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LIETUVA PO PADU RUSIJOS
Visas Kabinetas Atsisakė — Prezidentas Antanas Smetona Pabėgo 
In Vokietija — P rimer as Antanas Merkys Dabartinis Prezidentas 

MAŠKOLEI KŪOPINA VAIŠKA ANT RUBEŽIAUS — GIRDĖT EIS PRIES Z VOKIETIJA
r Kaunas, Lietuva. — Minis- 
teris Merkys ir jo pagialbinin- 
kai padėkavoj o už dinsta o ge
nerolas Raszteikis apsiėmė su
tverti nauja kabinėta. Rusija 
buvo priežastim rezignavimo 
seno kabineto.

Visas nesupratimas buvo 
tas, kad keli Rusiszki kareivei 
likos nužudyti už ka kaltina 
Lietuvius. Lietuva priversta 
duoti pavelinima ant puses 
milijonu Maskolių apimti 
svarbesnes vietas Lietuvoje.

Kaune likos apszaukta ka- 
riszkos tiesos. Visiems gyven
tojams uždrausta aPleidinet sa
vo namus be Pavelinimo karisz- 
Iko sžtabo po nusileidimui sau
les.

Galima suprasti kas atsitiks 
su Lietuva. Maskolius apval- 
dys viską be muszio nes ir taip 
Lietuva randasi po padu Mas
kolių nes turėjo pasiduot ant 
įkarszto prispyrimo arba būtie 
sunaikinta kaip 'buvo nelaimin
ga Finlandija.

Puse milijono Maskolių su 
!ginkliiahii§ tankais pribuvo in 
liauna Suba'toje. Tankai likos 
pastatyti prie visu žymesniu 
ibudinku Kaune. Tukstancziai 
Maskolių yra apgalia Kauna 
isz visu pusiu o ypatingai prie 
[Vokiszko ru'bežiaus. Tas paro
do kad Maskolei ketina susi
remti su Vokiecziais.

Smetona buvo apleidęs Lie
tuva badai iszibegdamas in Vo
kietija bet vėliaus sugryžo ad- 
Igal in Lietuva.

Isz Amerikos
KRUVINAS MUSZIS 
UŽAMERIKONISZKA

VĖLIAVA
KELI SUŽEISTI, 6 ARESZ- 

TAVOTI.
f -------

Kennebunk, Me. — Szeszi 
inarei, prigulinti prie 'tikeji- 
miszkos szakos “Jehovos Liū
dinto jai” i'kos aresztavoti ir 
keli sužeisti už ka ju susirinki
mo vieta, likos sudeginta per 
inirszusia myne žmonių skait- 
liuje 500 žmonių.

-Priežastis kilo kad tieji na
rei tikejimiszkos szakos atsi
sakė atiduoti garbe Ameriko- 
niszkai vėliavai. Žmones apie 
tai dagirde užklupo ant namo 
kuriame laike savo susirinki
mus, viską iszdauže ir sudegi
no daugeli knygų ir atsiszauki- 
mu. Kelis narius uždare kalėji
me kad myne žmonių juos ne
pakartų.

BUVUSIS PREZIDENTAS SMETONA SU SAVO MOTERE.

FRANCIJA PASIDA
VĖ VOKIECZIAMS; 
TIKISI GARBINGOS 

TAIKOS

ja, kiek jos sziadien pasiliko.
Francija vela meldžia prezi

dento Roosevelto kad prisiuns- 
tu kuogreicziausia pagialba. 
Jeigu ant to prezidentas sutik-
tu, tada isztikruju Amerika 
butu intraukta in kare.

Paskutines žinios per reidio 
skelbia buk visa Francija pasi
davė Vokiecziams, be jokiu isz- 
lygu, pasitikėdami ant miela- 
szirdystes savo neprieteliu. 
Kokias iszlygas Vokiecziai 
duos Francijai tai sunku inspe- 
ti.

Girdėt kad Anglija nepasi
duos ir kovos toliaus priesz Vo
kieczius bet szi karta panaudos 
visa savo galybe priesz nevido
ną.

ginot linija likos suteszkinta sako:

VOKIECZIAI INEJO IN PA
RYŽIŲ; TUKSTANCZIAI 
ŽMONIŲ APLEIDO MIES
TĄ; VARPAI PRIVERSTI 
SKAMBINT ANT PRIĖMI

MO HITLERIO IR JO 
SKERDIKU.

Tours, Francija. — Tukstan- 
czei Vokiszku kareiviu, praei
ta Petnyczia, su tankoms ir 
eroplanais inejo in apleista 
miestą Paryžių nes Francu- 
ziszka armija apleido miestą 
prasiszalindami in giluma 
Francijos. Kada Vokiszki ka
reivei inejo in miestą, varpai 
skambino ant priėmimo ju, ži
noma, tas buvo ant paliepimo 
Vokiszkos kamandos. Visa Ma-

per Vokieczius. Francuzai bėg
dami isz miesto paliko daug 
kariszko materijolo.

Francuziszkas kalbinėtas re
zignavo ir sutvėrė nauja, kurie 
nutarė kovoti lyg Paskutiniam 
bet kiti ministerei Patarė kad 
Francija pasiduotu visiszkai ir 
melstu Vokiecziu susimyleji- 
mo ir geru taiku. Francuzisz
kas premieras Reynaud atsisa
kė nuo dihsto o in jo vieta li
kos paskirtas generolas Pe
tain, 83 metu, kuris tuomlaiki- 
nei valdys nelaiminga Franci-

PASIGYRĖ KAD YRA 
HITLERIOAGENTAS
LIETUVYS PAPUOLĖ IN 

BEDA.

Montreal, Kanada — In czio- 
nais pribuvo Lietuvys Jonas 
Gu'disz'kis, 2-1 metu, isz Brook
lyn, N. Y,, kuris papuolė in be
da ir likos nubaustas ant 50 do
leriu. Laikraszctiai raszo apie 
taji atsitikima buk Gudisz'kis 
vienam saliunej pasigyrė kad 
yra “Hitlerio agentas” ir pa
niekino viena isz Kanadiszku 
kareiviu, sakydamas jam: 
“Nusimesk tuos skudučius 
(mandiera) ir eikie namo, vie
toje eiti musztis už Anglijos ir 
Francijos imperializmą. ’ ’

Giliukis Gudiszkio kad įiega- 
vo kulkos in smakra nes szito- 
kia propaganda (įaibar varo 
Komunistai ir gali but kad ir 
Gudiszkis prigulėjo prie Ko
munistu. Tikri Hitlerio agen
tai neplepes kuom jie yra ir isz 
to nesigiria tik darbuojasi 
slaptai.

NEŽINOJO KETVIRTO PRI
SAKYMO DIEVO.

New York. — Nežinojo ket
virto prisakymo Dievo kuris 

“Guodok ieva ir motina
savo,” — Mikolas Glovacki, 28 
metu, kuris likos aresztavotas 
per palicija už perskelima gal
vos savo 79 metu senai motinė
lei, už tai, kad motina nenorė
jo jam duoti 25 centus ant gc- 
rymo. Motina randasi ligonbu- 
teje pavojingam padėjime o 
sūnelis likos uždarytas 'kalėji
me laukdamas motinos padėji
mo.

§ Moteres pradėjo labai 
szaudyl savo vyrus kad neba- 
gai net bijo iszimti insziurenc.

NORĖJO $10. ATSIKRATY
MO, DAVE JAI $25. BET 

JI NE ĖJO.
Shreveport, La. — Albertas 

Kuzo, 33 metu, likos paszauk- 
tas in suda ant iszsiteisinimo 
kodėl norėjo nuszauti savo pa
cziule Elma, 26 metu. Albertas 
aiszkino slidžiai buk gyveno su 
savo pacziule kaip szuo su ka
te per tris metus. Sanvaite ad- 
gal motere jam pasakė kad jei
gu duos jai deszimts doleriu 
atsikratymo tai ji apleis ant vi
sados. Vyras taip nudžiugo kad 
tokiu pigiu budu atsikratys 
nuo bobos, pasiūlė jai dvide- 
szimts penkis dolerius bet ka
da pacziule gavo pinigus, stai- 
gai permainė savo nuomone ir 
■pasiliko namie. Vyras užpy
kęs, isztrauke revolveri isz 
stalcziaus, norėdamas toki u 
budu atsikratyt nuo negeisti
nos bobeles ir priverto ja ap
leisti. Motere iszejo bet nuėjo 
tiesiog ant palicijos kuri vyra 
uždare kalėjimo ant pakulos.

