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dažinot kokiu yra josios vyras. ] aiszkino sudžiui buk Alfredas
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Ateinanczia sanvaite Italiszki Faszistai apvaiksztines 
savo 19-metu sukaktuves nuo kada toji partija likos už
dėta. Ant kaireses matome Benito Mussolini kaip jis isz- 
rode 1922 mete ir kaip jis sziadien iszrodo. Faszistu žen
klas viduryje. Toji diena pripuola 28-ta d. Oktoberio.

ANT KARISZKOS 
TARNYSTOS.

§ Amerika sunaudoja kas 
minuta po 900 svaru kokosiniu 
szelbelbonu ant iszdirbimo szo- 
kolado.

isz- 
ant

Ne ilgai džiaugėsi savo gi
liuku nes in kėlės dienas vė
liaus likos aresztavotas už per
dirbimą czekio ir prisipažino 
prie kaltes. Prokuratorius isz-
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SZESZI UZMUSZTI

— Amerikonai myli viso
kius krekiuis (sukorius) kuriu 
duonkepei iszkepa už 400 do
leriu kas minuta.
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EROPLANO NELAIMĖJE.

KAD TASAI UŽ DAUG 
VALGĖ.

— Kada paskutinis žmogus 
apleis szi svietą tada žvėrys tu
rės ko gyvent.

— Gerai insiteminkie in 
veidą moteriszkeis, jeigu nori
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Karalius Sulaukė
19 Metu

Oktoberio 25 diena Kara
lius Mikolas, du syk kara
lium Rumunijos, susilaukė 
19 metu. Jo pirmutinis viesz- 
patavimas, 1930 mete, pasi
baigė tada kada jo tėvas Ka
rolius apėmė isz naujo kara- 
liszka sostą tame mete o da
bar vela Mikolas pasiliko ka
ralium.

PORELE APLEIDO 
SAVO KŪDIKI

ąC _______

PO PRIEŽIŪRA 11 METU 
TETOS.

Philadelphia, Pa. — Patrikas 
jNevas ir jo pati, Rože, abudu 
po 18 metu amžiaus, gyvenanti 
ant 3719 Spring Garden uly., 
jdingO nežine kur, apleisdami 
&avo 11 menesju amžiaus su
keli Franuka. Porele paliko 
paskui save laiszkeli: “Asz ne
galiu suszildyt jo bonkute ant 
fulyczios. Neduokie ji niekam. 
Kaip tik surasiu darba tai pri
busiu namo.” Matyt kad ta ji 
laiszkeli parasze vaiko motina. 
(Vaiko motina paliko kūdikėli 
po apgloba savo 11 metines se
nutes o kada tėvai nesigryžo, 
^mergaite pasakė savo motinai 
(apie apleidimu kūdikio ir toji 
ji priėmė pas save. Manoma 
■kad toji porele iszvažiavo in 
[Virginia jeszkoti darbo.

Daugeli yra tokiu ka ko
voja už laisvia, bet josios nepa
žysta.

DA NE PER VĖLU 
REGISTRAVOTIS

Washington, D. C. — Vyrai 
turinti nuo 21 lyg 36 metu, ku
rie da neužsiregistravojo ant 
kariuomeniszkos tarnystos Ok
toberio 16 d., nebus baudžiami 
jeigu jie gervalei raportavos in 
Local Board pakol pradės isz- 
traukineti vardus vyru kurie 
turės stoti ant tarnystos. Val
džia davė paliepima visiems 
bordams kad neužraszinetu to
kius vyrukus kaipo slekerius. 
Vardai bus traukiami ant tar
nystos nuo Oktoberio 25 lyg 
Novemberio 2 dienos. Bet tieji 
kurie nestos ant registracijos 
lyg tam laikui, bus baudžiami 
ant penkių metu kalėjimu ar
ba užmokėjimu 10 tukstaneziu 
doleriu bausmes.

Mariana, Ark. — Szeszi žmo
nes likos užmuszti czionais ka
da eroplanas, kuris lėkė su pa- 
sažiereis, insipainiojo in para- 
sziuta ir nukrito 500 pėdu že
myn. Eroplanas leke aplinkui 
paraszuta kuris leidosi žemyn 
su perstatytojum, kuris rodo 
žmoniems kaip jis szoka su pa- 
raszutu isz lekenezio eroplano. 
Propeleris insipainiojo in pa
raszuta ir eroplanas nukrito 
žemyn. Visi pasažierei ir vyras 
su paraszutu likos užmuszti ant 
vietos.

