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Isz Amerikos
PASIAUKAVIMAS 

MOTINOS
NORĖJO PAAUKAUT SAVO 
f AKIS KAD JOS SŪNŪS

GALĖTU MATYT.
į --------
! Herman, Mass. — Kada mo
tina Larry 'Allen, 22 metu am
žiaus, dagirdo buk jos sūnūs li
kos'atvežtas in ligonbute, nete
kės akiu per eksplozija akmen- 
idaužeje, motina pribuvo in li
gonbute szaukdama in dakta
rą: “Brangus daktare, asz no
riu paaukauti savo akis del sa
vo sunaus. Asz esmių jo moti
na o jis yra vienat iniu mano sū
num. Jis reikalaus akiu nes tu
rės užsidirbti ant szmotelio 
duonos o asz galiu apsieiti ir 
be ju nes esmių jau 78 metu 
amžiaus ir man akys nereika
lingos. ’ ’

Daktaras apreiszke motinai 
kad tai yra negalimas daigias 
judėti akis isz vienos ypaitos in 
kita. Bet motina atsake buk 
girdėjo kad sziadien daktarai 
daro visokius stebuklus su su
žeistais. Motina apleido ligon
bute labai susigraudinus ir asz- 
iarodama. Tieji kurie girdėjo 
malda virini motinos net apsi
verkė isz susigraudinimo.

Taip, motina paszvenstu ir 
gyvasti del savo vaiku o yra to
kiu kurie neduotu ne szmotelio 
duonos seniems tėvams. Szir- 
dis motinos atjauczia visus 
(skausmus savo vaiku o vaikai 
tankiai užmirszta apie ja ir ne
priglaudžia ant senatvės.

Amerikonai Iszgere 4 
Bilijonus Bonkucziu

' Minksztu Gerymu ___ _» _
Washington, D. C. — Pagal 

Valdžios surasza tai Ameriko
nai praeita meta iszgere dau
giau kaip keturis bilijonus bon
kucziu minksztu gerymu. Pa
dalinant taji skaitliu ant gy
ventojų tai ant kežuos galvos 
pripuola po 40 bonkucziu ant 
meto.

Sūnelis Užmusze Tęva 
Del Jo Pinigu

į -------
Jamestown, N. Y. — Palicija 

ti'na diena surado nuszauta se- 
aieli, Peltra Nolan, kurio ran
kos ir kojos buvo surisztos ir 
buvo perskelta galva. Nors pa- 
licija ilgai sznipihejo idant su
rasti žadintoja bet jiems tas ne- 
pasiseke. Tik užvakar prisipa
žino prie tos žudinstos sūnūs 
nužudyto žmogaus, 19 metu jo 
sūnūs, kuris atėjo in palicija 
ir apsakė 'buk tai jis nužudė sa
vo sena tęva už tai kad jam ne
norėjo tėvas duoti pinigu ant 
pirkimo gazolino kad galėtu 
pyszkyt po pakampes. Izgama 
likos uždarytas kalėjime.

— Didžiausia gamtos slap
tybe yra kad ruda karve duoda 
balta pieną ir geltona sviesta.

EKSPLOZIJA PARA
KO DIRBTUVĖJE

2 UŽMUSZTI, 11 SUŽEISTI; 
VALDŽIOS AGENTAI TY

RINĖJA PRIEŽASTĮ 
NELAIMES.

Dover, N. J. — Du žmones li
kos užmuszti ir 11 sužeisti tarp 
kuriu randasi trys moteres, ka
da kilo eksplozija dirbtuvėje 
parako United States Army Pi- 
catinny arsinole.

Yra tai antra eksplozija szio- 
je aplinkinėje. Pirmutine buvo 
Hercules Powder Co., kur likos 
užmuszta 50 žmonių 12-ta die
na szio menesio.

Manoma kad nelaime kilo isz 
paprastu priežaseziu o ne per 
sznipu darba bet valdžios agen
tai tyrinėja (toliaus priežasti 
nelaimes.

Draugove Raudono 
Kryžiaus Surinko Del

Nukentėjusiu Per 
Kare $20,924,120

Washington, D. C. — Drau
gavę Raudono Kryžiaus garsi
na buk nuo kada pradėjo rink
ti atikas- del nukentėjusiu per 
kare žmonių Europoje lyg sziai 
dienai surinko 20,924,120 dole
riu ir tai 824,120 doleriu dau
giau kaip tikėjosi. Perdetinis 
tosios draugu ves, Norman Da
vis, apreiszke kad iszsiunsta in 
Finlandija visokiu drabužiu ir 
gyduolių už milijoną doleriu. 
Taipgi nusiuntė gausia paszial- 
pa del Francuzu, Belgu ir Ho- 
landijai kuriuos kare iszgujo 
isz ju pastogių. Toji draugove 
da turi ant rankos apie 50 mi
lijonu doleriu ant suszelpimo 
nukenlfejusiu nuo kares žmo
nių. O kad Anglikai neinleidžia 
jokios paszialpos in sklypus už
griebtus per Vokieczius todėl 
in t ena is negali siunsti paszial
pos.

Motina 32 Vaiku Mirė
Karney Vt. — Mrs. Eva Bitt

ner, turinti 80 metu, motina 32
vaiku, mirė czionais ana diena. 
Toji motere kitados aiplaiike 
nuo mirusio prezidento Tado 
Roosevelto medali už iszaugi- 
nima didžiausios szeimynos 
nes visi vaikai yra gyvi ir svei-. 
ki.

Kad Jam Panasziai 
Butu Padare

Pennsgrove, III. — Jacob 
Hoffner, daržininkas, likos pa
statytas po $2,000 kaucijos ir 
nubaustas anit trijų metu kalė
jimo už nemiel'aszirdinga pasi
elgimą su savo arkliu ir bady
mą ji su szakems kad trauktu 
sunku vežimą. Sudžia taip in- 
pyko ant tojo žvėries sakyda
mas kad jeigu da karta taip pa
sielgtu su gyvuliu tai bus isz- 
varytas isz miesto. Geriau kad 
ąnlt jo butu panaudoja szakes.

PRANCŪZAI BOMBARDAVO ANGLIKUS*

Suszaude Penkis Angliszkus 
Laivus — Vokiecziai Vela Už- 

klupo Ant Anglijos
ANGLIKAI BOM
BARDAVO BERLINA

London. — Prancūzai bom
bardavo nekurtas pozicijas Af- 
rike bet su mažom pasekmėms 
bet paskandino du laivus ir su
naikino du kitus. Prancūzai už
klupo ant Gibralto bet su ma
žoms bledems.

Tuom laik Vokiecziai bom
bardavo smarkei Londoną pa
darydami daug bledes užmusz- 
darni keliolika žmonių. Angli
kai už tai atsimokėjo Vokie- 
cziams užlėkdami su eropla- 
nais ant vidurio Berlino. Sude
gino daug vietų o yp^iri^al 
Breste kur sudegino kelis fab
rikus amunicijos ir valdiszkus 
namus. Liepsna matyt dauge- 
liose vietose.

Vokiecziai stengėsi visom 
pajiegom suerzyt Iszpanija 
priesz Anglija ir intraukti in 
taji szoki taipgi Japonija kuri 
už keliu dienu apreiksz savo 
nuomone ar instot in taji Euro
pini szoki ar nekiszti nosi in 
kur nereikia. Bet ana diena Ja
ponai iszgujo Prancūzus isz 
Langson. Japonai be paliovos 
szaude Francuziszkas pozicijas 
padarydami milžiniszkas ble
des.

Ant savo seimo American 
Legion Bostone nubalsavo pri- 
gialbet Anglijai su ginklais ir 
kariszkais materijolais idant 

Szkotiszki Vaikai Rado Prieglauda Amerikoj

Sztai paveikslas 300 Szkctiszku vaiku kurie atplaukė in Amerika ant laivo “Came- 
ronia” surasti saugia prieglauda po sparnu Dėdės Šamo. Vaikai bus paskirti in visokius 
namus pakol nepraeis Europoje kare. Vokietija skandina laivus su tokeis mažais pabė
gėliais ir neturi ant ju jokios mielaszirdystes.

— Eroplanas gali iszlekti 
fn padanges 25,000 pėdu in de- 
szirnts minuitu beit nupuola 30,- 
000 pėdu greitumo in deszimts 
sekundų.

tokiu budu Amerika butu sau
gesne nuo užpuolimo per ne
prieteliu.

Valdiszka slapta palicija isz- 
tyrinejo buk czionais Amerikoj 
randasi tukstaneziai Vokiszku 
sznipu kurie darbuojasi diena 
ir nakti kenkti musu sklypui, 
dinamituoti amunicijos dirb
tuves ir ginklus, deginti na
mus, tiltus ir geležkelius ardy
ti. Didesniuose miestuose jau 
daugelis tokiu sznipu areszta- 
voti ir uždaryti kalėjimuose.

Lietuvei Turi Regis
truotis K^’po Rusai
Philadelphia, Pa. — Sziame 

mieste randasi daugiau kaip 
26,000 Lietuviu, Latviu ir Es
tonia. kurie dabar apsvarstineja 
paliepima nuo Rusi sako Sovie
tinio Konsulo kad užsiregisitra- 
votu kaipo padoriai Rusijos lyg 
1 Noyemberio 1940 meto.

Tos trys Baltikiuos republi- 
kos likos paimtos per Rusija ir 
dabar visi turi būti jos pado- 
nais. Toki tai paliepima aplai- 
ke nuo augszcziausio konsulo 
New Yorke.

Phlladelphijoj randasi apie 
18,000 Lietuviu; 6,000 Latviu 
ir 2,000 Estonu. Badai Latvei 
priėmė taji paliepima ir regis- 
truosis kaipo Rusai bet Lietu
vei ir Esteriai tojo paliepimo 
neklausys ii’ pasiprieszino to
kiam iszdavimui prispyrimo ir 

pasiliks Amerikonais.

