (kas jeigu nuomininkas sutiks, 
del, kad tuomi laiku nebuvo1 Visokį- trukumai invyksta 
patogumu atskirti skarda nuo 
kitu me tall u (detin).

Dabar “detining” instaigos 
investps szesziose svarbiose 
vietose taip, kad skardines ga
lima ko'le-ktuoti isz kiekvienos' 
szallies dalies ateityje.

Kada visa medžiaga isz sza- 
lies lauku ir darželiu bus su
linkta perdirbimui, ka su ja 
mes darysime? Stebėtina ka 
mes isz jos galėsime pagamin
ti.

Atliekamas senas geležis ir 
plienas isz deszimt senu virtu
ves pecziu padarys pakanka
mai plieno del vieno pilnai-in- 
rengto skautu karo.

61 szaldytuvas pagamins vie
na lengva, tanka ir vienas už
tenka del 12 lengvu kulkosvai
džiu .45 kalibru.

6 dideles atmatų skardines 
padarys viena priesz-le'ktuvini 
nurodytoja; 17 senu radiatorių 
pagamins 75 mm. tanku szautu- 
va; ir vienas viedras pagamins 
tris durtuvus.

Vienas varinis puodas pri
stato pakankamai vario del 84 
iszszoviimu automatinio szau- 
tuvo amunicijos.

Viena sena baterija gali pa
rūpinti užtektinai szvino del 
trijų priesz-lektuvinių szautu- 
vu.

Aliuminas isz vienos skalbia
mos maszinos gali padaryti 21 
keturiu-svaru padegimo bom
bas.

Elektrikine valymo maszina 
turi gana aliuminos padaryti 
septynis isz .50 kalibru kulkos
vaidžius.

Ir visa aliumina isz 7,700 
puodu turi (gana metalio pada
ryti pilnai inrengta pasėkimo 
lėktuvą.
Taigi, matote kodėl atliekama 1 

medžiaga yra reikalinga. Vie-' jėgos. Pakeitimas milijonu dar- 
no žmogaus auka gal daug ne- binin'ku isz nesvarbiu iu svar- 
reisžkia -bet szimtu ir tukstan- 
cziy. sudaro viena isz turtin
giausiu szaltiniu žalios medžia
gos visame pasaulvje.

Guma ir Gazolinas
Guma ir gazolinas artimai 

sujungti invairiais 'budais kas 
lieczia viena lieczia kita. Ir 
abudu būtinai reikalngi moder
niniame kare. Gazolinas varo

! milijonus privaeziu ir komerci- 
į jiniu automobiliu — visi var- 
j loja guma, 'Suv. Valstijose yua 
apie 27 milijonai privaeziu au
tomobiliu, beveik 5 milijonai

• toje szepoje radosi 38 szmote- praneszti apie visas nenaudo- 1
• lei brangenybių vertos 200 tuk ! jamas maszinąs ir

tarnu ir namas stovi ant 120 plieno fabrikams. Moterys vi- 
v. „ 'margu žemes prie Wheatley sose szali.es dalyse renka ko

ipa'znjstamais [Joszve NllSZOVC Žentai Hill.

Nekurie vyrai rūgo j a buk 
moteres naminis darbas su vi
sokiais elektrikiniais pagerini
mais ir maszinoms yra lengvas 
ir negali lygintis prie vyro. Bet 
sztai ka vienas žmogelis ap
skaitė: Paprasta motere užsi- 
imdama naminiu darbu in lai
ka trisdeszimts metu paganai-, - - ■
na tiek valgio kad pa valgy dy-, paliePe„ sPortui sustoti Z.1'
tu 150 tukstanczius žmonių, 
sunaudoja 100 tnfkstataeziu va
landų ant sžlavimo, mazgoji
mo, czystinimo, siuvimo ir t.t. 
Už ta savo dai'ba aplaiko men
kesne užmokesti ne kaip pras- 
cziauses darbininkas, norints 
gaspadines yra skaitomos kai
po vienas isz puikiausiu dar
bu. — Dieve saugok, jeigu mu
su moterėlės kada iszeitu ant| 
“sedinezio straiko,” pareika-( 
laudamos asztuoniu valanda! 
darbo ir užmokesti už “i 
time.” '— Kas tada butu?

'bandė iszlipti isz automobi- 
I liaus o kada tasai nesustojo, 
mergina atidarė duris iszszok- 
dama ir sau nusilaužė sprandą 
užsimuszdama ant vietos.

over

New Yorke nesenei susitvė
rė drauguve nuskriaustu j u ir 
pantapliniu vyru, kurios tiks
lu yra: kovoti drasei už savo 
vyriszkas tiesas, nubausti savo 
nepaklusnias moteres ir 1.1. Sli
džia nežino ar duoti tai orga
nizacijai czarteri ar ne, jruri li
kos užvardinta: “Brolei po 
Skūra.”

Platformos tosios draugavęs 
yra: 1—Sutverti namini pared- 
ka pagali vjto nuomone, nene- 
szioti vaiku, nemazgoti toriel- 
ku, grindis nesziuruoti ir t.t. 
2—Prieszintis priesz pagamin
tus isz dinerkiu valgius, nepri- 
imiUet giminiu ant piet be vy
ro ipavelinimo.. 3 — Bausti su 
lazda klegenlczias ir liežuvnin- 
kes moteres. 4 — Nepavelinet 
moterems pirkti jokiu 'dalyku1 
ant bairgo. 5 — Nepriiminet j 
burdingieriu be užtvirtinimo 
vyru ir da daugiau tam pana- 
sziu prisakymu.

Ar moterėles pasiduos? Gir
dėt kad dabar tvers prieszinga' 
organizacija kuria ketina už
vardini “Moteres ant vyi’u kai
lio.”

Amerikonai yra labai sąva
rus žmones ta.es kožna meta su
naudoja keturis bilijonus sva
ru muilo. Tassai skaitlis da pa
didėtu jeigu visi naudotu mui
lą bet ramd.asi czionais ir dau
gelis tokiu žmonių kurie muilą 
naudoja tik viena karta aut 
menesio.

Ana dieina Pittsburge buvo 
atsitikimas kuris pasiaintrina 
daugeli kartu po visa Amerika. 
(Trys jauni sportelei, važiuoda- 
Įni automobilium, užkabino dvi

Kada Jo Pati In Tai 
Žiurėjo

— Kam po nogiu jai rei
kėjo tiek brangenybių?