Milijonai Ateiviu Jau 
Užsiregistravojo

Washington, 1). C. — Teisin- 
gystes Departamentas lyg sziol 
jau užregistravojo net 2,128,- 
468 ateivius arba beveik 60-ta 
procentą visu žmonių Suv. Val
stijose. Visi ateiviai, kurie ne
turi ukesiszku popieru, priva
lo užsiregistravoti priesz 26 d. 
Decemberio nes po tam bus 
baudžiami ne tik pinigiszkai

1 bet ir kalėjimu.

PO 30 METU LIKOS PALEISTAS ISZ 
KALĖJIMO

Gubernatorius Dave Jam Pardona Už 
Gera Pasielgimą

New York. — Sėdėdamas už 
(geležiniu sztangu per 30 metu 
(ir girdėdamas apie stebuklin
gus iszradimus kaip maszinos 
lekioja ore ir vežimai eina pa
lys >be arkliu, ir sapnuodamas 
iapie tuosius nepaprastus daig
ius kuriu savo akimi negalėjo 
matyt, sziomis dienomis iszsi- 
pilde pageidimai matyti taji 
nauja svietą Walteriui Borge- 
pui, kuris perbuvo kalėjime

KARALIUS KAROLIUS
* ARESZTAVUTAS

Ministeris Taipgi Aresztavotas 
Kaipo Ir Karaliaus Mylima 
Magda, Jeigu Sugrysz In Ru

munija Tai Bus Nužudytas
Seville, Iszpanija. —> Buvu- 

sis karalius Rumunijos, Karo
lius, ir jo raudonplauke myli
ma, Magda Lupescu, kaipo ir 
buvusis ministeris, Ernestas 
Urdareanu randasi po aresztu 
savo palociuje po drūta sargy
ba kareiviu.

Valdžia apie tai jiems prane- 
sze ir bus nuvežti in Granada 
ant perklausymo o isz ten bus 
iszvežti in Rumunija bet kara
lius pasiprieszino priesz tai 
szaukdamas: “Jegu mus su
gražinsite in Rumunija tai gy
ventojai mus visus nužudys.”

Karalius bus teistas už pasi- 
prieszinima priesz valdžia ir 
suokalbi su savo mylima ir mi- 
nisteriu.

Bombombardavimas
Vokiecziams Nepasi- 

seke
London. — Isz priežasties 

migloto oro Vokiecziai neturė
jo jokios pasekmes bombarda
vime Londono ir turėjo lėkti 
namo. Tuom laik Angliszki la
kiotojai užklupo ant keliu Vo
kiszku miestu su maža pasek
me.

Kapas Paezios Buvo 
Jo Banka

Hitleris Pasimatė 
Su Franko

Bomba Suardė YMCA 
Narna

Berlinas. — Diktatorius Hit
leris sugryžo nuo pasikalbėji
mo su generolu Franko, kas ki- 
szasi ateities szios kares. Ka 
jie tarp saves nutarė tai už
drausta laikraszcziams apie tai 
raszyti. Bet manoma kad tai 
buvo Iszpanijos prižadėjimas 
prigialbet Vokietijai szioje ka
rėje su Anglija.

Bomba Artimoje
Amerikoniszkos

Ambasados
London. — Daug langu li

kos iszteszkinti Amerikonisz- 
koje ambasadoje ant Grosve
nor Square bet nieką nesužei
dė. Keli kiti namai likos patai
kinti per Vokiszkas bombas, 
keliolika žmonių likos sužeisti.

Kūdikis Gimė Degan- 
ežiam Ambulanse

London. — Deszimts žmonių 
likos užmuszti kada didele Vo- 
kiszka bomba nukrito artimoje 
YMCA kliubo. Tame laike ra
dosi kliube apie 500 žmonių 
bet ne vienas ne likos sužeistas 
— visi iszliko gyvi. Aplinkinei 
namai panesze gana daug ble- 
des nuo trukstanczios bombos. 
Locnininkai namo sako kad ji 
netaisys pakol kare prreis.