Nužudė Savo Gaspadi- 
ne Isz Meiles

Newkirk, Mo. — Mikolas 
Casper taip buvo insimylejas 
in savo gaSpadinele, Kristina 
Varasliin, kad be jos negalėjo 
gyvent ir nutarė padaryti sau 
ir jai gala. Mikolas perszove 
motere per szirdi ir toji ant vie
tos atliko po (tam pats sau szo- 
ve in pakauszi bet tik susižeidė 
ir likos nuvežtas in ligonbute 
kur ,po pasveikimui bus užda
rytas kalėjime.

ŽINUTES
Washington, D.C. — Praeita 

sanvaite likos adgabenta in 
Suv. Valst., aukso už 73 milijo
nus doleriu, isz Kanados, Por
tugalijos, Anglijos, Holandijos 
ir Afriko.

Sogomoso, Kolumbia. — Lai
ke sumiszimo ir ugnies ikruta- 
muju paveikslu teatreilyje, li
kos užmuszta ir sumindžiota 20 
vaiku ir sužeista 30 kiltu.

Washington, D. C. — Laike 
paskutinio suraszo gyventoju 
likos užraszyta kad czionais 
Amerikoj randasi 131,409,881 
gyventoju.

—Didžiausia priežastis tiek 
daug persiskyrimu Amerikoje 
yra apsivedimai.

Neszandyk Isz Dievo 
Esybes

Perryton, Ind. — J. L. Pie
per, didelis atskalūnas, mirda
mas paliepė iszpjaut ant jo pa
minklo įsekanezius žodžius:

“Tikro Dievo nesiranda, 
žmogus neturi duszios, gyvas
tis pasibaigia su mirezia. Civi
lizacija yra priežastim mokslo 
o ne Krikszczionybes. Kunigai 
ant svieto yra nereikalingi. Ti
kiu, jog randasi pekla del visu 
dvasiszkuju.”

Tokis tai iparaszas radosi 
ant paminklo tojo netikėlio ku
ris netikėjo in Dieva be't Die
vas yra (teisingas ir parode Sa
vo galybe. Ana diena, užėjus 
lietui, perkūnas trenke in taji 
paminklą suteszkindamas ji 
ant szmoteliu. Žmones dabar 
suprato kad tai bausme Dievo 
už toki priesztaravima netikė
lio priesz Dievo esybe.

Karve Atėmė Sau 
Gyvasti

Chase City, W. Va. — Kada 
kelios karves buvo varomos 
pas mėsininką ant papjovimo 
ir kada ėjo per szi miesteli vie
na isz ju gal taip buvo nusimi
nus kad nutarė papildyt savžu- 
dins'ta ne kaip būti papjauta. 
Persiskyrus nuo kitu karvių, 
gavosi ant tilto nuo kurio nu- 
szoko iii upe ir prigėrė. Taip 
sau mane locnininkas karves ir 
apie tai apsakė kitiems.

Žaltys Su Dviem 
Galvoms

Douglasville, Kaus. — Prie 
Green Moutain kalnu Ben Pe
ters sugavo žalti su dviem gal
voms — po viena ant ikožno ga
lo. Toji gyvate gali szliaužti 
isz abieju galu ir turi dvi pė
das ilgio. Atvežęs taja gyvate 
in miestą, pardavė ja muzejui 
už 500 doleriu. Dabar Peters 
vela nusidavė in (tuosius kalnus 
su vilczia suradimo panasziu 
gyvaeziu 'bet ar turės gilinki 
tai nežine.

Barbens Perpjovė 
Kostumeriui Gerkle
'Turner, Md. — Kada Jokū

bas Dickson atėjo pas barbeni 
Bert Thomas ir atsigulė ant kė
dės kad ji nuskustu tai Beri 
vietoje pradėt ji skųst tai pra
dėjo operacija ant savo aukos 
per perpjovima jam gerkles'. 
Žmogelis turėjo iszsimuszt lau
kan pakol atsikratė isz ranku 
pasiutėlio. Badai barberis ne- 
senei sugryžo isz pamiszeliu 
namo kur buvo uždarytas ke
lis mdtus ir iszleistas ana die
na kaipo iszgydytas.

Isz Visu Szaliu
PAVEIKSLAS ANT 

LANGO
PAVEIKSLAS ŽUVININKO 
SU PATOGIA MERGAITE, 
YRA MATOMAS ANT 
LANGO GRINCZELES.

Kalmar, Norvegija.— Kelio
lika myliu nuo czionais ran
dasi sala Aland ant kurios 
gyvena keli szimtai žuvininku. 
Tarp mažu bakūžėlių randasi 
viena apleista ir konia visisz- 
kai sugriuvusi, kurioje niekas 
negyvena ir kaip žmones kalba 
joje vaidenasi.

Priesz nusileidimą saules, 
ant lango tosios grinczeles duo
dasi matyt nepaprastas pa
veikslas seno žmogaus su ruda 
barzda, kiuris laiko patogia 
mergaite ant keliu, su kuria ro
dos glamonejesi. Paveikslas 
yra aiszkus ir negalima jo jo
kiu budu numazgoti, žmonys ji 
mato aiszkei kas dien. Norintis 
grinezele jau yra konia sugriu
vusi ir kiti langai iszdaužyti, 
bet szitas yra czystas su tuom 
netpaprastiu regėjimu.

Kokiu budu tasai paveikslas 
atsirado ant lango tai seniausi 
žmonys neįgali iszaiszkyt. Nes 
net atvažiavo ant tosios salos 
mokslincziai isz “Society of 
Physical Resiearch,” tirineti ta
ji nepaprasta pasirodima, bet 
nieko negalėjo iszitirinet.

Penkesdes'zimts metu adgal, 
apsigyveno ant tos salos tarp 
žuvininku, senas sziauczius. 
Žmones pradėjo kalbėti kad ji
sai kitados buvo budeliu ko
kiam tai sklype ir apsigyveno 
czionais idant užmirszt apie sa
vo aukas kurias jis pakorė. 
Senukas susipažino su maža 
mergaite, kuri .siausdavo prie 
jo grinczeles ir tankei ateidavo 
pas sena siaueziu, kuris laike 
j'a anit keliu ir su ja glamonėjo
si. Tula diena kada abudu 
taip sėdėjo prie lango žiūrėda
mi ant lietaus, staigai sužaiba
vo ir trenke perkūnas, kuris 
pataikė in senuką užmuszda- 
mas ji ant vietos, beit mergaitę 
iszliko gyva. Po tam atsitiki
mui mergaites tėvai apleido sa
la iszvažiuodami nežine kur.

Ir lyg sziai dienai tasai pa
veikslas pasiliko ant lango. 
Moks'liszka draugavę iszva- 
žiuodama pasiėmė Ita stiklą su 
paveikslu kuri tyrinės apie ta 
nepaprasta paveiksią, dabar 
gyventojai neteko to stebuklo 
kuris atnesze jiems dideli pel
ną nuo 'žiopliu, kurie atvažiuo
davo isz daugelio vietų pama
tyt taji nepaprasta paveiksią.

Apie ta mergaite niekas dau
giau nėgirdejo kur ji dingo, o 
gal mirė ir josios dvasia susi- 
vienyjo su senuko anam sviete 
ir abudu yra linksmi.

§ Amerikoj randasi dau
giau kaip 50 tuksltanczei sztoru 
kuriuose parduoda visokiu sal
dumynu (kendžiu) ,po 600 do
leriu kas minuta.
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Kas Girdėt
Tūlas audžia Delaware's vals-1 

tijoj nusprendė kad motere sa
vo vyra gali kolioti kiek jai pa
tinka o vėla kitas sudžia isz 
Kansu nusprendė kad vyras tu
ri tiesa savo mo'terei duoti in 
kaili kiek jam patinka... Na, tai 
ir be to randasi ant szios asza- 
ru pakalnes užtektinai peklos 
ir be tokiu nusprendimu.

plodavojo didelis eroplanais ir 
sziadien valdžia tyrinėja prie- 
žaslti tosios 'baisios nelaimes.

Ypatos gerai suprantanczios 
taisės nelaimes, TVashing ton e, 
kalba kad jeigu valdžia gerai 
isztyrinetu taisės priežastis tu
ja nelaimiu tai isztyrines aky
vus dalykus kas kiszasi Naziu 
darbszavimo czionais.

Akyva, kad žiaunai tokiu at
sitikimu priskiria prie Naziu 
darbszavimu senatoriaus Lun
deen varda, kuris likos užmusz- 

, tas toje eropftano nelaimėje.

PASZELPA BETURCZIAMS
----------------- - O—:——--------- .

Sulyg Socia'les- Apdraudos 
Instatymo.

Sulyg Sociates Apdraudos 
Instatymo, beveik trys milijo
nai bdturcziu Jung. Valstijose 
jau gauna pinigiszka paszialpa 
kais meuesi. Szita paszelpa va
dinama “Viesz-a Paszelpa” 
(arba Public Assistance). Ji 
duodama.—

1. Beturcziams — vyrams ir 
moterims, virsz 65 m. amžiaus;

2. Vaikams s'zeimynose ku-
,geriau ' ri‘os neteko ju užlaikytojo;
Jokios 1 8- Akliems beturcziams bet 
nevar-1 kuriu metu.
veikte

Baltimoreje kokis tai Italas 
parpuolė, susimusze smarkiai 
galva ir nuo to laiko neteko 
proto ir nežinojo ka daro ir ne
gailėjo atskirti pikta nuo gero. 
Ant pagalios daktarai padare 
ant jo operacija po kuriai vi- 
siszkai pasveiko. Pasirodė kad 
jis turėjo voti ant smegenų. — 
Ar nebūtu .geru dalyku padary
ti reikalingas operacijas ant 
daugelio pusgalviu?
\ :---------

Daugelis žmonių skundžiasi 
ant trumpos pomteltes bet nie
kas nesiskundžia ant trumpo 
proto.

Pervirsz patogios ir pervirsz 
iszmintingos mo4eres nelabai 
yra reikalingos visuomenei; 
reikalinga yra tik moteres vi
dutinio patogumo ir proto, su 
gera sanžine kurios supranta 
savo privalumus gerai.

Patogi motere neturi szir- 
dies ir todėl jos patogumas yra 
jai ir kitiems prakeikimu.