13 METU VAIKAS PASI
KORĖ PO TILTU.

Philadelphia. — In penkio
lika miliutu po apleidimui na
mo, lavonas 13 metu Reimund 
Oechsle, 1508 Deal uly., likos 
surastas kabantis ant diržo po 
Kensington tiltu. Badai prie
žastis tojo pasielgimo buvo 
protine liga ant kurios vaikas 
sirgo nuo kokio tai laiko.

§ Daugelis lekiotoju nupuo
la nes nepradeda bizni nuo že
mes.

PRIVERTINEJO MO
TERE PRIE DARBO
BUVO JAI UŽ DAUG — 
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

Chicago, Ill. — Antanas Kur- 
tovski, 33 metu, nuolatos isz- 
metinejo savo mdterei buk ji 
tankei pasilikdavo namie, vie
toje dirbti fabrike o jis turi 
dirbti ant jos užlaikymo. Mo
tere taip tuom persieme kad 
inpylus truciznos in puoduką 
kavos iszgere prie vyro akiu. 
V yrąs paszauke ambulansa 
bet motere jau gulėjo ant grin
dų numirus.

Kada užklausta vyro del ko 
jo motere papilde savžudinsta, 
prisipažino buk ja. privertinejo 
prie darbo ir tas motere pristū
mė prie atėmimo sau gyvasties. 
Vyras likos uždarytas kalėji
me.

MIELASZIRDINGI 
BANDITAI.

Jersey City, N. J. — Vernon 
Jackson, szoferis taksikabo, 
veže du vyrus per tamsia uly- 
czia ir ten jie paliepė jam su
stoti ir su pagialba atkisztu re
volveriu, pareikalavo visus pi
nigus kokius turėjo prie saves. 
Banditai surado ant jo tik 25 
centus. Kada jo užklausė ar tai 
viskas ka jis turi, atsake kad 
taip. Banditai susimylėjo ant 
jo, padovanojo jam doleri ir 
paliepė jam nusipirkti gerus 
pusryczius ir nuėjo toliaus 
jeszkoti geresnio giliuko.

NORĖJO SUKAPOTI NUO- 
BRODU BURDINGIERI.
Detroit, Mich. — Hamtram- 

ke, Augustas Szvontek, 40 me
tu, radosi ant kurdo pas Jurgi 
Mosika. Augustas nuolatos ka
binosi prie ju keturiolikos me
tu dukreles. Motina daugeli sy
kiu subarė burdingieriu kad 
paliautu kibti in akis mergaitei 
bet jis to nepaisė. Ana diena, 
kada motina buvo iszvažiavus 
in Detroitą, burdingierius už
klupo ant mergaites bet 'tame 
motina inejo in stu'ba užtikda
ma nelaba burdingieriu tašant 
dukrele ant 'Įtarios 'buvo suple- 
szytos szlebes ir buvo visa ap
draskyta.

Paszaukta palicija pribuvo 
in laika neš motina taip insze- 
lo ant burdiugieriaus kad buvo 
užsimovus ant jo su kirviu ir 
butu gal sukapojus ji jeigu pa
licija nebutu pribuvus in pati 
laika.

§ Visokį žmones sudaro 
svietą bet tik vienas sztamas 
gali ji sunaikint.

ANT MYLIMOS ISZ-
DAVINEJO $300

PACZIAI NIEKO NEDAVE.

New York. — “Jeigu mano 
vyras iszduoda po 300 doleriu 
ir daugiau ant užlaikymo savo 
mylimos o man neduoda nieko, 
todėl asz turiu sunkei dirbi! 
idant iszsimaityt ir apsiredyt. 
Jis pirko szia žiema dviejus 
kailinius ir nesziojo mano dei
mantinius žiedus.”

Taip kalbėjo pati daktaro 
Orono Brewster, laike teismo, 
kuri apskundė už nedavimą jai 
an’t pragyvenimo. Taja mylima 
daktarėlis laike puikiam pa
rengtam lizde pas kuria pralei- 
dinejo visa savo laika.

Sudžia paliepė jam mokėti 
pacziudei 100 doleriu ant mene
sio ir atsikratyt nuo tos ’balan
dėlės o gyventi su savo prisie- 
gde.

SMIRDANTI PYPKE PRIE
ŽASTIM NESUTIKIMO.

Cleveland, Ohio. — Smirdan
ti pypke kuria rakindavo Kat
re Mulligan, buvo priežastim 
tankaus szeimyniszko nesutiki
mo, po szesziu menesiu pagy
venimo su savo Jamesuku. Kat
re, sena Airisze, 72 metu am
žiaus, kuris isztekejo antru 
kartu, buvo pripratus prie rū
kymo pypkes 'bet niekados jos 
neiszczystydavo. Vyras ;tos 
smarves negalėjo nukensti ir 
kada tik motere pradėjo rūky
ti pypke, vyras iszdumdavo isz 
stubos. Ant galo ana diena, kai 
iszdume tai da sziadien nesu- 
gryžo namo. Dabar Katre 
skundžia vyra ant persiskyri
mo.

LIEPE INMEST SUNU IN 
EŽERĄ.

Fon du Lac, Wis. — “Inmes- 
kite ji in ežerą o mane netur- 
bacykit,” — taip pasakė pali
cija i tėvas kada atnesze pas ji 
lavona 20 metu Igno Miensi, 
kuris atėmė sau gyvasti ir la
vonas likos surastas užmiesty
je. Kada jo lavona parnesze 
namo pas tęva, tasai dirstelejas 
ant sūnaus be jokios gailesties 
tarė: “Taip, tai mano sunūs, 
geriau inmeski't ji in ežerą del 
žuvų nes ne daug jis vertas nu
miręs o da mažiau buvo vertas 
kada da buvo gyvas.”

Taja diena sūnelis susibarė 
su tėvu, apleisdamas pastogia 
nes motinos neturėjo kad ji 
priglaustu prie savo motinisz- 
kos szirdies ir atkalbint nuo 
savžudinstos.

PACZTAS IN LIETU
VA DABAR EINA
PER PORTUGALIJA IR 

ISZPANIJA.
Washington, D. C. — Isz 

priežasties inžengimo Italijos 
m kare, visas paez’tas įsz Ame
rikos in Lietuva beveik susto
jo. Isz priežasties prasidėjimo 
kares, pacztas in Lietuva ir isz 
Lietuvos in Amerika, buvo už
darytas, todėl turėjo eiti per 
Italija. Bet dabar nuo kada 
Italija inženge in kare, szis ke
lias likos pertrauktas.

Suv. Valstijų pacztas sako, 
kad bus sutvarkyta tasai pacz
tas in Lietuva bet pranesza kad 
visi siuntinei in Europa bus 
siuncziami per Portugalija ir 
Iszpanija. Isz 'ten laiszkai ir 
kiti siuntinei bus siuncziami in 
Lietuva per Vokietija ir pa
sieks Lietuva bet Amerikonisz- 
kas pacztas negvarantina kad 
pacztas in Lietuva dacis isz 
Priežasties suradimo visu Pacz- 
tiniu keliu.

Todėl jeigu Amerikiecziai 
neaplaiko laiszkus isz Lietu
vos tai žinos del ko ir kame 
priežastis neaplaikymo jokiu 
žinių isz Lietuvos.

KITA SYKI IR KELNES NU
MAUS NUO JO.