Anglikai Bombarda
vo Hamburgą

London. — Daugiau kaip 
tūkstantis bombų likos nuleis
ta per Angliszkus eroplanus 
ant Hamburgo, ana diena, ku
rios padare milžiniszkas ble- 
des o ypatingai ant laivu sta
tymo dirbtuvių. Buvo tai vie
nas isz didžiausiu užklupimu 
in kelis menesius ant Vokiszku 
miestu. v

Sukapojo Žmogų Ant Pigi Meile Paveržtos 
Szmotu; Sudegino

Ji Pecziuje
Glenburn, N. Dakota. — Pe- 

cziuje, dirbtuvėje pjovimo len
ini, Northern Lumber Co., likos 
surasti apdegta szmotelei kūno 
Juozo Wissman, 68 metu am
žiaus, darbininko, kuris nese- 
nei dingo slaptu budu isz kem
pes. Tyrinėjimai parode buk 
senuką užmėtė kiti darbininkai 
ant milžiniszko pjūklo kuris, 
supjovė senuką ant szmoteliu 
po tam szmotus inmete in dide- 
i pecziu tiksle užslepimo žu- 

dinstos. Badai senukas per 
daug kalbėjo girdamas Vokisz- 
ka kariuomene ir kalbėdavo 
kad Vokietija gali supliekti vi
sa svietą. Darbininkams jis la
bai insipyko su tokiu gyrimu 
Hitlerio.

per 30 metu ir ana diena likos 
paleistas ant liuosybes nes gu
bernatorius davė jam pardona 
už gera pasielgimą.

Borgen nužudė savo paezia 
Jennie, 1910 mete, turėdamas 
tada 22 metus amžiaus o szia
dien jau turi 52 metus ir da ne- 
iszrodo ant seno žmogaus. Pra
dės jis isz naujo gyvenimą -bet 
turės daug iszmokti.

Winslow, Mo. — Per laika 
asztuoniu metu gyventojai 
czionaitinio miestelio labai ste
bėjosi kad Steponas Managy- 
ras buvo laibai isztikimu savo 
mirusiai moterei, atlankyda
mas jos kapa kožna sanvaite 
per asztuonis metus.

Ana diena darbininkai kas
dami nauja duobe del nebasz- 
nin'ko, pamate kaip Steponas 
iszkase isz kapo bleszine kurio
je radosi 2,635 dolerei ir buvo 
tai jo paskutinis atsisveikini-( 
mas su nebaszninke nes ketino1 
važiuoti in savo tėvynė, Grai
kija.

Mat, kapa savo moteres lai
ke už banka kur sudėdavo savo 
paezedumus kas sanvaite ir 
niekas nedasiprato ko Stepo
nas taip lankei lankydavosi 
ant kapo moteres.

Philadelphia, Pa. — Dakta
ras ir norse priėmė naujai gi
musi kūdiki dėganeziam ambu
lanse kuris veže serganezia mo
tete, Juzefina Vanderplum, in 
Frankford ligonbute. Palicija 
mate deganti ambulansa ir tuo- 
jaus pribuvo in pagialba užge
sindami liepsna ir paszauke ki
ta ambulansa kuris nuvožė mo
tina su naujai gimusiu kūdikiu 
in ligonbute. Kūdikis ir moti
na sveiki ir neužilgio apleis li
gonbute.

Parsziukas Turi Tris 
Akis

Mason City, Iowa. — Miko
las Szepczyk, Czekiszkas far
meris, gyvenantis artimam 
miestelyj, yra locnininku dvie
ju nepaprastu parsziuku isz 
kuriu vienas turi tris akis o 
kitas turi ant kaktos nepapras
ta augala, kuriame raudasi jo 
smegenys. Priek tam parsziu- 
kai yra driežus ir auga smagei. 
Tūlas žmogus pasiūlė taime
riui net tūkstanti doleriu už 
pirmutini parsziuka bet far
meris jo nepardavė.

NUŽUDĖ SAVO
BROLI

Reading, Pa. . — Nathan 
Grubman apskundė Elmer Wi
ley ant 25 tukstaneziu doleriu 
už tai kad paveržė meile jo pa
ezios neš Wiley tupinėjo apie 
poniute Grubman pakol jos 
szirdele atszalo del jos vyro. 
Ant galo vyras dasiprato prie
žastį tojo atszalimo ir kodėl ji 
daugiau nemyli nes jos szirdis 
radosi pas Elmeri. Norints Na- 
thanui buvo skaudu bet ant su
žeistos szirdies turėjo pasiru- 
pyt koki nors pleisteri.

Nuėjo ant rodos pas advoka
tą nes advokatas yra geriausiu 
daktaru ant tokio skaudėjimo. 
Advokatas davė patarimu nu
skriaustam vyrui užvesti skun
da ant 25 tukstaneziu doleriu 
už paveržima meiles jo paezios. 
Ant giliuko radosi penkios mo
terėles kurios geriau supranta 
irižeistos moteres szirdi ir nu
tarė jam duoti tiktai asztuonis 
centus nes suprato kad tik tiek 
buvo verta Nathano moteres 
meile kuria jam paveržė Wiley. 
— Neskųsk tokiuose atsitiki
muose, veluk užlopyk sužeista 
szirdi isz laik.