Valdisžkam muzejui, mieste 
Florencijoj, Italijoj, randasi 
seniausia 'knyga ant svieto. Y ra 
tai suraszymas perdejimo raša
lo szvento a*nlt Lotyniszkos kal
bos kuria badai perdėjo szven- 
tas Heronimas isz tikrosios 
Biblijos paraszyta kalbose: — 
Hfebratekoj ir Graikiszkoj. Per 
1300 metu ta knyga gulėjo už- 
mirszta kliosztoriuje Monte 
Amiati, Italijoj, kuria surado 
netikėtai profesorių Femes,. 55 
metus adgal. Kožnas 'kuris gei
džia pažiūrėti tosios knygos, 
turi aplaikyt specialiszika pa- 
velinimanuo augszcziausio Ita- 
liszko ministerio.

Daugelis žmonių yra tosios 
nuomones kad-SoeialisItai susi
deda isz vienu bedieviu. Jeigu- 
taip kas mistiną tai tame bius
tą. Socialistai yra tai politisz- 
ika partija, taip kaip Demokra
tai ar Rėpublikonai. Socializ- 
mas isz pradžios gali būti ge
ras kol'yra prietelei (?!) dar
bininku ir taip j u n e prasi pla
tina. Bolszevizmas ir Komuniz
mas bet kada insiskverbia in 
Socializmą tosios dvi paskuti
nes partijos- tada dingsta So
cializmas ir ^pastoja ana.rikiz- 
mas. Tikras Socializmas vsusi- 
įdeda isz “mylėk savo artima 
jkaipo pats .save; ’ ’

; j prie arcziausio vieszos geroves j 
j ofiso. Jis turi inrodinti-kad ne- 

• • • r -turi isz ko pramisti ir visiszkaimokescziai nevienodus. Kaiku-
• i- i ė t aklas, arba kad jo regėjimasnos V ai siti jos gali mokėti daug j

;f?kš prastas kad negali save 
Į užsilaikyti. Daug valstijų ne
reikalauja kad akli privalo bu- 

Į Ii piliecziais ir daug valstijų 
nereikalauja kad iszgyventu 
valstijoj paskirta laika. Kaiku- 
rios' valstijos reikalauja vieno 

įmeto apsigyvenimą bet daugu
ma valstijų reikalauja dau
giau kaip vieno meto apsigy
venimą. Negalima reikalauki 
daugiau kaip viena meta priesz 
padavima praszymo ir keturis 
kitus metus per paskutinius de
vynis metus.

Menesine mokesti, kiekvie
name atsilikime, nustato Vals
tija. ir Federate Valdžia pasida
lina isžkasczius iki $40, per me
nesi kiekvienam asmeniui. Isz- 

, mokėjimai asmenims priklauso 
‘ nuo .kiek jie reikal.auja paszial

pos. Vidutinis mėnesinis mo- 
keskis akliems asmenims 43 
valstijose, kurios turi szitos ru- 
szies paszialpos planus, yra 
mažiaus $24. 8 Valstijose yra 
mažiaus $15., in 10 valstijų tru-

■ puti virsz $25. per menesi.
Paszialpa akliems nesiskaito

1 su žmogaus metais, ji duodama 
visiems akliems, bet -aklas žmo-

■ gus, virsž 65 m. -amžiaus, nega
li gauti abidvi pas'zialpas — se-

- no-amžiaus paszialpa ir ak- 
1 Items paszialpa. — Gauna tik 

viena.
Social Security Board, 

Federal Security Agency, 
Washington, D. C.

STEBUKLINGAS PUODUKAS
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daugiau už kitas. Kitose vals-1 C v 
tijose galima su mažiaus pini- 
gu'apsieiti. Dvieju Valstijų vi- 

. d utinis ■ mokestis pasiekia $33. 
■ir $37. bet visai szaliai viduti- 
jne suma yra apie $20. .Sep-ty- 
. niosė valstijose, vidutine suma 
yra mažiaus $10. per menesi.

Pinigus, kaip pirmiads pa- 
aiszkinta, parūpina valstija ir 
Federate Valdžia. Federate 
Valdžia moka puse ir Valstija 
puse paszialpos iki $40. per me
nesi;

Atsiminkime: “Seno-Am- 
žiaus Paszialpa” yra nusenu- 
siiems beturcziams, todėl, kad 
jiems paszialpa yra reikalinga. 
Visai skirtingas nuo apdraudos 
plano algapelniams ir ju szei- 
mynoms — szitas apdraudos 
planas yra “Federal Old-Age 

,,and Survivors Insurance” pla
nas'— kuris moka apdrauda už 

' uždirbtas algas.
Paszialpa Užlaikomiems 

Vaikams.
Beveik 800,000 užlaikomu 

vaiku in 332,000 szeimynu net 
42 valstijose gauna mėnesinius 
mokesczius nuo Valstijų ir Fe
derates Valdžios, suiyg Socia
tes Apdraudos Instatymo.

Szitokia paszelpa duodama 
szeimynoms kur, pav., tėvas 
miręs ir motina neturi isz ko 
užlaikyti savo vaikus ar kur 
abudu tėvai mirė arba kur vai
kai tapo apleisti.

Vaikai privalo būti —
Mažiaus 16 metu amžiaus ar

ba mažiaus 18 m. amžiaus jei
gu lanko mokykla; ir jie priva
lo gyventi su Ifaevu ar motina, ar 
su sesere, broliu, dieduku, ’irio- 
cziuite, teta ar dede.

Tikslas szito plano yra krū
voj laikyti szeimyna ir duoti 
vaikams proga užaugti namuo
se ir ne instaigose.

Kaip Gauti Paszialpa Už
laikomiems Vaikams.

Kur vaikai reikalauja szito- 
kios paszeflipoš, tėvas ir motina, 
ar kita gimine, su kuria Vaikas 
gyvena, privalo kreiptis prie 
arcziausio vieszos geroves- ofi
so. Reikia paduot vaiku metus, 
ju padėti paaiszkinti ir inro
dinti kad tokios paszelpos jie 
reikalauja ir kaip ilgai jie gy
vena Valstijoj.

Vaiku neklausiama apie pi
lietybe ir vaikas privalo gy
venti Valstijoj paskutini melta 
priesz padavima praszymo. 
Jeigu vaikas dar nesulaukęs 
pirmo meto, motina privalo gy
venti Valstijoj per meta priesz 
vaiko gimimą.

Valstija, pagal kiekvieno 
vaiko reikalo, ir pagal kiek pi
nigu Valstija turi tam tikslui, 
paskiria menesine mokesti.

Vidutine suma visoj szalyje 
yra; apie $32. per menesi szei- 
mynai. Dviejose valstijose ma
žiaus aip $15. per menesi szei- 
mynai; beveik puseje valstijų 
yra $30. per menesi ir net iki 
$58. vienoj valstijoj. Mokesty s 
Szeimynoms nevienodos.

Federate valdžia moka puse 
mokesties, iki $18. pirmam vai

kink paszialpos reikalinga. Jie'^<u^ už kiekviena ki-
svars'to kiek praszytojui reikes 
maišto, apredu ir kitu reikalin
gumu. Jie irgi nori žinoti kiek 
pinigu ar kitko žmogus* pats 
turi.

Valstijos oficieriai nutaria

Ar-gi kur gali būti 
kaip szitoj Amerikoj? 
laisves žmogaus niekas 
žo; bukie kuom nori,
kas tau patinka ir tikėk kaip 
sau nori, Įtik neperžengk ins'ta- 
tymu szios szalies o niekas tau 
kliucziu nedarys niekame. Jei
gu tau nesiseka vienas biznis*—• 
mesk ji ir griebkis už kito o jei
gu ir tas negeras, pasirūpink 
treczio ir t.t., nes czionais “lai
kas tai pinigas” ir reikia, isz 
jo naudotis.,

Jeigu tik užsiėmimas duoda 
gera pelną, Amerikonas visai 
nepaiso ar tasai užsiėmimas 
jam tinka ar ne. Amerikonui 
n:ž viską brangesnis yra “good 
job.”

Redakcija “Sautes” sudeda 
kanszta padekavont visiems 
tiems kurie (platina laikrasz-ti 
ir ragina kitus prie skaityme. 
Kasdiena pribuna nauju skai
tytoju ir kožnas grąžei užsimo
ka. Skaitlis musu szeimynos 
pasididino milžiniszkai per ke
lis menesius, narinis del dau
gelio turėjome sulaikyti.

Žmogau, midlykie apie gy
vastį o ne apie’mirti nes' ji*ir 
taip ateis pas tave 'be pakvie
timo o 'tada busi linksmas irtas 
priduos tau sveikata ir ilga gy
vastį.

Daktaras Arthur Jameston, 
i'sz Kanados tikrina jog su pa- 
gialba elektriko atgaivino ne
gyva. kūdiki kuris mirė tuoj, po 
užgimimui.

Mat, kada kūdikis užgimė, 
buvo suvis negyvas. Kada viso
kį daktariszki budai nieko ne- 
pagiailbejb, daktaras panaudo
jo elektriką ir kūdiki adgaivi
no.

Yra tai labai geras būdas 
tiktai kad daktarai ji nenaudo
tu del atgaivinimo uoszviu ir 
netikusiu bobų .kurios n.us-i- 
kruomoja nuo szit o-svieto.

Du žmones susijungė mazgu 
moterystes, ana diena, San Die
go, Kailifoitnijoj. Ceremonija 
apsivedimo buvo nepaprasta 
nes jaunavedžiai neprižadejo 
viens kitam “paklusnumo” ne 
“meiles.” Jaunavedis yra pa- 
gialbininku redaktoriaus te- 
nai'tilnio laikraszczio o nuotaka 
yra studente daktariszkam uni
versitete.

Jaunavedžiai sako, kam ežia
' Tame .mokytame mieste, I prižadėt meile viens kitam per 
Bostone, dideli stebuklai deda
mi- Tūlas žmogelis, kuris plake 
fcavo arkli, užmokėjo neit 35 do
lerius bausmes. Jo kaimynas, 
kuris iszlupo gerai kaili savo 
paeziulei, užmokėjo bausmes 
įtiktai deszimts doleriu. — Tai 
matote vyrueziai, Bostone ark
lys turi didesne verte ne kaip 
paot ere. •

visa gyvas! i nes meile tik taip 
ilgai buna pakol neiszdilsta o 
ateina tokis laikas žmogaus 
gyvenime kada toji meile vi-1n 
siszkai sušzala.