Philadelphia, Pa. — Szimas 
Kakucki, gyvenantis ant Whar
ton ulyczios, likos apvogtas 
net du kartu ta pati vakara per 
tuos paežius vagis, Nedėlios 
vakara, kada ėjo namo. Pirma 
syki automobilinei vagys su
laikė ji ir atėmė 30 doleriu o in 
dvi valandas kada ji vela suti
ko, atėmė nuo jo deszimts do
leriu ir. auksini laikrodėli. Ka
da ji apleidinejo, davė jam szi- 
tokia rodą: — “Eikie namo, 
mums nubodo tave apipleszi- 
net nes jeigu tave vela sutiksi- 
m tai ir kelnes paimsime. Szi
mas paklausė plesziku ir nuėjo 
namo nes nenorėjo eiti namo oe 
kelnių.

TRŪKIS UŽMUSZE KUNI
GĄ KURIS GIALBEJO 

SZUNI.
Woodland, Mich. — Kunigas 

Edward Cummings, gerai ži
nomas visoje aplinkinėje, pa
aukavo savo gyvasti gialbeda- 
mas szuni nuo suvažinėjimo. 
Kunigas buvo ant tiltelio kad 
tame suszvilpe 'trūkis o szuny- 
tis radosi ant geležinkelio. Ku
nigas suszvilpe ant szunio o 
kad tasai neat'bego, atsikėlė 
kad szuniu'ka nubaidyt nuo 
sztangu. Tame atbėgo greita
sis trūkis ir abudu sumalė ant 
szmo'tu.
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* ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.
vos. Gerai ir darai, teveli, kad'biznio ar szapos didumo, kad!

[nors jis ten yra vienintelis dar-1
— Nieks ir nesiskubins pil-1 bininkas.

dyt jos užgaidus. Sveiks! | Paduoti aplikacija, kreipkis, 
Siurbstė sau tėvai su bobele prie areziausio Sociales Ap-I 

arba
Merginos irikandin vyru 

szarpavo, kaip biteles erszket- 
ložese, nelaukdamos ne žoles 
pavytimo leike in pelke padė
liotomis lentomis arba kur pa
kliuvo murdosi, brido pasikai- 
sziusios, dumblais susitaszkiu- 
sios, basos, kaip antys raudo
noms kojoms, nedbodamos nie
ko Stūmė su grebliu pradalge 
pagal žeme, sugrėbusios gle
biais dėjo varvanti sziena ant 
velkiu, prispaudė su grebliu 
paskui Užmėto virvele ant pe- 
cziu, karteliu galus nusitveru
sios murdesi, brido smukda
mos, klupdamos per purvynus, 
iki pribrido ligi padėliotu ta
ku. Prikopusios lieptus pasi
gavo, beveik tekinos loke, isz- 
ilgai vilkdamos szeku valkty 
už save didesni, kaip skruzde
les. Vilko ant kalvos, verte in 
pakūge džiovinti. Apilsusios, 
suszilusios skubina; nors kiek
viena savo režyje verezia, o 
apskritai iszrodo jog kits kitai 
pavydėdamos grobsto, godeja- 
si, kiekviena stengiasi kad tik 
daugiau suglemžtu.

Vyrai kinkuoja ir slenka in 
viena puse; moteriszkes velka, 
szliaužia prieszingai in kita 
puse; vilniuoja kaip varpos vė
jo linguojamos, maiszosi, mar
guoja žalios ventu plotmes ta
rytum baltu žasu prisklidusios. 
Taszkosi po vandeni, murdosi 
po dumblynus, bėgioja, rodos 
banda giliuoju. Saulele kaitina 
be jokio vejalio.

Nebetoli jau pietus nes bobos 
- su laukneszeliais, persižeboju- 

sios krepszeliais, nuo sodos 
slenka per puszyna in paszius. 
Ankstybesniųjų būrelis, susė
dusios pavėsyje, lūkuriavo iki 
iszbris darbininkai ir tarp sa
ves sznekucziavo:

—O tai, žiūrėk, kokia valkti 
Katre velka! — rode viena — 
ne tingine, sesele! Juk czia ne 
valios jai nėra, dėlto dirba pa- 
szęlusiai, kad beda!

— Ka-gi darys nedirbusi 
kad vyras tinginys, pati turi 
būti darbininke, visuomet taip 
yra.

— Neduok Dieve! in koki 
suru rasala inkrito mergele. 
Kas-žin kokia szirdis jos tėvu; 
tokia dali paklojo, sesele, o 

in toki varga,

žinoma, gailesį
dukreles; ma-

vaika iųkiszo 
tai beda!

— Motina, 
prapuolusios
cziau paszventoryje, kaip Kat
re, verkdama, guodžiojosi. Mo
tina kartu verke b tėvas, gir
dėjau, sake: kentek, dukterį 
pasigausi po tėvu mirties, že
me gera!
. —Kentek, kentek! — juokė
si kita — iki saule patekės, ra
sa akis iszes. Toki dar digti tė
vai; marti dar pirma gali kojas 
pastatyti, besipleszydama vie
na su darbais. Motina isz dide
lio darbsztumo, marezia inga- 
vusi, ir rankas susinėrė. Paga
linus nebenesza ne pietų; Kat
re, ateidama grėbti, turi atsi- 
neszti:

Kas-žin kur inirszo pliauksz- 
ti neeje dar esti.

— Pone Dieve sergek, kad 
szimet iszpijoventos! pernai 
daug buvo saus'esnes.

— Visa sziena gaus patys 
iszvilkti, arkliu neinves, atbo
dus darbas, kad bent Dievas 
giedra patęstu, iszvilktas nesu- 
putu.

Plovėjai pradėjo žvalgytis J

in savo szeszelius.
Kas-žin, kelinta gal būti ady- 

na ? — paklausė viens isz būrio.
-— Adynos dar, mat, berei

kia! — juokėsi kitas — pilvas 
per-vis geriau laika nurodo; 
antai ir neszejos atvilnyja su 
pietumis.

Skambino dalgius, szluoste- 
si prakaitą ir palengva pradė
jo po kelis kalvon slinkti. Vie
nas 'brisdamas staeziai insmu- . 
ko ligi juostos, storai nusipur- 
vines, vos iszmaujojo. Kits ei
damas takiszu in szaka in- - 
pliumpejo; juoku, klegesio ligi 
valios. Jaunesnieji užnyko 
mergas velėnoms tasžkyti ir 
tos nepasiduodamos laidosi 
prieszais; paskui juokaudami 
stumdydamiesi, mergų valk- 
Czius pagriebė, arba jas pa- 
czias už ranku, iszlakino, isz- 
Idegejo isz pelkes.

Rinkosi visi in būrelius; 
jeszkojo užuksmes ir neszejos . 
isz’sisklaide su pietumis, kiek- . 
viena prie savo szeimynos, tie 
in rata susisėdę, laukneszius 
pasistatė viduryje, juokauda
mi valgė. Neszejos szalyje su
sėdo. Pacziame inirszime pie
tų, tik griaustinis: turrrurrur! 
czia-pa't, rodos, ant galvos. 
Kaip elektriką užgavo visite
lius, sujudo kaip skruzdeles 
per skruzdyną užkirtus. Kiek- • 
vienas nusigandęs žvalgėsi in 
debesis. 'Pamoszo ir pietus: ki
tas pavalgęs, kitas ne, vieni 
pasigriebia greblius sausa szie
na mete in kupszczius arba kro
vėsi vežimus. Kiti iszlaksfe 
arkliu atsivesti. Szienas pjauti 
niekam neberupejo, puolė tik 
iszdžiovintaji gelbėti.

— Ar dar nepasitaisete? Lie
tus jau ant nosies, kiti jau va
žiuoja.