Dover, W. Va. — Simonas 
Shafton, farmeris, taip buvo 
užvydus savo broliui, Mikolui, 
kuris turėjo labai dideli norą 
ant valgymo, kad ji nuszove 
ant smert.

Abudu broliai nusidavė in 
girria kirsti malku ir fenais 
Simonas kirto Mikolui per gal
va su kirviu užmuszdamas ji 
ant vietos, inmesdamas lavo-na 
in upeluka po tam Szimas nu
sidavė ant palicijos apreiksz- 
damas buk jo brolis dingo ir 
kad jo jeszkotu.

Nužudyto kūnas likos suras
tas, brolis likos aresztavotas ir 
laike tyrinėjimo prisipažino 
kad ji nužudė už tai kad už 
daug valgė ir negalėjo ji 
maityt. Sudas nubaudė ji 
30 metu kalėjimo.

*

1
t j

Neturėjo Pinigu Ant Gydymo Paezios — 
Perdirbo Bankini Czeki — Gavosi

Beda, Bet Likos Paleistas
Trenton, N. J. — Alfred Dou- 

bel, devyniolikos metu senumo, 
paeziuotas vyras kurio pati ir 
kūdikis sirgo, aplaike viena 
diena darba už ka aplaike ban
kini čeki ant keturiu doleriu. 
Junam vyrui buvo labai reika
lingi. pinigai nes reikėjo užmo
kėti daktarui ir pirkti pieno 
del serganezio 'kūdikio. Varg- 
szas dirstelėjo ant czekio, da- 
dejo uoliu prie keturiu ir pada
re isz keturiu doleriu net ketu- 
resdeszimts doleriu kuriuos 
iszdave del paezios ir kūdikio.

likos aresztavotas su 
rankose, laike laidotuvių miru
sios paezios kada jos kuna in- 
leidinejo in kapa ir nuvežtas 
drauge su kūdikiu in kalėjimą 
nes pati mirė nuo neprižiureji- 
mo ir vargo.

Prokuratorius melde su
džiaus idant kaltininką paleis
tu namo ant kokio tai laiko kad 
galėtu pasirūpint kokia vieta 
del savo kūdikio. Sudžia atsa
ke prokuratoriui: “tasai žmo
gus neužsitarnavo ant jokios 
bausmes ir ji paleidžiu ant liuo
sybes nes tokis prasikaltimas 
neužsitarnavo ant kalėjimo. 
Turi jis užtektinai rupesties 
netekes savo mylimos pa
ezios.” — Kad daugiau butu 
tokiu sudžiu kaip szitas.



Kas Girdėt
Kad patrijotizmas tai patri_ 

jotizmas po visa Amerika!
Nesenei tūla mergina New 

Yorke davė sau iszmaliavot ant 
blauzdos Amerikoniszka vėlia
vėlė bet sziomis dienomis Guy 
Anderson, isz ? orristown, Pa., 
atejas in bažnyczia patemino

Igraszio, buvo gilirikningi kad 
Įjuos nepalaidojo ant ubagu ka
mpiniu.

Tieji, kurie turėjo szeimy- 
nas, paliko jas nedateklyje ir 
rūpestyje.

Bet privalo būti kitaip tiems 
darbuotojams ant visuomenisz- 
kos dirvos, už ju pasidarbavi
mu ir iszsemima savo pajiegu Jas 
už iftaža atlyginimą.

• Norints ant senatvės turėtu jus.
būti užtikrintais szmoteli duo- balsuotojai ir ju Amerikoje gi

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Lietuviai Remia 
Willkie

Kariszka Laivine Diena

Nesenei susidarė 
rican Committee,” 

yra pasiekti 
kalbomis kalbanczius balsuoto-

Sėniau

I tėkmės. Tiesa, turime gana 
“Ali Ame-' (]aug “Piliecziu Kliubu” ir 
kurio tiks-' ‘‘Nepriklausomu Politiszku 
svetimomiS| Kiiabu”, bet jie dažnai bebu- 

ųa vietiniu politikierių “fut-
naturalizuotieji boliu”. Yra keli Demokratu * . 1

buk visi žmones pradėjo isz jo ąos ar^a' kada juOs apinitu ak^me sūnūs ir dukterys kurie rie-; nebuvo 
juoktis. Užklausęs savo mote- 
rės prežasties, toji dirstelėjo 
arif'jb plikes ir patemino prili
pyta maža vėliava. Mat, būda
mas namie, dukrele prilipino 
jairi' vėliava ant plikes kuria 
užmirszo nusiimti ir nusidavė 
sifja in bažnyczia. Juoku ture- 
jo'uŽt'ėkfiriai visi.