Philadelphia, Fa. — Paleis
dama du szuvius isz revolverio 
in savo žentą, Clarence Young; 
50 metu Mare Painter, sėdėda
ma kresle, nuo kurio retai ka
da galėjo atsikelti, mirtinai ji 
sužeidė, kada tam atsitikimui 
prisižiūrėjo jo pati. Priežastis 
tojo darbo uoszves buvo ta, 
kad motere apleido savo vyra 
dvi sanvaites adgal isz priežas
ties szeimyniszko nesutikimo 
tarp poreles. Taja diena žentas 
atėjo pas uoszve melsti kad to
ji padarytu taika tarp jo ir pa- 
czios, kuri atėjo taja diena pas 
motina ant sutaikos. Laike pa
sikalbėjimo kilo barnis tarp 
žento ir uoszves kuri isztraukus 
maža revolveri, paleido in ji du 
szuvius. Motere laikydavo re
volveri prie saves bijodama va
giu.

Nelabas Tėvas Nulaužė
Kūdikiui Rankute

Plattsburg, N. Y. — Mikolas 
Cassidy, 35 metu, likos nubaus
tas ant dvieju metu kalėjimo 
už su’aužyma savo kūdikiui 
rankutes. Tėvas, supykęs ant 
vaikuczio kad tasai nuolatos 
žindo savo pirsztuka, noreda- 

,mas kūdiki nuo to atpratint, 
taip jam suspaudė rankute kol 
kaulas sutruko arti peties. Sli
džia gailėjosi kad negalėjo ji 
nubausti ant keliu metu už toki 
brutaliszka pasielgimą su vai
ku.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Daugelis žmonių skaito apie 
filantropus bet mažai skaito 
apie mizantropus.

Filantropais yra tai žmogus 
kuris szelpia savo artimus ir 
gerai jiems daro ir aukauja 
'ant visokiu mielaszirdingu in
stitutu bet daugelis gali Užklaus 
kas tai per žvėris tasai mizan
tropas? Ne, mieli skaitytojai, 
mizantropas yra vardas tokio 
žmogaus kuris szalinasi nuo 
žmonių ir neapkenczia savo ar
timo, niekados neparegesi ant 
jo veido szyipsena, ne meiles jo 
szirdyje. Jo sziidis yra atsza- 
lusi o liūdnas gyvenimas pri
skubina jam mirti. Szalinasi 
jis nuo 'žmonių ir populairiszku- 
mo, laimingas, 'kada jis randa
si pats vienas, Sztai apraszy- 
mas žmogaus mizantropo, ku
ris jaucziasi laimingiausiu su
tvėrimu ant svieto.

Mizantropas szalinasi nuo 
žmonių, svecziu ir nesijauczia. 
laimingu tarp susirinkusiu 
draugu, yra uždarytas savyje, 
gyvena pats del saves, laimin
gai kaip užpeczkyje danguje.

Paprastas žmogus geidžia' žmogaus ant didelio plesziko, 
draugavimo su žmogum, links- likos aresztavotas kada atėjo 
mintis ir verkti drauge su savo ' apipleeszinet tūla kroma ant 
artimu, geidžia būti tarp susi-'West Side ir likos užtiktas per 
rinkusiu ir mylėt visa gamta1 palicijanta ir uždarytas kaleji- 
bet mizantropas arba geriau j me. Sake jis kad in laika asz- 
užvardinus toki žmogų “mize-jtuoniu sanvaicziu papilde jis 
rabi,lis” yra netinkam-as nie-176 apipleszimus. 
kur — ne prie tanciaus ne prie 
ražancz'iaus. Toki žmones nu- 
mirszta be jokio pasigailėjimo 
nuo kitu ir greitai būna už- 
mirszti nuo visu.

X-***»>******X->***><->♦•>♦• >♦■><-*

Ka Jus Nuperkat 
Pirkdami Kares Bonus

FQ^PEFENSE

BUY 
aWSI UNITED SMgJ STATES

SAVINGS

ANU STAMPS

Rado Moteriszkas Ko 
jas Suvyniotas In 

Popiera
Winslow, Ind. — Fredas 

Williams, vaikszcziodamas už
miestyje, rado koki tai pundą 
kuri iszvyniojas, rado jame dvi 
moteriszkas kojas kurios buvo 
nupjautos nuo stuobrio. Palici
ja mano buk tai kojos nupjau
tos nuo moteres kurios lavona 
surado praeita menesi ir badai 
buvo iszmestas isz automobi- 
liaus.

Suimta Pleszikas Kuris 
Papilde Daugeli 

Vagyscziu
Chicago, Ill. — Irwin Ka- 

dens, kuris stojosi isz gero

Perszove Savo Paczia 
Su Kuria Gyveno 

Ant Vieros

Duriantis dratas, koki Dede 
Samas naudoja laike kares, 
yra kitckis ne kaip musu ūki
ninkai naudoja ant ukiu. Ka- 
riszkc durianczio drato, ku
ri naudoja musu kareiviai, 
spilkcs yra trijų coliu ilgio ir 
daugiau padaro bledes ne 
kaip paprastas duriantis 
dratas. .
Marinei kareiviai moka po 

50 centu už dvylika mastu 
arba 36 pėdas, tokio drato, 
kad apsiginti nuo nevidono 
užklupimo. Per jusu pirkimą 
kariszku bonu ir ženkleliu, 
galima pirkti užtektinai tojo 
drato. Indekie nors deszimta 
procentą savo uždarbio in 
kariszkus bonus ir ženklelius.

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondas ir Markes.

t®- Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE f I I 
SAULĘ PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Wilkes-Barre, Pa. — Mrs. 
Vera Kline, 40 metu, likos su
rasta lovoje su sudaužytu pa- 
kauszfu ir perszauta du kartus, 
užmiestyje Heights ir likos 
tuoj aus nuvežta in miesto li- 
gonbute kur kovoja su gyvas
timi. Palicija jeszko Walterio 
Stump, 42 metu, kuris gyveno 
su taja motere ant vieros. Pore 
ie gyyveno drauge per szeszis 
metus. Priežastis tojo užklupi
mo nedažinota nuo moteres.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

kada mes pilame viską ka tu
rimo in kova už laisve. Anglies 
turime iszkasti 42 milijonu to
nu jeigu nebus trukumas seka
mais metais. Anglekasiai turės 
aukoti daugiau valandų, daug 
ilgiau dirbti. Ir neturime už
tektinai medžio karo reika
lams.

Kad nors mėsos atsarga yra 
didžiausia visoj musu istorijoj, 
vitiek 'bus per maža sutiktu rei
kalavimus. Musu kovojanti vy
rai turi gauti jiems reikalinga 
mesa, taipgi musu Lend-Lease 
Allijentai. Mes kiti turime pa
sidalinti kiek lieka, savanoriai 
sumažindami musu savaitine 
mėsos dieta ligi 2% svaru kiek
vienam žmogui iki sekama Va
sario menesi kada mėsos pa
skirstymo programa bus gata
va.