— Tai-gi! kad virve trūksta.
Tėvas pripuolė, vadžias pri- 

riszo, suėmė karti su virve.
— Spausk, užgulk karti, tu 

isztiža! — szauke ant' Katrės 
— o tu, ežia! sukibo abudu 
veržti. Tik kartis trakszt! pu
siau, kaip spriegs! Katre nuo 
vežimo, net kojos pakėžėjo. 
Laime, dar kad pasitaikė ant 
pakūges. Czia lietaus pirmieji 
stambus laszai pradėjo jau 
paksznoti. Vingiai mato, jog 
nieko nebus, skubinai pasikin
kė, sukritę nors ant nepriverž
to vežimo, neatžvelgdami nu
lėkė namo. Katre atsikėlusi ap
sižvalgė mažai kas pastebėjo 
jos nukritimą, nes kiekvienas 
skubo, kiekvienas, savim užsi
ėmęs, nelabai tesistebi in ki-; 
tus. Buvo beeinanti namo, bet 
galv*a svaiguliuoja, kojos dre
ba, todėl lindo in kūgi nes jau 
isztiesu pradėjo lyti.

Katre parkritusi sziene skau
džiai atsiduksejo:

— Kas ten manes laukia?... 
Tokios tai meiles trokszta ma
no szirdis! Kad bent butu pri
siartinęs, bent žvilgtelejas... 
kad taip bueziau negyvai užsi- 
muszusi?! vistiek, o gal dar pa
sidžiaugtu?! Toks tai užmo- 
kesnis už mano darbus ir var
gus. Bevelycžiau vartele szo- 
kavosi, n kaip in tokiu beszir- 
džiu nagus pakliuvusi. Eisiu 
prie teveliu, apkabysiu kojeles, 
bene priglaus manės,■ bene pa
sigailės. O ar padės ka? Sukel
siu tik trukszma: ir be to mano 
broleliai baudžiasi Joną pri
perti ; o ka tai padės ? Jam szir
dies neindes. Kuo vilkas gimė,

tuo ir kąrsz; jeigu geruoju nie
ko nepadeda, piktuoju ne tiek. 
Dievuliau, mano Dievuliau! to
kia tai mano laime, ir ne ma
žiausios vilties nėra pagerėji
mo mano būvio:

— Katrės ikarsztos aszaros 
riedėjo; debesys slinko, lytus 
retojo; perkūnija kas kartas to
liau grumėjo. — Kaip nekęsiu 
tinginiu; bepigu dar kad jis

dus, pakreipęs galva tarė:
— Teisybe, sunku savim'neklausai joti, 

tempti, vereziau nuveszime va
kare.

— Anokia czia ne sunkenybe
— atsiliepe Katre — po pūreli1 szildyta degtinėle. Jonas knar- draudos Boardo ofiso, 
du kartu suvaikszczioti, dau-jke dudboj inlindes. Katre ga- prie paczto, ar prie tavo unijos 
giau sugaiszties kinkinetis1 lavosi viena, verke, szaukesi > ofiso, ar darbdavio, praszyda- 
arklius, ne kaip suneszti. motinėlės, bet nieks nepasigai- mas reikalingos blankos. Blan-

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis!, Įėjo. Ant nakties prisitelkei ka vadinama “Application for 
Social Security Account Num
ber”. Tamsta iszpildydamas’ 
blanka privalai paduoti reika
laujamas informacijas, t. y., ta
vo pilna varda, gimimo diena, 
kur gimei, darbdavio biznio 
varda, vardus tavo tėvo ir mo
tinos ir t.t. Szitos informacijos 
pagelbės tamstai, sulaukus 65 
m. amžiaus ir tamstos szeimy- 
nai, gauti apdrauda.

Iszpildes aplikacija, ja pacz- 
tu pasiunsk ar nuneszk in ar
džiausia Sociales Apdraudos 
Boardo ofisą, ir atgal gausi 
“Social Security Number 
Card”. Ant szios korteles tavo 
vardas užraszytas taip kaip pa
davei ant savo aplikacijos, ir 
kortele nesz numera kuri Boar- 
das davė tavo sanskaitai. Tas 
numeras skiria tavo sanskaita 
nuo visu kitu sanskaita, ypa
tingai nuo panaszaus vardo 
sanskaitos. Privalai turėti tik 
viena numera ir tavo sanskaita 
bus laikoma po vienu vardu. 
Varda galima pamainyti tik 
pagal tamstos praszymo.

Saugiai laikyk kortele, užra- 
szydamas numera ne vienoj 
vietoj bet keliose, kur visuo
met galesį, lengvai rasti. Pa
duok darbdaviui tavo numera. 
Paduok kiekvienam darbda
viui tavo numera. Valdžia rei
kalauja kad darbdavis prista
tytu rekordą visu algų jis tam
stai moka ir pasiunsdamas ta 
rekordą, jis turi duoti tavo 
varda ir tavo sanskaitos nu
mera.

Valdžia vartoja sziuos tavo 
darbdavio prisiunstus rekor
dus iszrdkavimui sociales ap
draudos sanskaitos. Tamstos 
uždirbtos algos pagal szito re
kordo, yra intrauktos in tavo 
sanskaita. Kai sulauksi 65 m. 
amžiaus, arba daugiau, ir rei
kalausi savo apdraudos, So
cial Security Board suskaitys 
visas raportuotas algas kad su
žinojus kiek tau apdraudos pri
klauso.

Persitikrinti, kad tavo san
skaita teisingai laikoma, patar
tina, laiks nuo laiko, tamstai 
praszyti Social Security Boar
do, kaip tavo sanskaitas stovi. 
Lengvai ta galima padaryti. 
Kas meta Liepos menesi, Boar- 
da® parūpina posbkareziu ku
rias gali iszpildyti ir pacztu pa- 
siunsti praszydamas kaip tavo 
algų kreditai stovi. Gali bet 
laiku ta daryti.

Boardas maloniai iszduos 
praneszima apie tavo sanskai
ta. Gali ta praneszima patik
rinti su tavo taksu kvitoms1 
(kurios irgi parodo tavo algas) 
ar su kitais rekordais kuriuos 
tu laikei. Jeigu tik manai kad 
kur nors yra klaida, gali pra
szyti kad butu pataisyta. Gali
ma gauti sžias postkartes isz 
visu Sociales Apdraudos Boar
do vietiniu ofisu ir net isz tavo 
unijos.

Pastaba: Seno-amžiaus ir likusiu 
naszlaicziu apdraudos plianas inima 
tik darbininkus ir ju szeimynas, ku
rie kvalifikuoti po sistema. Viesza 
Pagelba (Public Assistance), fede- 
ralis — valstiszkas plianas, kuris tei
kia pagelba betureziams seniems, ak
liems ir vaikams yra kas kitas. Del 
informacijų apie Apdraudos sistema 
kreipkitės prie areziausios rasztines 
Social Security Board, kuri randasi 
jusu mieste. Del informacijų apie 
viesza paszialpa kreipkitės prie ar
eziausios labdarybės rasztines.

TaLgi, tai-gi, kaip-gis!(Įėjo.
daugiau bobelių; visos gel’buo-
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mane mylėtu, bent viena žodeli! )a PasiszlWvti, ežia staiga su-

Neszk pati, jeigu nori.
— Eik, sakau, eik in lauka ja, visos degtinėlė siurbsto ir

— suszuko tėvas — nesirūpink
su grūdais, dirbk kas tau liep
ta.

Vakare suszliurusi, suszalu-
si, varvėjo Katre, lindo in duo-

už mane užtartu; kad bent isz- 
ausztu kuomet geresne dienele: 
— pamaži Katrės szirdies skau
smas raminosi, karsztos asza- 
ios vėso, pavargusios akys 
merkėsi, rustus paveikslai jau
kėjo. Saule ja szilde sziluma, 
pradėjo meiliai svajoti, glaudė
si lyg mažas kūdikėlis, ant ga
lo viskas persimainė in sapna.

Vyrai parlekia namo su veži
mu staeziai inpuole in daržine. 
Belaukdami Katrės parėjimo 
Jonas užmigo, tėvas atkinkęs 
arklius pavarė in apluoką, pats 
spruko in trioba. Juokdamosi 
pasakojo motinai kaip marti 
nusitelžė nuo vežimo.

— Katrės neraus giltine bet 
■tas vaikas galėjo nusigąsti — 
pasirūpino motina.

— Ne toks jis kvailys! nesi
rūpink! — juokėsi tėvas — ne 
skersas nepažvelge: paliko be- 
dribsanezia.