Jeigu panaszus ap-sivedim-ai 
invyktu visur tai kam po nog
iu imki szi i ubą?

Szita pinigiszka paszelpa 
duodama beturcziams kuine ki
taip patektu in instai-gas. Gau
dami szita menesine p-aszialpa 
szitie žmones gali namie gy ven
ti.

Menesine pas'zia'lpa mokama 
per kiekvienos Valstijos vie
szos geroves ofisus miestuose, 
miesteliuose ir apskricziuose. 
Valstija nukarta kiekviename 
atsitikime, ar žmogus, kuris 
praszo tokios paszelpos,- ja 
gaus ir kiek gaus. Bet Federa
te Valdžia pristato puse iszmo- 
ketu kiekvienam .asmeniui pi
nigu, iki paskirtos sumos. Val
stija užmoka kita puse.

Nusenusiems Beturcziams.
Beveik du milijonai nusenu

siu. žmonių Jung. Valstijose 
gauna mokesczius kas menesi. 
Szituos mokesczius vadiname 
“Seno-Amžiaus Paszialpa” 
(Old Age Assistance).

Kaip Gauti Seno-Amžiaus 
Paszialpa.

Gauti szi tokia paszialpa, vy
rai ir moterys, beturcziai, pri
valo kreiptis prie arcziausio 
vieszos geroves ofiso. Aplika
cija bus aps'varstoma tame ofi
se ir jeigu ji prisilaiko prie se- 
no-amžiaus paszelpos patvar
kymu, mėnesiniai mokescziai 
Bus duodami.

Sžitos paszialpos prasžytojai 
turės atsakyti, klausymus apie 
save ir ju padeki.

Jie privalo paduoti metus.
‘ ‘ Seno-Amžiaus paszialpa ’ ’ 

duodami tik žmoriiems 65 m. 
amžiaus ir daugiau.
Jie privalo įnrodinti kaip ilgai 

iszgyveno Valstijoj.
“Seno-Amžiaus paszialpa” 

duodama tik jeigu asmuo isz- 
gyveno valstijoj paskirta lai
ka. Dauguma valstijų duoda 
paszialpa tik tiems žmoniems 
kurie gyveno toje valstijoj vie
na meta ar daugiau priesz pat 
praszymo padavimą ir per ke
turis metus isz paskutiniu de
vynių metu. Keliose valstijose 
laikas trumpesnis.
Nusene žmones, beveik visose 
valstijose privalo inrodinti 

pilietybe.
Dėt Sociates Apdraudbs Ih- 

statymas sako kad jiems pa- 
szia’lpa nebus atsakyta jeigu 
negana ilgai jie yra pilieėžiai:

Mėnesines Mokesties Suma.
Valstijos vieszos geroves ofi- 

cieriai atsargiai isžegžaniinuo- 
ja atsitikima kiekvieno as- 

j men's kuris praszo seno-am- 
žiaus paszelpos, kad sužinojus

Geležkelio Panele

Margarieta Landry, 18 me
tu, gal bus pirmutine gyva 
mergina kuri bus perstatyta 
per geležinkeli ir jos paveiks
las bus naudojamas ant lem
pu vagonuose ant geležinke
lio Louisiana & Arkansas— 
Kansas City, pietines linijos.

I Nesenai kilo baisi eksplozija 
parako dirbtuvėje New Jersey 
[valstijoj.

Keliolika sanvaicziu adgal; 
isz nežinomos priežasties,, eiks-

Patogus bet mažo proto žmo
gus yra panaszus in laiszka ku
ris labai gražiai suraszytas bęt 
būvis kvailisžkai.

Skaitykite “Saule”

! ta vaiku pacžiame name.
Akliems.

i Federate Valdžia ir 43 vals
tijos dabar; parūpina mėnesi
nius mokesczius 47,500 aklu, 
visu amžių kurie save negali 

kiek pinigu per menesi pasikir- užsilaikyti.
ti pagal kieikvienp asmens rei- Į Gauti szitokia. paszialpa, ak- 

kalo ir pagal kiek pinigu vals- Jas žmogus, kuriam paszialpa 
tija Ituri tam tikslui. Todel-gi reikalinga, privalo kreiptis'

jos tarnaites.
Karalaite Ituoja.us atsikėlė. 

Kaziukas paėmė ja už rankos 
ir drauge su jos tarnaitėms at
vedė prie stalo ir pasodino ant 
puikios auksines kėdės.

Kada karalaite ir jos tarnai
tes pavalgė ir truputi pasikal
bėjo, karalaite melde Kaziuko 
kad jas iszgelbetu isz užkeiki
mo.

Kaziukas vela patrynė savo 
puoduką ir saliai atbėgo tas 
pats tarnas klausdamas ka sau 
vėlina.

— Pasilik czionais ir nesiju
dink isz vietos.

Žinoma kad tarnas ant tokio 
vėdinimo negalėjo pasijudint 
isz vietos todėl Kaziukas patry
nė puoduką vėla bet dabar at
bėgo ant jo pareikalavimo pats 
vėlinės kuris jo užklausė:

— Ka sau vėlini mano pone ?
— Tegul tuojaus atsikelia 

isz .užkeikimo ponas szio palo- 
ciaus.

— Taip bus kaip sau vėlini.
P o t a m Kaziukas pat rynė 

vela savo laiminga puoduką o 
kada vela velnias pasirodė, Ka
ziukas jam paliepė kad bėgtu, 
sau in pekla isz kur pribuvo ir 
kad daugiau nepasirodytu szia- 
me palociuje.

— Gerai, taip bus kaip sau 
vedini.

V-elnes dingo jam isz akim 
Karalaite buvo jam taip dėkin
ga už iszliu'osavima jos ir tar- 
naicziu nuo užragana-vimo kad 
su juom apsipacziavo ir gyve
no laimingai lyg smert tam pa
lociuje kur rado daug aukso ir 
brangiu žemeziugu senuose 
skiepuose. —F.B.

j^AZIUKAS ir Petrukas gyve
no su savim kuogeriausiam 

sutikime. Viena diena abudu 
iszkeliavo in tolima kelione. 
Jau naktis užėjo ir pasidarė 
tamsu, kada ineitinejo in tam
sia girria.

Toje girnoje stovėjo labai 
senas palocius, nesirado jame 
ne duriu, tiktai skyle Jange. 

' Kaziukas .sako in savo dranga:
— Asz in eisiu per ta skyle.
— O kas bus, jeigu isz tenais 

iszsigauti negalėsi?
— Tai man paduosi koki pa

gali ir isztrauksi.
Na ir in’lindo.
Kada Kaziukas- radosi vidu- 

rije, Petrukas taip persigando 
kad isz baimes pabėgo, palik
damas Petruką viena.

Kaziukas sėdi pats vienas 
palociuje ir mausto.ka ežia da- 
ryti — bet iszeifi negalėjo. Ei
damas po senus murus, ant ga
lo atėjo in koki tai kambari ku
riame nieko daugiau nesirado 
kaip tiktai senas puodukas.

— Ka tasai puodukas czio
nais ženklina ? — pamislino sau 
Petrukas ir paemes puoduką 
pradėjo skverbtis in virszu kad 
iszlipti laukan. Tame isz neži
nių pabružino puoduką in sie
na. Puodukas pražibo nepap
rasta iszviesa tamsumoje. Ne- 
žine isz kur atsirado tarnas, 
puikei pasirėdęs ir užklausė:

— Ka sau vėlini, mano malo
nus karalaiti ?

— Norecziau isz czionais isz
sigauti.

— Gerai, tas bus tuojaus isz- 
'pildyta. '

Isz pradžių labai nusigando 
Kaziukas tokiu regėjimu bet 
baime tuojaus dingo ir pamisli
no sau: reikia man vėla paban
dyt pabružyt puoduką ir persi
tikrini kas bus tollaus. Su tais 
žodžiais pabružino puoduką ir 
vėla pasirodė tas pats tarnas 
klausdamas:

— Ka malonus karalaiti pa
liepsi iszpildyti ?

— Tegul tuojaus atsidaro 
tosios durys.

—Gerai, tuojaus taip bus.
In kėlės miliutas Kaziukas 

vela pabružino puoduką, atbė
go tanias ir užklausė ka sau vė
lina.

— Atneszkie man ka valgyt.
Nesuskaitė Kaziukas penkis 

kad sztai stalas pats užsidenge 
ir stojo ant jo puikiausi ir ska
niausi valgei, kokiu Kaziukas 
savo gyvastije nebuvo mates o 
tarnas jam patarnauja visame 
kaip tikram karalaicziui.

Kaziukas suvalgė vakariene 
po tam ėjo pažiūrėti kas tam 
palociuje randasi ir priėjo prie 
uždarytu duriu užrakintu su

:: Nesibucziuoja ::
----- y—

Randasi tokios szalys ant že
mes kuriose žmones nežino kas 
tai yra’ bucziuotis. Tolimuose 
rytuose Birme, visose dalyse 
Indija, Kinuose ir Japonijoj, 
taip-.gi ant nekuriu salų Tyko
jo Didmario žmones niekados 
nesibucziuoja. Jaunos Japo- 
naites nežino ka tai ženklina 
pasibucziavimas; Kinczikui ir 
Indusui nei ant mislies neatei
na pabucziuot mylima o moti
nos to.se -szalyse gana glamonė
jasi su vaikais bet prie ju lupu 
nedalypsti. Ir žiemiu szalyse 
Es-kimo-sai nesibucziuoja tik 
vietoje pasibucziaVimo įtrina 
nosis in uosi. i /.

—■ Daktarai sako kad mo
teres [prakaitas yra daug smar
kesnis ir .s'mirdesniS negu vy
ru. Per tai, jeigu norite palai
kytos už 'sžveres moteres arba 
mergina, - tai privalo tan'kei 

deszimts spynoms. Smarkei pa- maudytis ir mazkot apatines 
brūžino puoduką ir tuojaus pa- drapanas.
sirode tas pats tarnas.