Tukstancziai gėlžkėlio tanku 
karai gabeno kuro aliejų, juos 
turėjome vartoti gabenimui 
daržoviniu aliejų, riebumu ir 
chemikalu, kurie taip būtinai 
reikalingi karui. Szie aliejai ir 
chemikalai turi pirmenybe.

Visame pasaulyje yra truku
mas aliejų ir riebumu. Iszriszi- 
mui szios problemos Combined 
Food Board, veikdama del Suv. 
Tautu, nutarė, kad Suv. Valsti
jos turi pirkti visas sėklas isz 
kuriu gaminama aliejus, aliejų 
ir riebumus Amerikose, Portu
gese Afrikos, Ispanu Afrikos ir 
Liberia ir copra isz Tahiti ir 
Laisvu Prancūzu Pacifiko Sa
lų. Didžioji Britanija nupirks 
gyvuliu riebuma isz Argenti
nos ir Uruguay, aliejų ir rieba
lus isz kitu szaliu.

Vyru—jėgos
Tikrai stoka darbininku. Ir 

gal mes turėsime priimti koki 
nors racijonavima ‘žmoniszkos

invylkius OPA tiki 
su dabartiniu kainu 
instatymu.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, 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.

ISTORIJEapiena iszma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15A 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

bias industrijas nesuteiks 
mums užtektinai vyru-jegos. 
Milijonai jaunuju ka tik mo
kyklas baigė, titres eiti in karo 
darbus, su milijonais moterų ir 
milijonais kitu, kurie visai ne
tikėjo dirbti. Turėsime varto- KARISZKUS BONUS — Nors 

i ti ta mušu rezervą — tikrai di- mažiausia lOta procentą tavo 
delis rezervas — kurie gimė 
svetimose szalyse ir kurie yra 
lojalus principams del kuriu 
Suv. Tautos kovoja.

Iszvengia Giriu Gaisrus
Musu szali grasina didžiau

sias pavojus jos visoj istorijoj.
'sunkvežimu,.daugiau kaip 150,-1 Pavojus grasina ir musu misz- 
000 busu. Suinkvežimai ir busai kas. Vienas neatsargus degtu- 
iszneszioja apie 35,000 padam- kas arba cigaretas—nepaisiant 
gu per diena. Labai daug gu- kas jį numeta — gali padaryti 
mos iszeikvojagia kasdien,1tiek bledies kiek padegimo 
'dauguma per pergreita važia- 
vima. , .

I Vienatinis teisingas ir pral 
tiszkas būdas iszvengti baisia 
gumos

bomba tukstancziams akru vai
singos žemes. Kiekvienas Ame-

- rikietis privalo —
11. Rūkyti tik saugiose vieto-

stoka yra paskirstyti se kur nėr jokios greitai užde-

Maustykite apie Kare! Pasiel- 
■ginekit Karisžkai! Pirkinekite

pedes, kožna pede!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

szali.es


. f e > nr my*• **ov rrrv. pa.Atsitikimas Lietuvio O kiek stiklelis kasztuoja? — 
paklausė Motiejus, cziupiueda- DVASIU NAKTIS-HALLOWE’EN

Atsitikimas Lietuvio Varszave

(Tęsinys)
Žinoma, jog taip tokiu su

tvėrimu randasi daugiausia va
giu ir piktadariu, kurie nuo po
licijos Slapstosi — tokiose vie
tose geriausia del ju prieglau
da.

Valdytojas tokio namo turi 
apie kožna toki valkata žinoti 
ir pareikalauti legitimacijos o 
taji paiicijai perstatyt; bet 
tankiausia su žinia tokio gas- 
padoriaus, žinoma, už pinigus, 
randa prieglauda didžiausi 
piktadariai ir dar nuo palicijos 
paslepia.

O kaip geralm žmogui baisiai 
iszrodo kada isz netycziu pa
tenka. in tokia skyle tarp tokiu 
valkatų. Kiek ten papiktini
mo, pliovoniu ir keiksmu tai 
Dieve gelbek! Ir tankiausia to
kios pliovones atsibuvineja 
prie moterių ir vaiku, isz kai
mu pribuvusiu, kurie nepažino
dami Varszavos, duodasi in 
tokias urvas ant nakvynių insi- 
viliot.

Bet gana to, o imsimės prie 
ko kito.

Ant 'kampo Marszalkines ir 
Chmielines ulycziu,- stovėjo ki
tados ne didelis mūrinis namas 
ant kurio tai vietos sziadien 
stovi didele akmenyczia. Ant 
pat virszaus to namo, buvo di
dėlis nuo užpakalio ruimas, 
kuriame tab visokį sutvėrimai 
ant nakvynes susirinkdavo; 
Szale to ruimo 'buvo nedideli 
trys kambarėliai, suprastoms 
lovoms ir. sujuodūsiu užkloda- 
lu. Tos lovos kone kas nakt bu
vo per visokius ponpalaikius 
isz kitur pribuvusius užimtos. 
Tankiausiai užimdavo tais lo
veles prasigeria uredninkai ir 
pakampinei rodininkai, kurie 
lyg pusiaunakcziu gere ir kly
kavo ‘nes tiktai tokia vieta del 
ju tinkama:

To namo gaspadine bei tu 
paleistuviu tarnaite, buvo tai 
ponia Tukolskiene, nuo keliu 
metu naszle — girtuokle ir 
keksze o jau ka liežuvninke, 
tai toli kitos tokios reiketu 
jeszkot. Sanžine jos buvo ap
sunkinta visokiais nusidėji
mais o kamaraite buvo pridė
ta visokiu daigtu kuriuos už
griebdavo nuo visokiu pakelei
vingu už nakvyne. Kaip paša/ 
koja, tai toji Tukolskiene, kada 
visi sumigda'vo, tai isz kiszeniu ! 
pinigus isziminedavo.
Turėjo sau in palgel'ba du suk
tus agentus (kurie visame jai 
prigelbinejo ir rankiojo ant 
nakvynes žmones

In ta tai latrisžka urvą keti
na būti, in trauktas ir musu Mo
tiejus, kuris nepratęs greitai 
vaikszcziot vos spėjo paskui 
vedika žengti. O ežia bijo idant' 
tas nepažinstamas nenuvestu 
in koki užkabori ir neapiplesz- 
tu. Kada pribuvo ant Marszal
kines ulyczios, Motiejus ant 
kampo susilaikė ir nehorejb to
linus eiti.

— Kodėl neiti? — paklausė 
meiliai vedikas; — jau netoli, 
gal bus szimtas žingsniu lyg 
namo kuriame gyvena, gera po
nia o kuri priima pakeleivin
gus už suvis maža užmokesti. 
Nakvoja ten visoki obivateliai, 
atkelevia. isz valscziu ūkinin
kai ir szlektos. Dievaži! džiaug- 
siesi ir da man rytoj duosi pus- 
ryčzius. Eiva!