— Na, žinai-gi užmigs, jeigu 
tik pasiliko! Pirma kas tai vik
rumas buvo, kas tai gaszums o 
dabar in amžina tingine pavir
to; negana, mat, vežimo nebe
moka nukrauti, bet ir po na
mus isztižo kaip kantaple! ne
besivalo, nebesiszvarina, nosim 
ardama eziužineja po szaszla- 
vus ir purvynus, kaip amžinoji 
nevaleika.

— Tai-gi, ir dabar neparsi
velka, ne vežimo nėra kam įsz- 
kimszti.

* * *
Szi rudeni kas pasivėlavo su 

rugiu sėjimu, ta's prakiszo nes 
tirszti rukai ir tankus lietus 
pralijo dirvas, sunku beinbris- 
ti. Vingiu paprasta su visais 
darbais testis, todėl ir rugius 
taszke, murdė in szlapia ir pra
skiesta žeme.

Tėvas žardienoje taisėsi eiti 
vagoti. Jonas bevesdamas ark
lius sustiro, inlindo in duoba. 
Katre klojime verte grudus.

— Ar girdi, tu paduok man 
pavalkus isz duobos! — szauke 
tėvas.

—Joneli! nešzk tėveliui pa
valkus! — paszauke Katre. —

— Mat, szuo szuni, szuo szu- 
ni, szunes uodega vyksti ana 
taip ir ežia. Kita szauks dar o 
tu pati ar negali?

— Ar asz per grudu braidy
siu! pasiimkite patys!

sirgo. Uždegė galva karsztis, 
kartu szaltis, virpulys, dygu
liai, skausmai varste be palio
vos. Numanydama, jog ežia 
nieko neprisi'szauks, vilkosi in 
trioba. Motina pamaeziusi, isz- 
tolo paleido gamarine:

— Iszkirmejai jau duoboje! 
O man vienai žygiai: —verkei 
Ant iszvirtos berots skanu pa
ėsti.

Katre nusilenkdama ėjo sta- 
eziai in kieti bet nebenugulejo; 
pleszesi, blaszkesi lovoje ir ant 
žemes rėploms slankiojo. Jo
nas iszgirdes dejuojant nus.- 
szaalino gulti in sziaudus. Ryt
metyje jau vėlai, atsiminė mo
tina pažiūrėti, ko nesikelia 
marti. Radus ja besiblszkant, 
tuojau suprato kas per liga; 
bardavosi už nekantrybe, par
varė Katre in trioba, 'paszauke 
prasimananezia bobele, siūle 
valgyti bet Katre nieko neval
gė, tik verkdama szauke:

— Jėzau, Marija! nebetver
siu, susimylėkite, duokite žinia 
mano motinėlei!

— Tylėk, tylėk! — draudė 
bobos — nebijok, ’bus viskas 
gerai.

Motina iszejusi vare Joną 
pas Katrės tėvus.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
Josiu, mat, asz ten prie tu gal
važudžiu. Andai, kareziamoje 
Cipras kad drožė man in ausi! 
Taigi, kaip nujosiu, gal mane 
užmuszti, taigi ko nenuėjus kol 
buvo sveika.

— Tėvai! jok tu, kad taip ji 
užsimanė.

— Tegul juos velnias! Asz 
Užkulniszkiu bijau isz tolo o 
dar taip lyja, ar biesas gal jo
ti?!

žadėtosios valandėlės belaukia. 
(J Katrei kas karta blogiau. 
Gaidgyste jau ir bobos nuliū
do ir tėvas žadėjo, kaip iszausz, 
jeigu nelis, duoti žinia tėvams. 
Rytmetyje visos bobeles isz- 
la'k^te.

Motina per svetimus žmo
nes nejuczioms patyrusi Kat
re sergant, atlėkė kuogrei- 
cziausiai prie savo dukters. In- 
puolusi in trioba persigando: 
nebepažinstama dukrele, suti
nusi, pamėlynavusi, užszalusi, 
tikra numirėlė. Užnyko ji kyk- 
ti, barits ant tėvu ir žento, ko 
lauke taip ilgai, neveže dakta
ro, nedave jai žinios.

Iszsigražino savo arklius pas 
daktara, liepe vaikui lėkti kaip 
tik inszoka arkliai.

Katre pažino savo motinėlė, 
prasidžiugo, apsikabinusi ja 
vrke. Do.. .va.. .no., . kit! vos 
beisztare paskutini žodi.

Kaires brolelis gal puškely
je tė'bebuvo nuo daktaro kaip 
ji iszkeliavo isz szios pasaulės 
palikdama dideli kraiti, gyve
namąjį, gera žeme, geruosius ir 
kituosius tėvus...

(GALAS.)
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APDRAUDA DAR
BININKAMS IR JU 

SZEIMYNOMS

— Ne liežuvi laidyk atsisto-Į 
jusi bet eik man tuojau vagų 
kasinėti, galia czia besitrynio- 
ti po jauja.

— Už tai suneszikite grudus 
nes kiaules inlenda per pama
tus, negali czia likti.

— Parykiuok dar lyg mes 
nežinome. Kaip asz liepsiu, 
taip ir bus! — suszuko tėvas — 
kits vėl, dribsok kasžin kur in-' 
lindės. — Iszejo Jonas.

— Nuneszk grudus in kieti: 
tuojau eik vogti!

— Taipgi, tai-gi, kaip-gis!

Po Sociales Apdraudos Aktu.
Sociales Apdraudos Aktas yra 

Kongreso priimtas instatymas. In- 
steigia dvi ruszis sociales apdraudos 
— bedarbio apdrauda ir senatvės — 
ir likusiu naszlaicziu apdrauda del 
darbininku ir ju szeimynu. Aprūpina 
viesza pagelba betureziams seniems, 
akliems ir vaikams.

Sociales Apdraudos Aktas tapo 
priimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 
m. Szie straipsniai stengs paaiszkin- 
ti skaitytojams ju teises, naudas 
pareigas pagal instatymo senatvės 
likusiu naszlaicziu aprupinima.

Straipsnis 10
TAVO SOCIALES APDRAU

DOS SANSKAITAS.
Apdrauda, kuria darbinin

kas ir jo szeimyna gali gauti 
sulyg 'Sociales Apdraudos Ak
to seno-amžiaus ir naszlaicziu 
programų, priklauso nuo jo 
algų prie darbu, instatymo in- 
imtu. Valdžia laiko rekordą 
sziu visu algų, atskiroj ir kon- 
fidencialiszkoj sanskaitoj — 
darbininko ‘'‘Social Security 
Account” (sociales apdraudos 
sanskaitas).

Jeigu tamsta turi Sociales 
Apdraudos Sanskaita su val
džia, paežiu laiku turi “Social 
Security Account Number 
Card. ’ ’ Ta kortele su savim lai
kai ar laikai saugioj vietoj na
mie. Kortele parodo tavo var
dą ir nesza numera, kuris isz-^ 
duotas tavo Sociales Apdrau
dos Sanskaitai. Kitais žodžiais, 
szi kortele inrodins, laikui atė
jus, kad tamstai priklauso ap
drauda.

Jeigu neturi “Social Securi
ty Account Number” kortele 
ir esi dirbantis žmogus, ar ke
tini dirbti už alga, nuoszimti 
ar koki kita mokesti, bile ko
kiame biznyje ar industrijoj, 
tai privalai kuogreieziausia 
kreiptis prie Sociales Apdrau
dos Boardo praszydamas san- 

nukenteti. Motinos! ka czia ji skaitos numera. Ta darbinin-

— Nereikia, nereikia! — 
tramdė boba insimaisziusi iii 
kalba — betarszkes Driežiene 
atlėkusi buk reikia daktaro ir 
kaszavarkos, visoko; o czia 
nieko nereikia; žadėtosios va
landėlės tik belauk. Degtines 
su žolelėmis pasivirinkite.

— Jonai! kaip tu Poną Die
va pažinsti, — szauke Katre — 
jok tu pas mano motinėlė.