— Ka reikalauja szviesiau- 
sias karalaitis?

— Kad man atsidarytu to
sios durys.

— Gerai, tavo pageidimas- 
bus tuojaus isz-pildytas.

Durys atsidarė paezios ir. 
sztai ka Kaziukas paregėjo,' 
puikiam kambaryje, ant pui-' 
kios- ir minksztos lovos guli pa-1 

Otis N. Brown, kuris yra ka- Itogi karalaite, kokios savo gy-': 
mandierium kareiviu isz pas
kutines Svietines Kares, ati
darė seimą kuris buvo laiky
tas Los Angeles, Gal. Jis ra
gino visus kad butu pasiren
gia apgynime savo tėvynės 
Amerikos nuo nevidonu.

Pirmininkas Kariszku
Veteranu

I

vastyje Kaziukas nebuvo ma-Į 
tęs o prie jos gulėjo kelios tar
naites.

Kaziukas vela patrynė savo 
'stebuklinga puoduką o kada 
pasirodė tarnas, paliepė jam 
pabudint patogia karalaite ir
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/NEDOROS AKYS Į
Į£ITADOS gyveno turtingas 

bajoras ant Vislos, mūrin
iam dvare. Visi langai buvo nuo 
puikios upes: nebuvo ne jokio 
lango ne nuo vieszkelio, ne nuo 
dvaro. Kelias, kuris vede in 
bajoro dvara, buvo iszsodin- 
tas abiem pusėm puikiom lie
pom, užaugės žole, iszrode jog 
ne daug svecziu atlankinejo ta 
dvara.

Ponas to dvaro nuo septynių 
metu, kaip ten gyveno, nes gy
ventojai mažai ka ji slėpėsi nes 
baisios žinios bėgiojo apie ji.

Gimęs isz turtingu tėvu ant 
kraszto Sanu, nuo vyges nelai
minga žvaigžde jam szviete: 
turėjo akis negeras, kuriomis 
liga ir smerti žmonėms uždavi
nėjo. Kada pažiurėjo negeroj 
valandoj ant gyvulio, tasai 
tuojaus stipdavo; jeigu ka pa
gyre, nyko tuojaus. Tėvas ir 
motina ir rupesties numirė o 
negeras ponas — kaip ji aplin
kinei vadino, kur nesuskaity
tas savo akimis padare nelai
mes, — pardavės po tėvu dva
ra, persikėle ant krasztu Vislos 
ir apsigyveno mūriniam dvare. 
Visus žmones atleido nuo tar
nystes, pasilaikė tik viena se
nuką kuris ji ant ranku iszau- 
gino ir kuriam tiktai vienam 
negeros akys pono nieko ne
kenkė.

Negeras ponas retai iszva- 
žinejo isz dvaro nes už jo akiu 
traukėsi nelaimes, smertys ir 
ligos; del to visada sėdėjo prie 
pono senas tarnas, kuris ji ser
gėjo, kur kaima, miestą ar 
žmogų pamate; tad'a ponas už- 
denginejo, nuleidinejo žemyn 
ir žiurėjo ant nasztos žimoju, 
visada po kojom padėta. (Ne
geros akys, žiūrėdamos ant sau
su žirnoju, niekam negalėjo 
kenkt o žirnojei džiūvo da la
biau).

Žinodamas savo akis kurio
mis nenorėdamas nelaimes ir 
smerti užvedinejo, liepe pasta
tyt dideli dvara ir visus langus 
padare nuo szalies Vislos, no
rėdamas tokiu budu nekenkt 
žmoniems, ne ant savo kluono 
niekad nežiūrėjo nes jau du 
kartu jam sudege kada pažiu
rėjo negeroj valandoj.

Apart to, keike ji triopinin- 
kai ir su baime r odinėjo ant 
dideliu langu mūrinio, dvaro 
isz kur negeros akys ne vienam 
uždavė liga o vėtra nuolatos 
prie pristovos priesz kraszto 
tiesiog balto, kaip vadino, dva
ro, daug laivam kenke.

Atsivožines vienas triopti- 
ninkas, nuplaukė sėdės anlt luo
telio in balta dvara ir norėjo 
matyt negera poną. Senas tar
nas persigandęs, invede ji in 
valgoma pakaju. Ponas val
gant pietus, perpykęs jog jam 
nepažinstamas perszkadina,, 
pažiurėjo ant ateivio isz paniū
ru, kuris gavo toki drugį jog 
žodžiu isztart- negalėjo ir puo
lė anlt žemes. Senas tarnas isz 
paliepimo mįelaszirdingo po
no, isznesze ji in luoteli, davė 
daug pinigu ir nuveže in kita 
krasz'ta.

Trioptininkas ilgai sirgo: ka
da galėjo kalbėt, baisus . pa
veikslas, kuriame mate balta 
dvara ir negera poną, pergaz- 
dino da labiau visus trioptinin- 
kus kurie ji su akyvumu apsu- 
pinejo. Nuo to laiko kožnas 
trioptininkas plaukdamas Vis-

bėjo atsimenant 
balsaus pono.

* *

nęgęru akiu

*

metu praėjoJau deszimts 
kaip baltas dvaras buvo baime 
del aplinkiniu gyventoju triop- 
tininku. Niekas neatlankinejo 
negera poną o nelaimingas pra- 
leidi'nejo visa laika vienas.

Užstojo szallta žiema; pul
kais vilkai, aplinkui dvara bai
siu balsu staugė o ponas dvaro 
sėdėjo nulindęs prie kamino 
ant kurio didele ugnis dege ir 
vartė lapus kokios tai knygos.

Senas tarnas jau visas duris 
uždare ir tam paežiam.pakaju
je, isz kitos puses kamino atsi
sėdės, .szilde sena ir suszalusi 
kulia taisant tinklą anlt žuvu.

— Stanislovai! — tarė ponas 
in ji, — ar daug žuvu akutėj 
pagavai?

— Ne daug, pone, bet bus ga
na del mudviejų.

_Teisybe! — tarė nelaimin
gas turezius — jau kiek metu o 
mes visada vieni; nelaiminga 
valanda kurioje mane motina 
pagimdė! Visados vienas gyve
nu kaip pusUelninkas nes žmo
nes bijo ir bėga nuo manes! — 
Ir apsiszluoste aszaras kurios 
vilgė nelaimingas akis.

Netikėtai ant dvaro iszgirdo 
baisa žmogaus szaukenezio pa- 
gialbos. Sudrėbėjo ponas namo 
jog taip ilgai ten gyvena o nie
kad negirdejo svetimo žmo
gaus balso. Senas tarnas iszbe- 
go isz pakajaus o paskui ji ne
geras ponas su lempa rankoje.

Priesz paezias duris stovėjo 
roges piie kuriu stovėjo seny
vas žmogus szaukentis pagial- 
bos. Tuojaus isznesze nepažin
stamas isz rogių savo apalpu- 
sia paezia o senas (tarnas iszso- 
dino pergazdinta duktere.

Padėjo daugiau malku ant 
kamino, atgaivino apalpusia 
motina, ponas dvaro atnesze 
apdulkėjusius butelius su ariel
ka kurios davė gert senyvam 
tėvui ir dukterei.

Senas tarnas nusijuokdavo 
nemata.nlt, žiūrint ant links- 
maus savo pono, kuris nuolatos 
paniurus ir nuliūdęs buvo.

Sveczei pribuvia ir apszilia 
nuo aricJoks pasakojo kaip ke
lionėje užklupo juos pusnis ir 
laklydo o po ilgam klaidžioji- 
nui patiko pulką vilku. Kaip 
ik spėjo iszbegt. ir pasikavot 

ant kiemo balto dvaro.
Tuojaus isz ragiu visus daig

ius iszeme, arklius pastate in 
tvaria o nuvargta, suszalia ir 
inbauginti pakelevingi, rado 
szilta ir puiku atsilsi. Vėla ty
kumas po senovei buvo paka- 
juose o ugnis ant kamino dege 
maža liepsnele.

* * *

Sieninis laikrodis iszmusze 
pirma adyna po pusiaunakt; 
senas Stanislovas snaude prie 
kamino vaktuojant ugni ir 
sztai atsidarė durys isz rnieg- 
isltubės negero pono ir iszejo 
nelaimingas da nenusiredes.

Tarnas nusistebėjas pratry
nė akis ir tarė kaip per miegus:

— Kas? Ponas nelaimingas 
da nemiega?

■ — Tylėk, senas mano drau
ge! — tarė ponas linksmai —- 
miegot negaliu ir badai niekad
neužmigtau o butau tokis lai
mingas kaipo sziadien!

Ir atsisėdo dideliam kresle 
prie kamino, nusijuokė links- 

la, atikrepinejo akis nuo ballto mai ir pradėjo verlri.
dvaro, pa tykiai meldėsi ir dre- — Verk, verkt, nelaimingas!' dvaro, patykiąi meldėsi ir dre-

— pamislino Stanislovas: —1 niu dvare pasididino tiktai vie- 
greieziau gal iszverksi negeras j na ponia. Daugybe tarnu, ku- 
akis. (Žmones mislina jog riuos priėmė, tuojau iszbegiojo 
verksmas su 
traukia negeras akis.)

— Kad man Dievas tai duo- ga, pamatia balta dvara n jau-1 
tu ka mistinu, — tare in save'na ir patogi ponia sunkiuose 
negeras ponas, — nieko dau-' kentejimuose gulėjo ant puikei 
giau ant szio svieto nenore-.iszklcltots lovos; tik meilingas 
cziau. Jau trisdeszimts metu, vyras, nusigryžes su burna nuo 
gyvenu vienas, .kaip pustelnin- 
kas arba razbaininkas o del to 
nieko neužmusziau ir nepamis- 
linau apieltai! Tiktai akys ma
no!

Nuliūdimas apėmė jo veidą 
kuris priesz valanda buvo 
linksmas bet tuojaus linksmu
mas vela apėmė po senovei ji: 
matyt jog spindulys tikėjimo 
nuvarinejo nuo jo nuliūdima.

— Mano senas prieteliau!
Stanislovas pažiurėjo linki

mai.
— As’z gal apsipaeziuosiu.
— Duok tai Dieve! — pa

szauke tarnas; — bet kur jesz- 
kot busimos mano ponios ?