— Asz bijaus — atsake ne-

l mas brusloto kiszenukus.—Isz- 
. tikro nori ponas mane pragai- 
jsziht!

— Tai ka tu, ar gailiesi del 
prie tolio deszimtuko? — tarė 
Juozas, plodamas su ranka per 
pęti Motiejui. — Varszava, tai 
'ne Lietuva; pas mus yra pap
rasta gertie du stikleliu, ant 
abieju kojų — ir vela atsigry- 

kokis tai apdriskelis, panaszusižes įn szinWka paszauke:
j — Praszau duotie antra o del 
to vaikino kringeli ir szmoteli 
deszros nes alkanas kaip szuo.

— Na, o kas užmokės? — pa
klausė neisztikedama szinkar- 
Ika nes jau kelis kartus ja pri
gavo.

— Ka klausi apie tai? Duo
kle ir gana! Tas ponas užmo
kės.

Vargingas vaikinelis, maty
damas jog nuo lietaus inpuole 
po laszais, pasika.se galva, žūt 
but, iszeme isz kiszenuko auk
sina ir padėjo ant szinkiaus.

Ant giliuko Motiejaus isz- 
musze devinta adyna ir pradė
jo rengtis duris kareziamos už- 
daryt iszpraszinedamį sveczius 
laukuan bet neprisotintas mak
leris, pajutęs pas Motiejų da 
kelis auksinus, butu sėdėjas 
lyg pusiauliaikt.

Iszejo isz kareziamos ir ei
nant ant nakvynes, makleris 
pasakojo Motiejui visokes juo
kingas pasakaites ir apie Var- 
szavos linksma gyvenimą, kad 
tik kiek Motiejų suramini.

Bet vargszui Motiejui nebu
vo ko juoktis. Tiek jau pikto 
datyres, buvo nulindęs ir negir ■ 
dėjo ka tas jo prieplaka kalbė
jo; ėjo kaip veršzis paskui mė
sininką ant papjovimo.

In keleš minutas pribuvo ant 
kampo Marszalkines ir Chmiel- 
nos Ulycziu ir stojo priesz nedi
deli sena narna, kuriame ponia 
Tukolskiene laike ruimą del 
patalpinimo pakeleviiKgu ir vi
sokiu valkatų o Juozas, Motie
jaus mekleris, buvo kaip kokis ■ 
tos urvos pusgaspadoris.

Inieinant in tamsu karitoriu, 
aliejine žibintaite tamsoje 
spihksojo. Motiejus nematant 
persižegnojo ir greitai sukal
bėjo: “Po Tavo Apgynimui” o 
drebėjo isz baimes kaip lape- .

dvasiai susirupines .Motiejus. • 
—Man jau tokia gera ponia,! 
kaip jūs salkote, szposa padir-Į 
bo, kaipo mano dėdienę, iv ipa-l 
vogus maszna su pinigais, pali
ko kaip paiksza ant ulyczios;Į 
jos tarnas, kaip ji pati sake, ' ’* a1

in pleszika, mano 'krepszius ne-1 
sze ir su jais pabėgo. At po to-Į 
kiam atsitikimui galiu kažnam 
dabar tikėti kad vela in nelai
me inpult ?!

Vedikas, kuris buvo Tukols- 
kienes agentu, jdasiprato, jog 
tai ji su kitu ta klasta padare. 
O kad Motiejui apmuilint akis, 
sake jog jeigu jam treczia dali 
surastu pinigu atiduos, tai vis
ką atjeszkos. Motiejus priža
dėjo.

— O kiek buvo masznoje pi
nigu? — paklausė dabar Juo
zas (vediko vardas).

— Dvideszimt-penki rubliai 
ir praszpartas — atsake Motie
jus, -— o tas mane labiausia rū
pina; vienam kepszyje buvo 
deže su sviestu, keli ritiniai 
skilandžio, kelios deszros ir 
daug visokiu pyragaieziu; ki
tam krępszyje buvo apredalias: 
gelumbinis kitelis, kelnes ir 
bruslotas.

Juozui akys užžibejo ant tos 
žinios ir pradėjo Motiejų ra
mint jog rytoj suras dediene, 
sugriebs vagilius ir atims daig
ius kad tik Motiejus jo klausy
tu ir pirmutinėje karcziaimoje 
ūžpundytu arielkos ir cigara.

— Kad asz pinigu neturiu — 
iszsikalbinejo Motiejus, neno
rėdamas iszsiduot jog turi ki- 
szeniuje kelis auksinus. Ant ga
lo žinojo jog reikes ir už nak
vyne užmokėt.

Ir pripažino Motiejus jog 
vos tur kelioliko skatiku. Taip 
tas rakalis kalbėjo toliausi

— Toji ponia yra labai gera 
ir tau už nakvyne nieko nero- 
kuos, ypacz kada dažinos apie 
tavo nelaime; tai užeisime in 
szita kareziama nes man bai
siai nesmagu...

— Kad asz arielkos negeriu, 
— iszsisuikinejo Motiejus. — O 
vėla, kaip asz girdėjau, tai 
Varszavoje brangi labai ariel
ka, tai asz suvis pavargsiu.

— Ar tai man pavydi stikle
lio arielkos, juk asz del tavęs 
tiek įuriu1 sugaiszt, per ka jau 
bueziau senei buvęs namie. 
Tiek to, praszparto neturi, gau
siesi in koza o paskui kas tave 
iszims o ir per policijos rankas 
varys net in tavo Ikaima, kaip 
koki vagi. Jeigu to visko nori 
iszsisaugot, tai eikime in kar
eziama nes tuojaus bus uždary
tos.

Iszgirdes Motiejus tuos žo
džius, baimingas o ir sarmatos 
bijodamas, kada parvarytu na
mo suriszta, tiko su nenoru ir 
inejo su Juozu in kareziama.

Vos slenksti peržengė, pa-| 
szauke Juozas:

— Dideli stikleli arielkos ir 
cigara! — ir prisiartino pas 
szinkiu.

— Kokios... saldžis arh dilin
tus? — paklausė szinkarka žiū
rėdami in bonkas.

— Duokie drūtos, kad net! 
ger'kleje pajustau — ir iszgere 
dideli- stikleli smirdariezios 
arielkos. Užsirūkę cigara ir ne
trukus vela tare in Motiejų:

— Gal da liepsi duotie viena 
stikleli nes tai del manos ma
žai!

— ,Ar da. viena? del Dievo!