— Jonas kepure užsismau
kęs iszdrože pro duris.

— Gerk degtines stikleli! — 
siūlę motina — busi stipresne.

— Iszgerk, iszgerk! — vare 
bolba — už vaista reikia gerti.

— Gerkim mudvi po burnele, 
sveika! ir siurbė abidvi.
.— Negersiu degtines, ne! — 

gynėsi ligone, — man szirdis 
plyszta, kad jus geriate; ver- 
cziau iszvirkite kokios žolie
nes, manė lovos gale yra cuk
raus.

— Popūtis giltinių! — bam
bėjo motina, kaisdama kaltileli, 
— visu instaigu reikalinga; ne 
man reikėjo tu cukru arbatų 
ne nieko; o jos opumas, Dieve 
sergek!

— Tiesa, tiesa, — tvirtino
braidysiu czia per purvynus!. boba — neturi kantrybe ne už 
Pabandyk pats neszti, kad taip sati'ka, lyg ne kiekvienai reikia 
lengva.

Tėvas, paveizdejas in gru-. priduos? mus tink bemuszltra- kas privalo atlikti nepaisant
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Vyrucziai, gerai ir smagu, 
Kaip kiszeniuje yra pinigu, 
Kad ir juosius nespendini, 
Tiktai kiszeniuje skambini, 

Tai vis žmogui geriau, > 
Ir ant duszios lengviau. 1 

Kas nori kad pinigas visados 
butu, .. i . i .;,

Reikia kad ka nors skaityti, 
Ypatingai turi “Saule” 

užsiraszyti, 
Skaityk brolau kuodaugiausia, 

Ant to iszkirsi geriausia.
Lietuvei niekad neapsiszvies, 

Jeigu prie skaitymo noro 
neturės, 

Prisižiūrėkime in Anglikus, 
Velszius ir Vokieczius,

Jie be laikraszczio negali būti, 
Turi kas diena sau nusipirkti, 

Jeigu brolyti laikraszti 
skaitysi, 

Niekados nedejuosi,
Ir pinigu susidėsi, 

Tokius rasztus reikia skaityti, 
Katruos žmogus gali suprasti, 

Katrie jiems patinka, 
Prie szirdies limpa, 

Pasirinkti gali koki nori, 
Katra greieziau suprasti gali, 

O tai daug gyvenimui pri
duoda, 

Ir iszminti žmogui duoda. 
Girtuoklio sveikata nekas, 

Žmogus nuolatos sustingias, 
Jo pajiegos susimažina, 
Ir amžius susitrumpina, 

Girtuoklis niekam netikins, 
Nuo visu ant juoko paliktas. 

Ir mOtere nekenezia toki vyra, 
Nes isz tokio naudos ne yra. 

Girtuoklis paezios gauti negali, 
Kožna mergina traukėsi in 

szali, 
Ir senberniu turi pasilikti, 
Pasenti, pražilti ir nuplikti. , 

Gerti reikia ir asz geriu, 
Kiek pakeliu, kiek galiu, 
Bet jeigu viską pragerezia, 
Tai Dievuli, negyvenezia,

Kojų nepavilkczia, 
Ir ant galo pastipezia.

* * *
Laikas protą gauti, 

Su tais bankietais pasiliauti* 
Ypatingai per kriksztynas, 
Buna bjaurus girtavimas, 
Klykia boba žaksedama, 

Pamėlynuoja kaip smaugiama.
Net bjauru žiūrėti, 

Reikia ausis užsikimszti. 
Kur ten badai Ohajuje, 

Subatos dienoje, 
Baisei gere ir uliavojo, 
Užbaigė net Nedelioje.

Ar gali būti Dievo padėjimas, 
Gal ne vienas isz tos gaujos, 

Nesulauks kitos nedėlios, 
Pekloje sėdės ir steries, 
Isztikruju taji paminės, 
Ka Taradaika kalbėjo, 

Gera rodą davinėjo.

“VISUOMET” Maldų Kny
gele Katalikams Lietuviams 
visbkio amžiaus. Puiki maža 
knygele, didumas 2%x3% col., 
baltos celiuloides apdareiliais, 
su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasz- 
tai be kabutes. Puiki knygele 
del vaikams ir merg. 256 pus. $1 
‘SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!
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Žinios Vietines nis brolius ir seseres.

— Ponia A. Stemleriene ir 
žentas Vincas Medelinskas, isz 
William Penn motoravo in 
Mahanoju ana diena su reika
lais ir prie tos progos atlankė 
“Saules” redyste. Poni Stem
leriene yra skaitytoja per dau
geli metu kaipo ir jos vyras, 
kuris inesenei mirė, taipgi skai
tė “Saule” per daugeli metu. 
Acziu už atsilankyma.

— Ponas Jurgis Budrikas, 
isz Bowmanso, 'kuris sirgo ko
ki tai laika, jau pasveiko ir ve
la pradėjo diitbti prie savo už
siėmimo. Draugai pono Budri- 
ka džiaugiasi kad jis jau ran
dasi geresnej sveikatoj.

— Poni Regina Treigiene, 
isz Shenandoah lankėsi su rei
kalais redyste je “Saules” pra
eita sanvaite. Yra tai musu se
na skaitytoja kuri yra maloni 
svetele kada tik atlanko musu 
miestą.

— Vincas Matulaitis ir jo 
pacziule, isz Hillso, ana diena 
apvaiksztinejo savo vienuolik
tas sukaktuves vedusio gyve
nimo. Svetelei paaukavo jiems 
(puikias dovaneles ir linkėjo 
jiems sulaukti sidabriniu su- 
Įkaktuviu.

—■ Nedelioje daugelis stu
dentu isz High School, kurie 
(baigia mokslą szi meta, daly
vavo Misziose 8-ta vai., Szv. 
Juozapo bažnyczioje ir priėmė 
Komunija. Didesne dalis buvo 
Lietuviu vaikai.

—* Musu vikaras Kum. So- 
lomonas Mažeika isz Szv. Juo
zapo bažnyczios randasi ant 
rekulekcijos Filadelfijoj ir 
prie tos progos atlankys pel
keles dienas savo tėvelius.

Girardville, Pa. — Nedėlios 
vakara, Szv. Vincento bažny
czios svetainėje atsibuvo pri
ėmimas naujo vikaro Kunigo 
Albino Neverausko su Puikia 
vakariene ir szokiu kuriame 
dalyvavo daugelis sveteliu isz 
visu daliu Pavieto. Laike ban- 
kieto likos inteiktas puikus bu
kietas žiedu naujam vikarui su 
gerais velinimais parapijie- 
cziu, pirmutinėje jo parapijoj 
prie prabaszcziaus Kunigo M. 
Daumanto.

Tamaqua, Pa. j- Praeita san
vaite mirė czionais staigai, 
szirdies liga, gerai žinomas 
Vladas Rynkeviczius, apie 70 
metu amžiaus. Velionis buvo 
gimęs Gilbertone ir gyveno fe
nais lyg 1900 metui po tam nu
sikraustė in czionais kur buvo 
manadžerium vietinio bravoro, 
po tam, kada bravoras subau- 
krutino, užsidėjo saliuna. Gy
vendamas Shenandorije dau
geli metu buvo taipgi skvaje- 
riu. Velionis prigulėjo prie S.S. 
Petro ir Povylo parapijos ir 
buvo direktorium vietines ban- 
kos. Paliko paczia, tris sūnūs, 
4 aliukus, dvi .seseres, Berta, 
kuri gyvena Shenandoryje ir 
daktar'ka Ella Suma.

TOKIS IR SZIADIEN.

SHENANDOAH, PA.
—■ Vyskupas H. L. Lamb 

ipaszventino nauja Katalikisz- 
;ka bažnyczia Szv. P. Marijos, 
Lost Creek.

—■ Juozui Subacziui, isz 
Shafto, buvo Padaryta operaci
ja Locust Mountain ligonbute- 
je-

— Locust Mountain ligon- 
buteje pacziule Juozo Budin- 
skio pagimdė patogia dukrele. 
Motina ir dukrele sveikos ir 
už keliu dienu nuvažiuos na
mo.