Ponas atsikėlė nuo kėdės, 
prisiartino ant pirsztu prie du
riu szoninio pakajaus, kur pa
kelevingi miegojo ir isztare pa- 
tyka:

— Ten!
Stanislovas linktelėjo su gal

va kaipo pagyre gera iszsirin- 
kima ir pridėjo ant kamino 
malku.

Užsimislines ponas nuėjo in 
savo miegstube o senas tarnas 
tare in save.

— Duok tai Dieve bet nenu
noks Itos įgruszios ant gi usnie!

Užmigo kietai.
* * #

Ant rytojaus atsikėlė pakele- 
vingas bet apie tolimesne ke
lione negalėjo pamislyt isz 
p riežasties silpnumo, paczi os.

Ponas namo sn linksmumu 
dažinojo ‘jog sveczei da kėlės 
dienas bus o Stanislovas jau 
pradėjo tikėt jog nunoks gru- 
szios ant gluosnio.

Sveczias- buvo ponas netur
tingas bet puikei gyveno ir nie
ko pas- kitus neprasze. Pamy- 
lejo ir ponia to dvaro pana dė
lei sveežiavimo. Ponas tarė in 
savo jau daug sveikesne paezia.

— Malgosia! kaip matau 
mus geras gaspadoriusturi pri- 
siriszima prie mus Mariukes ir 
ji, kaip matau, ne nuo to.

— Ne s'zlektai tai butu.
— Tau rodos taip, — atsake 

pati — bet ar ji isz szirdies jo 
nori?

— Žmogus ne biednas ir ne 
jaunas, nieko jam nestokuoja,
— kalbjejo toliaus vaikszczio- 
jant pakelevingas po pakaju,
— mus duikte taipg-gi ne krei- 
va ir jau metuose jog jau gali
ma atiduot in ta stoną ir palai
mint.

Po vakarienei senyvas sve- 
szias gere sena arielka, kasė 
kakta ir klausė su linksmumu 
kaip ponas namo ju duktere 
sau už paezia prasze.

-— Patinki man ponas labai,
— tarė pakelevingas po ilgam 
m'islijimui — jeigu ponas apie 
pasoga neklausi, tiktai nori 
musu duktere isz szirdies sau 
už paezia tai tegul ir pasiliks 
jus dvaro gaspadine ir gimdo 
patogius sūnūs.

In tris menesius negeras po
nas turėjo paezia. Isznyko žole 
nuo kelio nes ja iszvažįnejo 
daugybe karietų kada suvažia
vo jaunos panos gimines ant 
vesituViu. Bet in kėlės nedeles 
po vestuvių iszvažinejo visi 
sveczei o kelias vela užaugo žo
le.

riuos priėmė, tuojau iszbegiojo 
ailesc'zia per- Į dažinoja jog ponias turi negeras 

akis; keli ilikia gavo baisia li-f

jos spaude szaltas rankas.
Pati žinojo jog vyras turi ne

geras akis; žinojo jog jos didi
no jos kentėjimus o szirdingai 
ji mylėjo ir melde jo nors viena 
karta pažiūrėti in ja.

— Marijona! — paszauke 
sunkei atsidusęs, — pats žinau 
jog nebusiu su tavim laimingas 
kol turėsiu taisės akis todėl isz- 
lupk man jas! Sztai asztrus 
peilis o isz 'tavo rankos nejau
siu jokio skaudėjimo!

Pati, iszgirdus apie toki bai
su dalyką, labai persigando o 
ponas negeras pamatęs savo 
mylimapacziule labai persi
gandusią, puolė ant žemes ir 
pradėjo graudžiai verkt.

— Kam man toji dovana Die
vo, toji laime kuria žmogus 
akimis malto, kad mano pažiū
rėjimas užduoda liga ir nelai
me. Tu sergi balsei, mano my
lima! Tikiu nes taiposgi isz- 
džiustia žaliausias medis kada 
ant jo pažiūriu negeroj valan- 
doj.Bet bukie rami, musu kūdi
kis nematis tuju mano akiu, 
nekenks jam ii’ užaugės ne
keiks tęva!

Negeras ponas tai pasakęs 
iszejo, palikes savo mylima pa- 
cziule.

Sztai davėsi girdėt du riks
mai : užverke kūdikis, užgimęs 
miegstubej o ajitras-gi buvo 
girdėt. riksmas tame paikajuje 
kur ant kamino dege ugnis.

Kūdikis užverke jog pamate 
saules savi esą o balsas vyrisz- 
kas jog tėvas naujai gimusio 
kūdikio atsisveikino su saule 
ant visados. Dvi akys kaip 
krisztolai su kruvinu peiliu nu
puolė ant žemes.

In .szeszis metus langus nuo 
Vislos užkalė o padare visus 

1 langus nuo vieszkelio ir nuo 
• dvaro o trioptiriinkai po paežiu 

baltu dvaru turėjo pristova.
Ponia dvaro sveika ir links

ma džiaugėsi su patogia kaip 
aniuodas dukrele kuri vedžiojo 
tęva be akiu.

Kaimynai kurie slėpėsi nuo 
negero pono, dabar-gi pradėjo 
atlankinet be akiu poną. Dingo 
grabinis 'tykumas kuris iki 
szi'ol vieszpatavo ir prisipildė 
tas baltas dvaras visokeis tar
nais kuriu priesz tai nebuvo.

Stanislovas jau visai pase
nės užkasė akis savo pono. Bet 
viena karta norėdamas persi
tikrini ar da akys nesupuvo, 
atkasė žeme ir pažiuręs ju. Jos 
žibėjo kaip žvakes ir kaip tik 
jis pamate taisės negeras akis, 
sudrėbėjo, puolė ant žemes ii' 
numirė. Pirma karta ir pasku
tini kenike senam tarnui akys 
negero pono!

Ilgai žmones pasakojo jog 
todėl pirma akys nieko neken
kė nes ponas ji labai mylėjo per 
ka meile atmuszinejo ju šyla.

Ponas be akiu labai jo gai- 
tėjo. Iszstate jam puiku pa
minklą po kuriuom trioptinin- 
kai visados meilesi kada silse- 
josi pristovoj po baltu dvaru.

Prisiartino vela žiema o žmo-

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

Vienas Skrantono Lietuvys,
Badai lengvamislys, 

Kokius ten szposus varinėja, 
Komedijas iszdarineja.

Apie ji da paliksiu,
Kitu kartu užtiksiu, 

Badai tenais kėlės mergicas at
lankys garnys,

Kurio lyg smert pamys, 
Po itam turės ka glamonėti, 

Viena kitai nepavydėti, 
Tai vis gerai, 

Vis Lietuviszkai.
$ & $

Kaip insigaunu in Miczigana, 
Tai jau ne sakyti —gana, 

Kas tenais dedasi,
Ir kaip bobeles vedasi, 

Net susijudinu,
Kaip apie tai atsimenu, 
Visus in koza sodina, 

O paezios likia szumija, 
Vai vyrueziai negerai, 

Jeigu bobai užauga ragai. 
Vienas vyrelis bobos iszsi- 

žadejo, 
In platu svietą nugarmėjo, 

Veluk nuo velnio atsitraukti, 
Kaip per dienas pekla turėti.

Vai vyrai, vyrai,
Koki jus kvailei,

Jeigu negalite bobos suvaldyti, 
Tai kam po nogiu su ja 

gyventi.
* * *

Trys merginos Grandrapidse 
ant burdo buvo, 

Ir szirdeles, rytmetyje susi- 
rupeziavo,

O tai už koki tai jauniki, 
Badai Plikalupi,

Nuo virszaus nuėjo žemyn, 
Pradėjo dreses keltis augsztyn, 
Viena kitai zerkola parodinėje, 

Ir dideli lamina pakelinėje,
O kad da anksti buvo,
Visi isz miego pabudo,

Žemyn nupleszkejo, 
Ant indukusiu merginu žiurėjo. 
Tokis gal jau metas — visur 

vainos, 
Visur muszasi ir merginos, 

Jau tai gero nebus, 
Ateinanti meta vargas bus.

* * *
'Tokia motere bent gera, 
O kaip rodos bus dora, 

Jeigu vyra turi, 
Tai ir ji prižiūri.

Vienas vyrelis,
Ne kas do žmogelis, 

Vietoje nueiti in bažnyczia, 
Nuėjo in kipszo koplyczia. 
Anlt piet taip jau parėjo, 
Nes pietus gerus turėjo, 

Pati blanda rankose turėjo, 
Tai visa ant galvos iszliejo, 

Ir da paszauke:
‘O-gi tu szunc-snuki, duosiu, 
Ba jau gyvent su tavim ne

galėsiu, 
Tegul viską velnei griebia,” 

Ir da su koszia in terla drebia.
Diedas neturėjo ka daryt, 

Pradėjo nuo veido koszia 
krapsztyti, 

Daug žmogelis nukenltejo, 
Ba ne maža sopuli ir sarmata 

turėjo.

tS" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE III
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I SVARBUS
LAISZKAS

pONAS Gre'itinskas viena ry
ta parasze labai svarbu 

laiszka, kuris turėjo Ituojaus 
iszeiti. Paduodamas ji tarnai
tei Mariukai, kalbėjo:

— Nuneszkie szi laiszka tuio-
! jaus ant paczto, tik greieziau 
i nes yra labai svarbus!

Mariuką paėmė laiszka bet 
kad lauke lijo, kaip isz ceberio, 
tai ne nemislino bėgti ant ano 
galo miesto kur radosi pacztas. 
Bet laiszkas turi būti nusiuns- 
tas o kad jos mylimasis Anta
nukas gyveno antrose duryse 
nuo jos, per tai nuėjo pas ji su 
praszymu:

— Mano Antanėli, nuneszkie 
del manes szi laiszka ant paež
io; asz laiko neturiu, tik grei
tai ne’s tai labai svarbus laisz
kas!

Antanukas negalėjo atsisa
kyti Mariukai, jau ketino eiti 
ant paczto kad .sztai paregėjo 
važiuojant berną isz ano galo 
miesto ir paszauke :

— Klausyk, Petrai! Tu va
žiuoji pro paczta, buk taip ge
ras paduoti szi laiszka nes tai 
labai svarbus rasztas!