Amerikoj, vakara priesz V isu Szventu diena, apvaiksz- 
tinejama “Dvasiu Naktis’’ laike kurios jaunuomene rėdo
si in juokingas drapanas ir dvasias.

lis. Iszgirdo jis prikimusius! tai Motiejaus krepszius nulie- 
girtu valkatų balsus, kurie jau l sze) atsigulė tuojaus szale pe- 
buvo ant nakvynes susirinkia. cziaus ant sziaudyno, nuduoda- 
Taipgi iszgirdo vieina, garsiai Imas mieganeziu; nuo stalo ate- 
pasakojanti, apie kvaila. Lietu
vi, isz kurio tai apsakymo dau
gelis gerklių, kaip arkliai, su
žvigo.

Ir da stebuklas! — in ausis 
Motiejaus atsimusze balsas 
prieplakos dėdienės, kuri taip 
nedorai su juom apsiėjo! Kas 
tai galėtu but? Pakinkiai Mo
tiejaus pradėjo linkt jog vos 
lipdalmas trapais augsztyn ne- 
nusiverte atgalios žemyn. Tu
rėdamas da pora sieksniu aug 
sztyln, turėjo pasilsėt nes butu 
nupuolęs.

Mekleris' tai supratęs jog 
Motiejus ant balso pažino ta 
nevagos dediene, nubėgo tuom 
laik pirma ir atidaręs duris, 
pagrūmojo su pirsztu, idant nu- 
sztiltu. Tuojaus visu žiotys už
sidarė — riksmai ir ryzeni- 
mai nustojo. Ant stalo buvo 
pridėta valgiu, kuriuos Motie
jus su savim atvežė o kuriuos 
dediene su savo pramintu tar
nu pavogė ir jau tik keli kąs
niai del Juozo gulėjo, kaipo 
prie dalybų prigulinczio.

Ant duoto per mekleri ženk
lo, Tukalskiene apsisuko su 
skepeta galva ir iszejo in kita 
kambarį; Konstantinas (kuris

Dovana Del Augintoju Kornu

Morta Thiemeyer, nare moterių Apgynimo Korpuso, 
laiko dovana kuri bus suteikta per Ukystes Drauguve isz 
De Kalb del tojo, kuris daugiausia užaugino kornu. Dau
giau kaip 12,000 ūkininku isz 16 valstijų dalyvaus parodo
je. Praeita meta dovana laimėjo Evan Sanderson isz Flora, 
Indiana, kuris užaugino 173 buszelius kornu ant vieno ake- 
rio o motere, Mrs. Lillian Barger, isz Rochester, Indiana, 
užaugino 130 buszeliu kornu ant vieno akerio.

me likusius 'kasniūs; paskui 
mekleris sugryžo ant trepu pas 
Motiejų ir invede drebanti in 
vidų. Tuojaus Motiejų perstatė 
Katriai, nevos paežiai gaspadi- 
niai, kuri kaipo paleistuvingo 
gyvenimo tarnaite, trynėsi to
je urvoje ir prasze idant Motie
jui duotu nakvyne. Katre pa
klausė pribuvusio apie prasz- 
parta, be kurio niekas negali 
nakvot; bet suktas mekleris 
nevos melde už Motiejų idant 
galėtu pernakvot be praszpar
to nes, girdi, jam praszparta 
draugę su pinigais pavogė o ir 
drabužius, už ka dvigubai už
mokės kad tik nelikti ant uly
czios ir in koza nešigaut.

Mergina parode po langu 
sziaudyna vėlindama geros 
nakties. Motiejus truputi apsi- 
malszines, atsiklaupė ir sukal
bėjo poterėli atsiduodamas Ap- 
veizdai, paskui nusivilkės ser
mėga, gule ant sziaudyno ir su 
sermėga užsiklojo. ’Suprato 
Motiejus jog nors daugybe vi
sokio pavidalo žmonių sziaudy- 
nuose gulėjo, vieinok nemiego
jo nes kaip dasiprotejo tai ant 
Juozo paliepimo sugulė nes vi
si gulėjo nenusirengia.

Apsitriuses mekleris su- Mo
tiejum, nusidavė pas tikra gas
padine, — Tukolskiene ir in- 
ejas tara: v

— Jeigu man neduosi puses 
lobio tai asz tau koszes privir
siu. Kur yra. jo maszna su pini
gais ir prasz-partu? Kur jo 
krepsziai su valgiu ir drabu
žiais? Parodykie tuojaus!

Tukolskiene, kuri su Kon
stantinu nustvėrė ka tik atva
žiavusi Motiejų ir ji apiplesze, 
neslepe priesz- Juozą ir visiką 
apsakė.

(Bus daugiau)

Skuilkine, vienoje apygardoje, 
Badai kokioje tai' urvoje,

Susirenka gyvuliai, 
Kiaules ir meitelei. , 

Ir tai Nedėlios diena,
Pas nelaba boba viena, 

Kas doleri duoda,
Tai ant virszaus nusiduoda.

Po teisybei, tai negerai, 
Jeigu tdkios funes,

Kitu kartu daugiau apie ta vie
ta pasakysiu,

Bet dabar visko negarsysiu.
* * *

Svetimtaucziai labai stebėsi, 
Pecziais trauko kaip Lietuvei 

rėdosi, 
Priek tam perka visokius 

džindžikus,
Ži'banczius biudžikus.

Vyrai kas diena po žeme eina, 
Nuvargia vos namo pareina,

Iszbalia ir kriuvena,
■O bobai da vis negana. 

Desetikus doleriu praleidineja, 
Ant pared'u daug iszdavinteja, 

Savo vaiku neprižiurineja, 
Auga vaikucziai, mokslo 

neturi.
Mamule pilvą isztempus 

slankioja,
Apie nieką nesirūpina, ane 

nedlboja,
Nepaiso kad ir užmusztu vyra, 
Juk daugiau vyru czion yra,

Tada gaus jaunesni,
Ir žvavesni,

Juk jeigu drese kas menesi 
maino,

Tai ir antro vyro užsimano.
Jus vyrai neiszmanote, x 

Jeigu tiek valios boboms 
duodate, 

Kad asz taip boba tureczia, 
Tai tiek valios neduoezia. 
Turėtu szvaruma užlaikyt, 
Vaikelius gerai prižiūrėt,

In mokslą iszrenkti, 
Apie Dievuli pamoikyti.

Ar manote kad taip bus visada 
O niekada,

Dievas yra kantrus, 
Tiktai nesiskubina, 

Laukia jus u pataisos, 
Bet už tai nedovanos.