— Stanislovas Nadelins- 
kas, isz William Penn, su pa
cziule ana diena apvaiksztine
jo savo deszimts metu sukak
tuves vedusio gyvenimo. Ponia 
Nadelinskiene po tėvais vadi
nosi Helena Stepulaicziute.

New Philadephia, Pa. f 
Pilypas Valiūnais, žuvo butle- 
gerineje skylėje, netoli Kaista 
William kasyklų, per blak- 
damlp gaza, ktairis radosi skylė
je. Jo bode Ludvikas Dumczius 
davė 'žino kitiems darbinin
kams apie nelaime, kurie subė
go ir iszgavo nelaiminga žmo
gų. Valiūnas buvo girnius Lie
tuvoje, pribūdamas in Ameri
ka jaunu vyruku ir ipei gyveno 
czionais daugeli met'ui. Paliko 
paczia, septynis po-vaikius ir 
[viena ses'ere Stella.

— Ar žinai tetuke, nesenei 
isztekejau už Vinco o jau 
ženklyvai jis persimainė.

Teta: — Visaip ant svieto 
būna, paimkime, mano vy
ra, jau dvideszimts metu kai 
gyvename drauge o jis suvis 
tokis, kaip buvo po szliubui.

— Ar teisybe, tetule?
— Tikra teisybe. Tada jis 

buvo niekam vertas ir szia- 
dien vis tokis!

§ Rymas. — Apie du tuks- 
tancziai žmonių likos užmusz- 
ti per bombas Turine. Daug na
mu suardyta per allijentu ero- 
planus. Italai tvirtina buk jie 
bombardavo Toulina ir Bizer- 
ta prie Francuziszku Medite- 
raniszku mariu.

“Saule” Geriausias
Laikrasztis!

Guodoitina Redyste :
Turiu tamistoms piranesizti, 

kad asz skaitau laikraszti 
“Saule” jau daugiau kaip 22 
metus, kuri myliu geriau ne 
kaip kita laikraszti. Negaliu 
suisilalukti dienos pakol lai
krasztis la'te'ina pas muš, kuri 
myliu labai skaityti. Tikiuosiu 
pasilikti jusu skaitojum ant 
visados. Vėlindamas jums vi
so gero ir laimes, jusu senas 
skaitytojas,

JONAS LANKAS, 
isz Colp, III.

LTRASKAUSKAS
Port Carbon, Pa. f Stanislo

vas Szunoski ar Szumoski, faj- 
erbofeis Salem Hill kasyklosia 
likos mirtinai įsuižei'stas per pa
bėgusius karukus, kurie ji pri
spaudė prie sienos, mirdamas 
in trumpa laika. Velionis buvo 
avietines kares kareiviu. Pali
ko paczia, dvi dukteres, septy-

LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

PER SAPNA SURADO 
DINGUSIUS PINIGUS.

Loncoln, Neb. — Igor Prich- 
ett, farmeris, pamėtė masznele 
su 230 dolereis, laike pirkimo 
namo ir norints visur jeszkojo 
bet pinigu nesurado. Ana vaka
ra jo motere sapnavo jog mate 
kur vyras pamėtė pinigus. Apie 
tai apsakė savo vyrui kuris isz- 
,juoke motere bet ant moteres 
prispyrimo kad eitu in taja vie
ta ir jeszkotu, ant galo nuėjo. 
Po trumpam jeszkojimui pini
gus surado toje vietoje kur mo
tere juos mate sapne. Už tai vy
ras nuveže pacziule in miestą, 
nupirko jai szlebe ir nauja 
skrybėlė ir daugiau neiszjuoki- 
nes pacziules kad toji tiki in 
sapnus.

VAIKAS PRAKALBĖJO 
IN 12 METU NUO UŽ

GIMIMO.
London, Pa. — Pirma karta 

nuo užgimimo, in laika dvyli
kos metu, vaikutis Petras 
Cripps, pirma karta prakalbė
jo po pasekmingai operacijai 
ir pirmutinei jo žodžiai buvo: 
“duokite man duonos su svies
tu.”

Nuo kada daktarai jam isz- 
pjove gerkline triuba, kada jis 
buvo dvieju metu amžiaus, vai
kutis buvo priverstas kvėpuoti 
isz gumines paipukes isz užpa- 
lio kaklo, o kada ir norėjo ka 
kalbėt tai jo niekas nesuprato. 
Bet dabar su pagialba dakta- 
riszkos žinystos ir kitos opera
cijos, vaikutis kalba aiszkei ir 
suprantancziai.
UŽMUSZE MOTINA IR SE- 
SERE IR PATS PASIKORĖ.

Waycross, Ga. — Jessie 
Theyer, 48 metu, užsmaugė sa
vo motina, 78 metu amžiaus ir 
seseri, 30 metu, su pagialba vir
ves po tam pasikorė kuknioje. 
Seserei pirma sudaužė galva 
su prosu, kuri baisei kovojo už 
savo gyvasti pakol ja apvaldė. 
Priežastis 'tojo baisaus darbo 
buvo ta, kad nesutiko apie pa
sidalinimą pinigu, kokius mo
tina aplaike nuo parduotos far- 
mukes.

TANKEI TAIP ATSITINKA 
ANT SVIETO SU MOTE

RIMIS.
Cedar Rapids, Iowa. — Per 

koki tai laika Luis Marino pri
jautė kad jo pacziule susine- 
'sza su kitu ir ji apgaudinėja 
ant kožno žingsnio. Šumane jis 
persitikrint ir pradėjo sekti 
paskui ja ir surasti prielaidini, 
kuris paveržė jo moteres szir- 
dele ir kuna. Ana diena sugry- 
žes nuo naktinio szifto anks- 
cziau ne kaip jo pacziule tikė
josi, ir atsistojas ant kitos pu
ses ulyczios, už medžio, pamate 
ineinant in siūba Stan Rey
nolds, 23 metu, kuris pristaty
davo del szeimynos pieną. Vy
ras in kėlės miliutas inejo in 
stuba užtikdamas savo pacziu
le su juom, sedinczius ant lovos 
micgkambaryje. Prielaidinis, 
pamatęs vyra, pradėjo bėgti 
beit likos sulaikytas per broli 
vyro bet pabėgo paleisdamas 
szuvi in broli. Prielaidinis pa
sislėpė pas savo sesute kur ji 
palicija užtiko ir nuveže in ka
lėjimą. Apgavinga motere no
rėjo atimti sau gyvasti isz sar
matos su revolveriu bet tame 
atvažiavo vyras, isztrauke re
volveri isz jos ranku ir motere 
pasiliko gyva. Teismas ant 
persiskyrimo užvestas sude 
per vyra.

MILŽINISZKOS KRIKSZ- 
TYNOS DVIEJU VAI- 

KUCZIU.
Shamokin, Pa. — Da tokiu 

kriksztynu nebuvo girdėt ko
kios atsibuvo czionais kurias' 
iszkele Jonas Bobac’k ir Juo
zas Barke del savo šuneliu, 
kliube Country Gun Club, ku
riose dalyvavo daugiau kaip 
1,500 žmonių kurie pasinaudo
jo isz viesznumo linksmu tėvu. 
Visi turėjo užtktinai gerti ir 
valgyti lyg vėlybai nakcziai. 
Viso iszgerta 90 pus-baczkiu 
alaus, suvalgė 985 svarus mė
sos, prieik tam 'buvo kumpiu ir 
kitokios mėsos, sūrio ir kitokiu 
gerymu.

Svetelei buvo užganadinti ir 
iszvažinejo namo linkėdami 
tėvams laimes isz savo šuneliu.