Petras paėmė laiszka, inside- 
jo in kiszeniu ir nuvažiavo to
liaus. Ant kelio užsimislino gi
liai ir pravažiavo pro paczta o 
per visa diena buvo užimtas 
darbu. Vakare, kada nusirėdė, 
užtiko laiszka.

— Kad tave szimt’s pypkių! 
Užmirszau apie paduota man 
laiszka.

Paliepė jis savo šuneliui 
idant .ant rytojaus nunesztu ta 
laiszka anlt paczto nes tai labai 
svarbus!
1

(Sūnūs, iszeidamas isz namo, 
susitiko su duonkepiu kuris ka 
tik buvo atneszes duona.

— Ei, Szimai, kada eisi pro 
paczta, buk taip geras paduoti 
szi laiszka nes tai labai svar
bus!

Szimukas nebuvo arszesnis 
už kitus, paėmė laiszka, inside- 
jo ih kiszeniu ir vaiksZtinejo su 
duona per visa diena o kad 
laiszkas kiszeniuje nereke tai 
apie ji ne nepamislino pakol 
'atėjo in narna pono Greitinsko 
o kada paregėjo Mariuką isz- 
einaint su gurbeliu, einant ant 
turgaus, paszauke:

— Pauksztefli, eini in miestą, 
ar nenunesztum man szito lai- 
szko ant paczto nes asz ji už
mirszau nunesziti, yra tai labai 
svarbus.

Mariuką isztiese ranka idant 
paimlti laiszka, tuom tarpu po
nia Greitinskiene ineidama in 
kukriia paregėjo kaip Marinka 
ima nuo duonkepio laiszka — 
capt! pagriebė laiszka ir nežiū
rėdama ant adreso, su piktu
mu inbega pas vyra szaukda- 
ma:

— Klausyk, — kalbėjo dre
bėdama isz piktumo — Mare 
turės iszeiti isz namu kuogrei- 
cziausia. Ar tu kada girdėjai? 
Sztai turi kokius ten meilingus 
susineszimus su duonkepiu ir 
užtikau juos ant karszko darbo 
kada jai padavinėjo szi laiszka.

Ponas Greitinskas paėmė lai
szka nuo savo paezios, dirstelė
jo ant adreso ir paszoko net lyg 
lubu.

— O kad jus sžimts milijonas 
baczku velniu suėstu! Juk tai 
manb laiszkas. O kad juos Lu- 
cipierius užsmaugtu! Dabar 
pats nuuesziu taji laiszka ant 
paczto nes yra labai svarbus, i
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Praneszimas
Del “Saules”

Skaitytoju!
Visi tieji kurie geistu aplai- 

kyti praeitus numarins laik
raszczio, turi prisiunsti 10 cen
tu markėms ant nusiuntimo. 
Taipgi ir tieji kurie reikalautu 
laikraszti kuriame ’ talpiniasi 
klausymai apie registravimą 
ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiuncziia deszimtuka 
markėms ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalauja 
kopijas laikraszczio beit dykai 
negalime siunsti, turite pri- 
siunisti 10 centu markėms.

Naujos
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—O—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

Yra 
gute, 
daug 
daug atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aid o ja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

I Bell Telefono Numeras 78
820 W. Centre St. Mahanoy City
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Žinios Vietines
— Uta rni nke jau. 'turime 

pirrUa drena Spalio—Oktobe- 
rio. Menesis paszvenstas ant 
garbes Szv. Ražancziaus.

— Gerai žinomas graborius 
Charles Scherer, 403 E. Maha
noy Avė., mirė Utarninke po 
trumpai ligai, Temple ligonbu- 
teje, Philadelphijoj.

— Pondtva Jurgei Kalėdai 
sziadien džiaugiasi sulaukia 
anūkėlės 'kuria pagimdė įsimaus 
pacziule, Filadelfijoj. Motina 
po tėvais vadinosi Visockiute.

— Seredoje likos suriszta 
mazgu moterystes pana Kon
stancija Macziunskiute su Leo
nardu Wentz, isz Shenandorio, 
Szv. Juozapo bažnyczioje, per 
Kun. P. Czesna. Nuotaka yra 
gerai žinoma vedeja patogumo 
parloro ant W. Cenltre ulyczios.

— Panedelio diena iszva- 
žiavo in Geisingerio ligonbute, 
Danvilleje, Pa., ant daktarisz- 
ko tyrinėjimo pacziule redak
toriaus “Saules” F. W. Bocz- 
kausko. Drauges ponios Bocz- 
kauskienes vėlina jai greito su- 
gryžimo namo ir geros sveilka- 
jtos.

—• “Saules” ofiso telefo
nas likos permainytas nuo 59W 
ant 744-J. 'Turintieji reikalą su 
redakcija, telefonuokille pagal 
nauja numara.

“"'“^-“'’'ISZ LIETUVOS
Gerbiama Redakcija:—

Szirdinga acziu jums už 
szviesia “Saule” kuri nuszvie- 
czia musu nameli. Mano sūne
lis parejas namo isz mokyklos) 
visados užklausia ar jau atėjo) 
“Saule” kuria labai myli skai
tyt ir puikei skaito Lietuvisz- 
kai už ka tariu jums szirdinga I 
acziu. Žinau kad mano sūnelis 
iszaugs ant gero taultieczio 
skaitydamas Lietuviszkai. Ju
sli senas skaitytojas, Pranas 
Navickas isz Pittsburgh, Pa.

Isz Chicago, Ill.
— Tuszcziame lote, neit oi i 

narnu, buvo atrastas kūnais 58 
metu amž. Lietuves Antone- 
tes Vanagienės. Apžiūrėję ve
lione daktarai nusprendė, kad 
ji nusižudė. Sako, ji pirmiau
siai iszgere nuodu, o po to su 
aszltriu inagiu apsipjaus'te ran
kas, prie alkuniu, prakirsdama 
kraujo takus. Veliones kuna 
atrado jos vyras. Neradęs jos 
namie, jis susirūpino, kad gal 
atsitiko kas blogo, ir iszejo jos 
jieszkoti. Kuna rado už kelio
likos pėdu nuo savo namo, ku
ris randasi ties Nr. 5536 So. 
Laflin avė.

ŽEME ATIMA NUO 
ŪKININKU

ATIDUODA ČIGONAMS.

‘‘Elta ’’ pranesze, kad: 
“Apskricziu žemes ūkio komi
sijų surinktomis žiniomis, ligi 
sziu melu Rugpiuėzio 12 dienos 
isz viso buvo suardyta 30,850 
tikiu, isz kuriu žemes fondui 
paimama 599,616 ha. Praszy- 
mu žemei gauti paduota 164,- 
179. Vadinasi, jeigu žeme bu
tu skiriama visiems praszyto- 
jams, tai kiekvienam ju vidu- 
tiniszkai tektų 3.65 ha.

Aiszku, kad gavo žemes tik
tai maža dalis tu, kurie prasze. 
Pavyzdžiui, Mariampoles ap
skrityje buvo sudraskyti 910 u- 
kiiu, isz kuriu paimta in žemes 
fondą 12,332 hektarai. Praszy- 
mu žemei gaut išbuvo paduota 
8,005, bet komisija nutarė pa
tenkinti įtiktai 1,017 prašzymu, 
t. y., tiktai aszltunta dali.

Reikia atsiminti, kad beveik 
visos žemes, kurias Sovietu ko
misarai nutarė paimti in Žemes 
Fondą, yra atimamos isz ūki
ninku, nes dvaru Lietuvoje jalu 
buvo like tik keli, neskaitant 
Vilniaus kraszto. Dvarai bu-

Kur Reikia Registruo-I 
te In Kariszka Tarnyste

Schuylkill Paviete
Oct. 16, 1940 ,

Jeigu gyvenate sziuosia Dis- 
triktuosia, (tai turite juosia už
siregistravo! in Kariškos Tar- 
nystos, tai yra, vyrai nuo 21 iki 
35 metu amžiaus, Oct. 16, 1940. j

Schuylkill Co., L. B. No.l
Coaldale Boro., East Bruns

wick Twp., New Ringgold Bo
ro., Rahn Twp., Schuylkill 
Twp., 'Tamaqua Boro., Walker 
Twp., West Penn Twp.

Schuylkill 'Co., L. B. No.2
Blythe Twp., Mali an oy Twp. 

Mahanoy City Boro., Middle
port Boro., New Phila. Boro., 
Ryan Twp.

Schuylkill Co., L. B. No.3
Delano Twp., Kline Twp., 

McAdoo Boro., Ringtown Boro. 
Rulsh Twp., Union Twp., East 
Union Twp., North Union Twp. 
West Mahanoy Twp.

Schuylkill Co., L. B. No.4
Gilberton Boro., Shenandoah 

Boro.

Pats MarszaSka Hermann Goering Valdo Lekioto jus

Marszalka Hermann Goering (ant deszines) aplaiko ir siuntinėja paliepimus del 
Vckiszku lekioto j u kaip turi užklupinet ant melsto Londono ir kitu vietų. Szis paveiks
las likos prisiunstas isz Berlino in New Yorka per reidio.

Susilaukė Puikios
Senatvės

Keliaus 9,000 Myliu Pažiūrėt Szio Perstatymo

SHENANDOAH, PA.
f Utarninke mirė czionais 

gerai žinoma Mare Navickiene, 
201 Indiana uly., ant Heights. 
Velione gimė Lietuvoje, pribū
dama in Amerika kada buvo 
maža mergaite. Paliko keturis 
sūnūs, seseri Elzbieta Sikors- 
kiene, czionais ir daug antikų. 
Kunigas P. Czesna, prabasz- 
czius Szv. Juozapo parapijos 
Mahanoy City, buvo jos gimi
naitis. Laidotuves bus Subato- 
je 10-ta vai. ryte, su bažnyti
nėms ■apeigomis.