Kad ir puikiausia, ipasiredys, 
Vienok grafienes nedasivys, 

Ba kad ir galėtu būti, 
Bet nemoka, pasirėdyti, 
O kaip katra iszsižioja, 

Tai ir ponysta pasikavoja, 
Motere dabina tik puikus 

pasielgimai, 
O ne blizgucziai ir szilkai,

Raudono Kryžiaus 
Draugoves Pasidarba
vimas Indiantown Gap 
Pennsylvanijos Abaze

Vietine kuopa 
Raudono Kry
žiaus isz Malia- 
noy Oity, Pa., ku
ri prigialbsti ka

reiviams visame, garsina, buk 
in laika 12 menesiu prigialbe- 
jo 10,804 kareiviams visokiuo
se reikaluose kaipo ir aplaike 
18,583 laiszkus ir suszelpe ka
reivius ant $8,450 kuriems bu- 
,vo reikalingi pinigai. Tai yra 
suszėlpti ju szeimylnias, karei
viams parvažiuoti namo ant 
urlopo ir t.t.

Kada kareiviui yra reikalin
gi pinigai, tai pasiskolina nuo 
Raudono Kryžiaus Draugavęs 
be jokio procento nes kareiviai 
nenori pinigiszku dovanu, tik 
paskola kuria greitai sugraži
na.

Praeita meta 2,441 ligoniai 
buvo prižiuTomi Indiantown 
Gap, Pa., abaze po (priežiūra 
Raudotno Kryžiaus po vadovys- 
ta Elzbietos Guy, kuri yra da- 
žiuretoja tojo skyriaus.

Raszykite tankiai savo vai
kams, broliui ar pažystamiems 
laiszkus bet tuose laiszlknose 
neraszykite apie savo bedas ir 
rupieisczius, nes tas kareivius 
labai nuliūdina ir jie pradeda 
rūpintis apie jus. Raszykite 
linksmas žines, o tokiu būdu 
juos įsuraminsilte 'ir priduiosite 
pajiegas ant atlikimo ju ka- 
riszku pridieryscziu.

Duszia Ant Pardavimo

Skaitykite “Saule”
ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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15 coliu ploczio x 23 col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A, j

Sziadien ko daugiau norėt nuo 
• tokios mamos,

Kas menesi nauja skrybėlė ant 
galvos, 

Visokiu cackiu ant kaklo 
prismaig-o,

Neprižiūri ne vieno vaiko. 
Plaukuose pilna gaivalu, 

Kaip tai vadina “bužiu,” 
Linksma gyvenimą turi,

Per diena nieko neveikia tik 
žiuri.

Ar kas doleruko neduos, 
Guzutes neužtrytuos, 

Bdgedes tpfu, 
Tiesiog ant alkiu.

Tula diena Petras kalbėjo 
su velniu:
— Ar nori pirkti mano du

szia?
— Juk ji mažai ka verta.
— Parduosiu ja pigei, — už 

linksmybes szio svieto ant 
vienos valandos...
— Palauk, tu senas griesz- 

ninke, — kas tau tiek duotu?
— Tik už valandėlė.
— Kvailas esi.
— Tai nepirksi?
— Ne.
— Kodėl?
— Nes ji ir taip jau mano...

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOŠ
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, miegančios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

pasika.se
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Žinios Vietines^
— Serodoje įpri,puola Szven J 

t uju Simono ir Judo. i
— Ketverge pripuola Mitch

ell Day ant atminties žyma'us 
angie'kasiu uilijos pirm irt imi o 
prezidento, Jono Mitchell, kū
jis laimėjo pasekmingai angle- 
(kasiu strailka ir pagerino ju bū
vi, sutverdamas unija.

—• Ana diena tūla moterėlė 
ant East End 'kurios vyras 
nuolatos mokino ja astronomi
jos, kada buvo persemtas "mė
nulinė szviesa” ir parodinėje 
jai tanikei žvaigždes ir mėlynas 
akutes, nutarė ii- ji jam paro
dyt kaip galima, pamatyt žvai
gždes dienos laike. Kada ana 
diena Antanukas pasveikino 
savo sziialeile su kumszczia pats 
sugriuvo ant grindų rodos 
trenktais perkuriu. Kada atsi
peikėjo, nežinojo kas su juom 
atsitiko bet pamate savo prisie- 
gele stovinėzia su koczelu 
rankoje. Isz pradžių mane 
kad tai kūmai Baltruviene at
ėjo pasigailėti moterėles bet 
pra.siblaivi’nias pažino savo 
prisiegele. Antanukas priža
dėjo daugiau nemokyti astro
nomijos savo pacziu'lei, kuri 
staigiai' gavo pajiegas Szarkio 
pąguldidama vyra kaip blyną.

—- Ana diena likos parduo
tas vanjdelninrs prūdas, kuris 
prigulėjo prie Mahanoy City 
Water Co., del Mahanoy Town
ship Water draugavęs, už kuri 
nauja kompanija užmokėjo 780 
tukstam'czius doleriu. Toji nau
ja komaiiija pristatines vande
ni del Mahanojus ir aplinkiniu 
miesteliu.

SHENANDOAH, PA.
f Panedelyje likos palaido

tas Stanislovas Stalikeviczius, 
605 W. Coal ulyczios. Grabo- 
rius Valiukeviczius laidojo.

— Vietinėje ligonbuteje in 
viena diena gimė penki vaikai 
ir penlkios mergaites. Garnys 
ten dirba ant dvieju sziptu.

Tamaqua, Pa.— Vincas Sziu- 
szins'kas kuris radosi pavieto 
ligon'butejo Schuylkill Haven 
įniro ana diena. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika daugeli metu adgal, apsi
gyvendamas ckidhais. Prigu
lėjo prie SS Petro ir Povilo pa
rapijos. Paliko dvi seseres: 
Agnietezka Surickiene isz Ma
hanoy City, ir Francisdka Na
vickiene isz Coaldale. Palaido
tas Sulbatoje, su bažnytinėms a- 
peigomis.

__________________________t

Ashland, Pa. f Mare, pati 
Antano Kar.paivicziaus mirė na
mie po ligai keliu menesiu. Ve
lione paėjo isz Lietuvos ir per
gyveno mieste apie keturioli
ka metu. Paliko vyra, kelis vai
kus, kelis 'brolius ir seseres ir 
ieva, Jurgi Zieniu.

§ Tautaj.. 'žmonių, Sartai, 
kurio gyveno Samarkandę, rū
kydavo sziena vietoje tabako.

§ New Yorkas praeita me
ta. užaugino visokio tavoro už 
$4,735,962,000; Pennsylvanija. 
už $2,073,562,000; Illinois už 
$2,785,924,000; Ohio $2,'245,- 
765,000; Michigan $1,098,648,- 
000. Žinoma tik isz grynu ma- 
terijolu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

Ekonomiszkas
Direktorius

James F. Byrnes, kuris bu
vo sudžium augszcziausiam 
sude, Washingtone, likos pa
skirtas ant ekonomiszko di
rektoriaus. Jis rūpinsis kad 
prekes ant maisto nebutu pa
didintos ir kad žmones netu
rėtu mokėti daugiau už mai
stą kaip valdžia nustato.