DU BROLEI SUĖJO BET 
NEGALĖJO SUSIKALBĖT. 
Chicago, Ill. — Elliston Gil- 

kyson, isz Orville, Mass., ir jo 
brolis Chattin, isz Hinckley, N J 
Y., kurie nesenei susiejo po 
septyniolikos metu nesimaty-j 
mo, negali vienas su kitu susi-! 
kalbėt nes Elliston gimė Szvai- 
carijoj bet užaugo Chicagoje ir 
kalba tiktai Angliszkai o Chat
tin gimė Chicagoje bet kalba 
tiktai Szvaicariszkai nes ten 
užaugo.

Po užgimimui Ellistono tė
vai, pasiemia ji, atvažiavo in 
Chicaga kur Chattin gimė ke-| 
lis metus vėliau. Po tam tėvai 
sugryžo in Szvaicarija pasiim
dami su savim Chattin o Ellis 
paliko Chcagoj pas gimines.

Szitas Eroplanas Likos Iszkeptas Pecziuje

NEVESKIE DVYNUTE NES 
PAPULSI IN BEDA KAIP

SZITAS ŽMOGELIS.
Packard, N. H.—Per netikė

ta persiskyrimą nuo savo pa
cziules per penkes valandas siu 
kuria pabėgo in New Yorka, 
kad apsivesi, Owen Biddle, 
staigai sutiko ja stovinczia 
prie sūdo. Pribegias prie jos, 
apkabino in glebi ir karsztaa 
pabucziavo, bet manoma pia- 
cziule tvyksztelejo jam per vei
dą 'ir pradėjo szaukti policijos 
pagialbos, kuri jaunavedį a- 
resztavojo.

“Ka jus norite nuo manės, 
juk asz bucziavau savo nauja 
paczia, o ne svetima, nes 
su ja apsivedžiau penkes va
landas adgal.” Bet, mergina 
rustai atsiliepė: “Asz tojo pa
siutėlio savo gyvastyje nema- 
cziau, ir nežinau kas jis per 
vienas.” Ant galo mergina už
klausė, kaip vardas jo paczios, 
ant ko jaunavedis atsake, kad 
Ethell Morgan. Tada mergina 
pradėjo garsei juoktis, szauk- 
dama: “Asz ne esmių tavo pati 
bet 'busiu tavo sesute, nes ji yra 
mano dvyne,” ir abudu pasi
sveikino szirdingai, nes vienas 
kito priesz tai nepažinojo ir 
niekad nemate. Po valandėlei 
jeszkojimo dingusios pacziules 
surado ja sedinczia geležinke
lio stotyje, Central Station, ap
siverkusia. ir labai nuliudusia, 
kuri buvo paklydus.

DUONA ISZGIALBEJO JAM 
GYVASTĮ.

Altoona, Pa. — Duona isz- 
gialbejo gyvasti Szimui Kor- 
del. iSzimas nuėjo pas savo kai
myną pas kuri atsibuvinejo 
baliukas jo varduvėms. Kadi 
jau visiems pakauszei gerai in- 
kaito, kilo ginczai ir musztyne 
kurioje Szimas aplaike galvoje 
skyle su peiliu per kita sveczia. 
Dave žinia daktarui in Altoo
na, net penkes mylės nuo mies
telio Fairview, kuriame tas at
sitiko bet tuom laik isz Szimo 
galvos czirkszte kraujas kaip 
isz upeluko. Vienas isz sveczia 
suprato jeigu greitai pagialba 
nepribus tai Szimas turės mirti 
nuo kraujo isztekejimo. Paėmė 
kepalėli duonos, sumaisze su 
pienu ir pridėjo prie žaidulio, 
užriszo ir po keliu miliutu 
kraujas paliovė teketi. Kada 
daktaras atvažiavo po gerai 
valandai, padekavojo žmoge
liui už toki pasielgimą, saky
damas kad jeigu nebutu pa
naudojus toki būda, tai Szimas 
butu jau negyvas. Peilininkas 
likos uždarytas kalėjime.

§ Tūlas kandidatas Ohaju- 
je iszdave tik viena centą laike 
rinkimu bet likos sumusztas — 
Ka-gi norėjo už viena centą?

TAIP MYLĖJO KAD NEGA
LĖJO SU JUOM GYVENT.
Madison, Wis. — Isztikruju 

da niekas ant szio svieto nerti- 
gojo kad turi už daug laimes o 
ypatingai meilingos laimes bet 
Bertai Moderskinei nubodo 
pervirszine meile ir net kreipė
si in suda su savo nelaime.

Berta užvede teismą ant per
siskyrimo nuo savo vyro užme- 
tinedama jam buk jis ja už 
daug myli ir ■ kada pareidavo 
nuo darbo vakarais, pagrieb
davo ja in glebi kaip meszka ir 
bucziuodavo be paliovos, tan
ker taip darydavo ir prie žmo
nių.

Ir kaip ežia, žmogau, patikti 
moterei? — mylekie, negerai; 
nemylekie, nori persiskyrimo.

ISZEME ŽIRNIO GRŪDA
ISZ MOTERS SMEGENŲ.

Walsenburg, Pa. — Nepap
rasta operacija padare dakta
rai vietinėje ligonbuteje ant 
Mrs. Grace Mascaller, kuri bu
vo pasekminga ir motere isz.- 
liks sveika. Motere per kelioli
ka metu skundėsi, ant smar
kaus skausmo galvoje, ant ga
lo daktarai patarė jai nusiduo
ti in ligonbute kur ja peržiu
rėjo su pagialba spinduliu ir 
patemino kad galvoje kas tokis 
randasi. Laike operacijos dak
tarai nemažai nusistebėjo su
rasdami smegenyse grūda žir
nio. Kokiu budu žirnis gavosi 
in moteres smegenis tai to dak
tarai negali suprasti.

SUMAŽINO WPA SKAITLĮ 
DARBININKU.

Harrisburg, Pa. — Darbu 
administratorius, Phil Math
ews, apgarsino 'buk per mene
si Juniaus skaitlis darbininku 
ant visu WPA projektu suma
žės ant 158 tukstaneziu darbi
ninku arba 7,000 mažiau ne 
kaip praeita menesi. Ateinan- 
czia sanvaite bus praszalinta 
nuo visokiu darbu daugiau 
kaip 2,000 darbininku.

Č. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 1 Geriausia Ambulance — 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- CC 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grahu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes. Ja b

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

§ London. — Isz miesto li
kos iszsiuns'ta 30 tukstaneziai 
vaiku in saugias vietas kad 
juos apsaugoti nuo Vokiszku 
bombardavimu, _________

Sztai naujausio budo eroplanas kuris buvo iszkeptas 
pecziuje ir pasirengęs lėkti pirma syki. Eroplanas yra pa
dirbtas isz plonu lentukių, iszteptas su kalafonija po tam 
indetas in dideli pecziu ir iszkeptas. Tokius eroplanus ga
lima padirbti greitai ir dideliuose skaitliuose ir pigei o 
priek tam yra drūtas kaip isz plieno ir lengvesni lekioti.

Gyduoles Isz Amerikos In Francija

Paveikslas likos nutrauktas Pert Washington, Long 
Island, neszant dėžės su gyduolėms in eroplana, kuris isz- 
leks in Francija. Tosios gyduoles likos iszsiunstos per 
Raudono Kryžiaus Drauguve. Prezidentas Rooseveltas 
meldžia kongreso kad paskirtu 33 milijonus doleriu ant 
suszelpimo nukentėjusiu per kare Europoje. Tuos pinigus 
iszdalintu toji drauguve nukentejuslėms žmoniems.

Kovos Pfiesz Kariszkus Parasziutus

Milijonas Amerikoniszku motinu yra pasirengia stoti 
apgynime savo tėvynės, apginkluotos su karabinais, nuo 
Liepos 1 d., jeigu to prireiktu. Tokis tai yra užmany
mas National Legion of Mothers of America, sako per
detine Mrs. Johnson, isz New Yorko, kuri randasi ant 
paveikslo pirmutine su karabinu rankoje. (Parasziutas 
yra tai didelis parasonas su kuriuom lekioto  j ai nusilei
džia ant žemes.) ,

SKAITYKITE “SAULE” '

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

1G0 puslapiu, su daugybe 
nauju ipaveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusjuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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