— Per tris dienas, prade
dant nuo Ketverge trauksis di
delis bazaras anlt naudos Szv. 
Jurgio parapijos ant ulyczios 
prie bažnyczios. Paskutine die
na, tai Subatoje, bus leidžiama 
150 doleriu bet jeigu tame lai
ke lytu tai bazaras bus laiko
mas bažnytiniam skiepe.
t Augustas Greenwald, 46 

metu, isz Brownsvilles, likos 
užmusztas William Penn ka
syklose o Juozas Letkeviczius, 
32 metu, isz Lost Creek ir Juo
zas Kristokas, isz miesto, da 
nesurasti? Ben Kelsi, 41 metu, 
isz miesto, likos skaudžiai su
žeistas ir iszkastas vėliaus isz 
po žemes. Kūnas Juozo Kristo- 
ko likos surastas in 48 valan
das vėliaus. Nelaimingas žmo
gus paliko didele szemyna.

Frackville, Pa. — Aleksas 
Pavlaviczius, 77 metu, likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute 
kur gydosi nuo žaiduliu aplai- 
kytu per automobiliu ant Le
high avė.
t Jurgis Urboną, 19 metu, 

41 N. Line uly., mire Locust 
M-t., ligonbuteje nuo sužeidimu 
kokius aplaike augliu skylėje. 
Paliko tėvus ir kelis brolius ir 
sesutes.

§ Apie 9,000 kupcziu par
duoda kvarbos, lakierio ir sie
niniu popieru už 250 doleriu 
kate minulta.

Am'erikoni sakos idiirbitu- 
ves pinigu pristato in bankas, 
48 valstijose, po tūkstanti cen- 
|tu kas minuta. 1 J

— Du jauni, ginkluoti pik
tadariai 11-ta vai. ryte apip'le- 
sze Juozo F. Budrike baldu 
krautuves, Brįdgeporte, Nr. 
3409 .S Halsited st. Jie isztusz- 
tino seifą, kuriame buvo laiko
mi -pinigai, apiplesze du (tar
nautojus ir viena skaudžiai su- 
musze. Sumusztasis yra Ant. 
Chapas. Piktadariai jam su 
revolveriu galais perskele gal
va. Isz seifo piktadariai pasi
ėmė viską, ka rado. Pinigu ten 
buvo gana daug, gal apie 
$1,000.

DARBO-ŽINUTES

Coal Dalo, Pa. — Girdėt kad 
valstija ketina pirkti butlege- 
riu anglis del czionaitines li- 
gonbutes vietoje naudoti ang
lis isz kasyklų ir tokiu budu 
suszelpti angtekasius. Ligon
bute sako kad gali pirkti anglis 
pigiau nuo butlegeriu ne kaip 
isz kasyklų.

Claiiton, Pa. — Smarki eks
plozija kemikalu dirbtuvėje, 
Industrial Chemical sunaikino 
dvi dirbtuves. Tame laike dir
bo joje apie 50 darbininku bet 
niekas nesužeisltaš.

Hazleton, Pa. — Isz priežas
ties straiko keliu czionaitiniu 
anglių kasyklų, .sustojo dirbti 
apie tūkstantis žmonių isz prie
žasties kad kompanija ketina 
uždaryti Janesville kasyklas.

Washington, D. C. — Darbo 
minislteris apgarsino buk Ame
rikoj sziadien dirba 36 milijo
nai žmonių arba beveik du mi
lijonai žmonių daugiau kaip 
praeita meta tam paežiam lai
ke.

SKAITYKIT

IE^= “SAULE” ^@3 

PLATINKI!!

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .50$ 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

vo suskaldyti ir žeme iszdalin- 
tia bežemiams ir mažažemiams 
palgal St. Seimo iszleislta Žemes 
Reformos insitaityma.

Paleckio valdžia sumanė to
mis isz ūkininku atimtomis že
mėmis apdovanoti ir čigonus. 
“Darbo Lietuva” b(pvo indeta 
praneszimas isz Kauno apskri
ties 'žemes ūkio komisijos dar
bu tokia antraszte: “Čigonai 
Rūpinasi Insigyti Žemes. ’ ’ Vie
nas čigonas komisijai p a re isz- 
ke: “Ingriso d oresniems čigo
nams 'klajokliu gyvenimas. Da
bar jie norėtu doru žemes dar
bu verstis. Jie tikisi, kad Liau
dies valdžia duos jiems žemes 
ir jie gailės pradėti laiminga 
gyvenimą.

Iki sziol čigonai Lietuvoje 
paprastai užsiimdavo visai ki
tokiomis profesijomis.

SUSZAUDE 2,000 ŽMONIŲ.
Keli szimtai studentu Kaune 

buvo suaresztuoti. Ju gimi
nes ir draugai surengė prie ka
lėjimo demonstracija, kuria 
Lszvaike speciale GPU kariuo
mene. Penkiolika studentu bu
vo siuszaudyta. Visu suaresz- 
tuotu ir įsuszaudytu Lietuvoje 
yra daugiau kaip du tukstan- 
cziai. Bijomasi, kad bus dau
giau aresztu ir suszaudymu.

PALEIDŽIAMI ISZ KALĖ
JIMU KRIMINALISTAI.
“Elta” pranesze: “Teisingu

mo ministeriui pasiūlius, Res
publikos Prezidento aktais iki 
sziu metu Rugpiuczio 8 dienos 
isz Lietuvos kalėjimu yra pa
leista lygiai tukstanltis kaliniu, 
tame įskaicziuje politiniu 293, o 
kriminaliniu 707.

Na, tai neatrodo, kad Lietu
voje, priesz ateisiant Sovietu 
žvalgybai, buvo labai žiauri 
politine priespauda. N orėda
mas neva parodyti savo gera 
szirdi, Paleckis paleido isz ka
lėjimu beveik tris kartus dau
giau kriminalistu, negu politi
niu kaliniu.

Kodėl gi vagys, žmogžudžiai 
ir kitokie nusidėjėliai buvo pa
leisti? Veikiausia todėl, kad 
valdžia norėjo parūpinti dau
ginus vietos kalėjimuose So
vietines tvarkos prieszams.

Schuylkill Co., L. B. No.5
Ashland Boro., Butler Twp., 

Frackville Boro., Girardville 
Boro., Gordon Boro., New Cas
tle Twp.

Schuylkill Co., L. B. No.6
Branch Twp., East Norweg

ian Twp., Mechanicsville Boro. 
Minersville Boro., Norwegian 
Twp., Palo Alto Boro., Port 
Carbon Boro., St. Clair Boro.

Schuylkill 'Co., L. B. No.7
Pottisvitle City

Schuylkill Co., L. B. No.8
Frai'ley Twp., Barry Twp., 

Cass Twp., Eldred Twp., Fos
ter Twp., Hegins Twp., Hubley 
Twy., Pouter Twp., Reilly Twp. 
Tower City Boro., Upper Ma- 
hantango Twp.

Schuylkill Co., L. B. No.9
Cressona Boro., Mt. Carbon 

Boro., North Manheim Twp., 
Orwigsburg Boro., Pine Grove 
Boro., Pine Grove Twp., Schuy
lkill Haven Boro., South Man
heim Twp., Tremont Boro., 
Tremont Twp., Washington 
Twp., Wayne Twp., West 
Brunswick Twp.

— Jeigu visi automobilei 
kurie likos padirbti 1919 mete, 
butu paguldyti ant Atlan'tiko 
mariu, tai nuskenstu.

— Jeigu viszta .padeitu 
kiauszini kasdien tai per me
tus pasidarytu 365 kiauszinei.

— Bile kas gali nuszokti 
nuo Brooklyo tilto bet da ne
girdėta idant kas perszoktu 
per ji.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance __ 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- (U 
kiam laike; diena ar Ac 
naktį. Visada turi pil- 

*2*. na pasirinkimą meta- . 
’H liszku ir kieto medžio j?
į! Grabu. Laidoja nu- į
ji mirelius pagal naujau- |
Į? šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke į
t moterems. Prieinamos Į

L prekes. £ |

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-4___

Generolas John J. Pershing 
30 d. Septemberio apvaiksz- 
tines savo 80 metu sukaktu
ves gimimo dienos ir aplai- 
kys gerus velinimus nuo tuk- 
stancziu Amerikonu. Per- 
shingas buvo vadu Ameriko- 
niszku kareiviu S vietine j e 
Kareje ir da sziadien rūpina
si daug apie savo “boisus” 
ir duoda patarima del savo 
valdžios kaip geriausis ap
saugoti Amerika nuo užklu 
pimo nevidono.

Paniekintas Per
Sensta

Sir George Paish, Anglisz- 
kas ekonomistas, dabar gy
venantis Amerikoj, likos pa
niekintas per senata už iszsi- 
tarima kad jis buvo priežas
tim Amerikos instojimo in 
paskutine Svietine Kare ir 
jog dabar stengėsi panaszei 
padaryt.

Dvi kuopos astronomu,' isz Amerikos, keliaus net 9,000 
myliu pažiūrėti szito perstatymo Brazilijoj, kuris tesis 
tik penkes minutas, tai yra užtemimas saules kuris bus 
ton matytas 1 diena Oktoberio. Profesorius Charles H. - 
Smiley isz Brown universiteto su savo kamera kuria nau
dos nutraukti užtemimą, keliaus in Quexeramobim. Žem- 
lapis parodo kur keliaus toji ekspedicija žinunu tyrinėti 
ta j i užtemimą saules.

Anūkas Seno Rockefelerio

Dovydas Rcckefelleris, anūkas mirusio senio Rockefel- 
leiio ir jo pacziule, Margarista McGrath, isz Mount Kis- 
co, N. Y., apleidžiant Szv. Motiejaus- bažnyczia. po vin- 
eziavenei. Ant deszines yra Dovydo tėvas.

Nauja Pacztine Marke

Valdžia pradės iszleidinet

naujas pacztines markes su 
žerklyvais Amerikoniszkais 
biznieriais ir artistais. Szita 
perstato Fredrika Reming
ton ant deszimt-centines mar
kes kuria ketina iszleisti 
apie 30 diena Septemberio. 
Tosios markes labai atsižy
mės visiems. /

§ Nedavirtas viralas ne del 
žmonių, tiktai del kiaulių.

§ Jeigu nori kitus iszgydin- 
tie tai pirmiausia pats save įsz- 
gydink.
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