Užrakino Paczia Kam
baryje Neduodamas

Nieko Valgyt
Talmadge, Wis. — Silpna 

kaip kūdikis ir negalėdama 
pastovėti ant kojų be pagial- 
bos dvieju palicijantu, Mrs. 
Selma Driscoll, 32 metu, atėjo 
in suda liudyt priesz savo vy
ra už nemielaszirdinga pasiel
gimą su ja. Motere silpnu bal
su apsakė kaip jos vyras ja už
rakino kambaryje kur ji per
buvo per tris dienas be maisto 
ir be vandens. Treczia diena 
vyras inmete tleszine szebel- 
bonu, du szmotelius duonos ir 
puoduką juodos kavos.

Priežastis tokio pasielgimo 
vyro su ja buvo ta, jog jis gei
de priversti moteria idant toji 
sutiktu ant persiskyrimo nuo 
jo nes vyras turėjo kita mylima 
su kuria jis geide apsipaeziuoti 
bet motere bobiszkai užsispyrė 
ir ant to nesutiko.

Kaimynai girdėjo vai to j ima 
meteres ant virszaus ir prane- 
sze apie tai palicijai kuri isz- 
gialbejo ja nuo jos pakutos.

Washington, D. C. — Nuo 
Nov. 28-tos d., kava bus par
duodama tik ant stempu ir tik 
po viena švara del kožnos ypa- 
tos kuri turi užtekti ant penkių 
sanvaieziu. Stempos kurios yra 
naudojamos del cukraus, bus 
taipgi geros ir del aplaikymo 
kavos, norints jos yra da už
tektinai Amerikoje.
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APMONIJO SENA
KVAILI

Bet Ir Pati Proto 
Neturėjo

Martinsdale, Md. — Mrs. 
Laura Deering, 76 metu, nuo
taka. trijų menesiu, apskundė 
savo vyra, 80 metu amžiaus, 
ant persiskyrimo. Sztai del ko 
ji nori persiskirt nuo savo ‘vy
ro kaip pati Laura kalbėjo Bu
džiui:

"Mano vyras buvo labai pik
tas ir mane baisei paniekinėjo 
o ant galo iszmete mane isz 
stubos.” Bet ir vyras iszaiszki- 
no savo priežastį' sakydamas: 
"Ta motere mane* ‘apmonijo’ 
ir tik dabar man akys atsidarė 
ir dasipratau ka padariau.”

Trys menesei adgal, kada 
tieji seni kvailei norėjo iszimti 
laisnus ant apsivedimo o jiems 
rasztininkas aiszkino kad jie 
yra per seni ant apsivedimo tai 
vyras atsake: "meile nežino 
kas tai yra senatve” o ir mote
re iszsitare kad "Meile nieka
dos nepasensta.” — O dabar 
kas isz to iszejo? Visai kitaip 
suprato jie meile.

Sesuo Nuszove Seserį 
Už Paveržima Jos Vyro

Patterson, N. J. — Agota 
Ramsey ir jos du sūnūs likos 
aresztavoti už nužudymą savo 
sesers Magdalenos Shapple. 
Mirsztanti prisipažino palicijai 
buk in ja szove du sykius Ago
tos sūnūs bet jos sesuo užgin- 
czino tai, sakydama buk tai ji 
pati szove in savo seserį. Shap- 
pelei buvo apsivedia 18 metu o 
Ramsey turėjo uždraustus su- 
sineszimus su savo szvogerka 
per deszimts metu.

Susimažino Skaitlis An- 
• gliu Skylių; Mažiau 
- Iszkasta Anglies

Harrisburg, Pa. — Sziadien 
tik 1,198 anglinei butlegerei 
dirba anglinėse skylėse Penn- 
sylvanijoj ir kaip rodos neuž- 
ilgio visai paliaus jas iszdirbi- 
net. Isz pradžių tokiu skylių 
radosi daugiau kaip 3,000 ku
riose žmones iszkasinejo angli 
ir parduodavo. Kitados jose 
dirbdavo 9,000 žmonių bet szia
dien ju susimažino ant 5,000 
žmonių.

Priežastis tame yra, kad dau
gelis isz vyru likos paszaukti 
ant kariszkos tarnystos o kiti 
aplaike darbus kariszkose in- 
staigose.

Apdovanotas Garbe

Pulkininkas B. Hillsinger, isz Amerikoniszkos kariuo
menes, likos apdovanotu augszcziausia- garbe per valdžia, 
kuris neteko kojos laike užklupimo ant Dieppo. Jis randasi 
Kanadiszkoje ligonbuteje, kur ji atlankė generolas Trus
cott, inteikdamas jam du medalius.

Pardavė 180 Doleriu
Už 25 Centus

Pottstown, Pa. — Petras 
Hutniak yra labai paczedusĮ 
žmogelis. Ana diena jis patemi j 
ne skiepe pundą senu laikrasz-i 
ežiu ir nutarė juos parduot 
skudurninkui. Pasiszaukes jis i 
skudurninka, pardavė senas 
pepieras už kurias aplaike 25 
centus ir džiaugėsi isz padary 
to pelno.

Vakare jo sesuo, sugryžus 
isz darbo, persigando nemažai 
kada pamate kad seni laikrasz 
ežiai dingo isz skiepo nes juos 
ji buvo paslėpus 180 doleriu 
bumaszkoms. Brolis tuoj aus 
pranesze apie tai palicijai bet 
toji lyg sziol skudurninko ne
surado.

Pabėgo Isz Joliet 
Kalėjimo

Szitie du kalinei yra tik du 
isz pulko septynių kurie pa
bėgo isz kalėjimo Joliet, Ill., 
nuszaudami viena isz sargu. 
Augszcziau yra Roger Tou- 

hy, kuris buvo nuteistas 1933 
mete už žmogvagyste o kitas 
yra Basilius Banghart, pa
vojingas žudintojus. Palici- 
ja j u da nesurado.

Iszmintingasis Ir 
Kvailys

Kokis tai kvailys juokėsi isz 
iszmintingojo buk tasai turi 
ilgas ausis.
— Teisybe, — atsake isz

mintingasis, — kaip del žmo
gaus, tai turi už dideles au
sis, bet tu, kaipo asilas, turi 
per mažas.

§ Ne tasai skaito rasztus 
kuris juos tik skaito, bet tasai, 
kuris skaito ir žino ka skaito.

Priiminėja Eroplanus Ant Laivo

Augszcziau matome signalista kuris duoda žinia del atle- 
kenezio ercplano kur jis turi nusest ant laivo. Žemiau ma
tome kada eroplanas nusėda ant laivo ir buna priimtas per 
darbininkus kurie ji apžiūri ir pataiso jeigu yra reikalas.

Motina Nukirto Galvas Atkerszinimas
Savo Vaikams

Cashmere, Wash. — Pati j 
ukinnko, Jokūbo Dowling, nu-Į 
ėjus dirbti ant lauko, pasiėmė, 
su savim penkių metu sūneli ir 
trijų metu dukrele, kurie be- 
žaisdami užmigo žolėj e.

Motina, neprijausdama kadi 
vaikai randasi artimoje, ėmėsi 
prie kirtimo augsztos žoles. Tik 
staiga iszgirdo kliksma vaiku 
ii1 nelaiminga motina vos ne
apalpo paregėdama buk šune
liui nukirto galva su dalgiu o 
mergaitei taip baisei perpjovė 
kakla kad po keliu valandų lai
ko kūdikis mirė. Motina isz 
gailesties pavojingai apsirgo ir 
sziadien randasi ligonbuteje.

§ Ne tasai yra kvailiu, ku
ris mislina tai, bet tasai kuris 
nenori tai ipamislyt.

Istorija apie Amžina Žydu. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

PRISIUSKITE ‘AJ 
TIKTAI 50^ 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 Kentejimc 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri 
ma, Pavasaris, Apie Saulis. 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve
šis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
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, i

Atstumto Mylimo
Cardenas, Kuba — Czionais 

atsibuvo baisus atsitikimas ku
ris užsibaigė mirezia dvieju 
ypatų. Nuo kokio tai laiko du 
kareiviai svilino padus prie 
szinkarkos, Moles Tibulos. Vie
nas buvo paruezninkas o kitas 
jo draugas, seržantas. Szinkar- 
ka mylėjo saldžiau pirmutini 
per ka draugas inpuole in pa- 
siutiszka užvydejima taip, kad 
nusidavė in karezema su ke
liais granatais ir laike pasikal
bėjimo paruezninko su szinkar- 

!ka, mete in juos granata kuri 
-truko su baisia pasekme su- 
'draskydama abudu in szmote
lius kaipo ir dali kareziamos. 
Keli svecziai taipgi likos bai
siai sužeisti.

Ir Kunigai Aukauja 
Sena Geleži

Arkivyskupas Nikalojus 
(ant kaireses) ir kunigas My
kolą Maslov, isz Rusiszkos 
Szv. Nikalojaus katedros, 
New Yorke, paaukavo sena 
geležine tvora, kuri radosi 
prie t katedros del valdžios 
kad galėtu isz jos padaryti 
ginklus.

Gerai Atsimena
Trys vaikai kalbėjosi tarp 

saves apie atsiminima:
Kaziukas kalbėjo: — Asz 

atsimenu viską kaip buvau 
da tik dvieju metu.
Mikutis atsiliepe: — Asz at

simenu da priesz savo užgi
mimą kaip verkiau per visa 
sanvaite nes bijojau kad asz 
busiu mergaite.
Petrukas paszauke: — O asz 

galiu atsiminti da priesz tai. 
Asz pamenu diena kaip man 
tėvas paszauke: "Atsistok tu 
asile, dabar indesiu tau 
akis. ”

MOTINA PAŽINO ’
SUNU
——

Nemate Ji Per 30 Metu, 
Atėjo Prie Jos Duriu

Melsdamas Valgio
----------------------- '■ Į

Pittsburg,- Pa. ' --7 Petrasj 
Gehman, kuris turi maža ūkia' 
netoli czionais, per 30 metu pri
imdavo visokius valkatus kurie 
tik pas ji praszydavo maisto 
ar nakvynes. Visi valkatos ži
nojo apie jo gera szirdi ir vie
nas kitam apie tai pasakydavo;

Priežastis tojo szirdingo pri
ėmimo buvo ta, kad ūkininko 
sūnūs apleido teviszka pasto- 
gia 30 metu adgal ir tėvas neži
nojo kur jo sūnūs dingo ir ma
ne kad jau jis yra mires ir dau, 
giau jo nematys. Duodavo jis 
prieglauda del tu j u vargszu 
su vilczia kad gal jo sūnūs yra 
gyvas ir kada nors stos prie du
riu savo tėvo ir ant galo jo vil
tis iszsipilde, ana diena.

Prie duriu Gehmano ana die
na atėjo apdriskęs vargszas 
melsdamas nakvynes ir trupu
ti maisto nes toliaus eiti jau ne
turėjo pajiegu nuo pavargimo. 
Aplaikes maisto, nuėjo pas gas- 
padine namo padekavoti už 
szirdinga priėmimą o tėvas ji 
nepažinojo. Kada atėjo prie 
motinos, jos szirdis pažino din
gusi sūneli ir galite patys dasi- 
prast kokis buvo jo priėmimas 
ir pasisveikinimas su tėvu ir 
motina po tiek metu. Trankėsi 
jis beveik po visa svietą ir ant 
galo nutarė atlankyti savo te- 
viszkia, nežinodamas kad stos 
prie duriu tėvu, kurie apsigy
veno toje vietoje 20 metu ad
gal, po dingimui sunausr

Pati Turėjo 64 Poras 
Pancziaku7 Jos Vyras 

Neturėjo Keiniu
Holyoke, Mass. — Jeigu mo

tere turi 64 poras paneziaku už 
kurias užmokėjo nuo 1 lyg 3 
doleriu už pora, tai jau kantry
be žmogaus pasibaigė, taip 
kaip pasibaigė vyrui, Jonui 
Ratcliff, kuris užvede skunda 
ant persiskyrimo nuo savo pa- 
cziules. Butu viskas gerai kad 
Jenas turėtu gera pora kelnių 
bet turėjo pats sau užlopyt jas 
nes neturėjo pinigu ant pirki
mo nauju nes paeziule praleis
davo visus pinigus ant szilki- 
niu paneziaku kurios sziadien 
yra labai brangios idant galėtu 
vyrams rodyti savo blauzdukes 
sėdėdama ant poreziu. Priek 
tam turėjo apie 12 brangiu 
szlebiu ir skrybėlių, tris kaili
nius kotus ir daug kitokiu pa- 
nasziu paredu. Ant galo supra
to tasai asilelis kad jo motere 
ji visiszkai subankrutins ir da
bar meldžia sūdo kad ji per
skirtu nuo tokios iszlaidžios 
moteres ir persiskyrimą aplai
ke.

Pirkite Apgynime
B Czedinimo Bondus 

\ ■' * -s įr Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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