•SU ja ' i ..
'’Nėga'lhrie stebėtis isz teby- 

res kares kad tiek žmonių žū
na. Paimkiirie isztranka isz Bi- 
blfj’os krir perskaityšiiriė kad 
Jbznas in viena diena išzSker- 
de 12 tukstaneziu vyru ir mo
terių isz sztamo Ai. Atenczikai 
laike apgulimo Syrakuzo, 413 
mete priesz užgimimą Kris
taus, iszžude 20 tukstaneziu 
žmonių. Musziuose prie Kau
namo, 216 mete priesz Kristų, 
Rymionys neteko 45 tukstan
eziu peksztininku ir 28,000 rai
teliu. Didžiausias senovės va
das Hannibal,, laike perėjimo 
per Alpas, likos užkluptas per 
Rymionis, netekdamas 30,000 
žmonių. Mete 102, priesz Kris
tų, Rymionys supliekė Teuto
nus ir Cimbrus. Teutonu tame 
muszyje dingo 200,000 o Cim- 
bru1 130,000. Deszimts meti
niam garsingam muszyje, ko
ki vede Rymionys priesz Julių. 
Cezara, krito milijonai Galu! 
Laike sunaikinimo Jeruzolimo 
per Rymionis, 102 mete priesz 
Kristų, žuvo 1,100,000 Žydu. 
Miižiniszkam muszyje ant lau
ku Katąlonijos, 451 mete, žuvo 
300,000 žmonių. Vokiszkas cie
sorius, Henrikis 1-mas, 933 me
te,. Mersenburge, iszžude 80,000 
Slavonu. Laike Krikszczionisz- 
ku musziu dingo 300,000 žmo
nių. Muszyje po Burney suskai
dyta ant kares lauko 36,500 ne
gyvu Francuzu. Per trisde- 
szimts-metine kare Vokietijos 
gyventojai susimažino nuo 16 
milijonu lyg keturiu. Muszyje 
po Lipsku Francuzai neteko 
20,000 kareiviu o 30,000 sužeis
tą. Laike Napoleoniszku ka
riu, nuo 1793 lyg 1815 Francu
zai turėjo 4,500,000 kareiviu. 
Jsz tuju dingo 150,000 ant ka
res lauku o 2,500,000 mirė li- 
gonbutese.

•Pagal apskaityma statistikų 
tai per tuos 22 metus (nuo 1793 
lyg 1815) dingo visose vieszpa- 
tystese nuo kariu, pus-szeszto 
pailijono žmonių.

Senoviszkas skaitlis užmusz- 
tuju yra labai mažas, pagal 
naujausia sztama kariavimo 
tebyriuose laikuose < nes szia
dien iszskerdžia tiek žmonių iii 
.viena diena kiek tuose laikuo
se per visus metus užmuszda- 
,vo.

kliubai bet be intakes nes jie 
shdaryti rinkiminiu 

nutraukė rysziu su savo tėvu' apygardų ribose.
i Sžiuo metu mums tenka per- 
' siorientuoti ir sudaryti savo

lysta, kurie jau apjako nuo ra- 
ązytno ir skaitjurio rilio Tyto į kalba ir organizacijomis, buvo j 
lyg vėlybam vakariii —riėteko vadinami “svetur gimusiais ” 
akiu ir pajiegu’ darbuotis del arba “svetimu kalbu grupe”.’balsuotoju atstovybes. Tureda- 
ląbokitu. 'Szimet Republikonai toki pi-jmi savo kliubus geriau pažin-

Tokis tai sziadieniniŠ'padeji-j liecziu rusziavima politinėje
mas musu Lietuviszki! redak-1 veikloje panaikino.

Ateiviai balsuotojai ir ju pir
moji bei antroji Amerikoje gi- 

. musi’os kartos yra patenkinti
Vokietijoj stekas skutos to-!ju “rusziavimo” panaikinimu. 

Daug prie to nusistatymo pa
keitimo prisidėjo ir tas, kad 
Republikonu kandidatas in J. 
A. V. Prezidentus, p. Wendell 
L. Willkie, pats yra ateivio su
nns, iszkiles in kraszto gyveni
mo virszunes. “Ali American 
Committee” prisidės prie mu
su nusistatymo pakeitimo. Tu- jokio atlyginimo. Jis vadovau- 
retume liautis sake, kad sztai jasi dosniu, kad, norint gauti 
anas pilietis yra “Lietuvis,

toriu ir rasztininku czibriais 
Amerikoj.

del pradėjo dirbti czėverykus 
su medi neis padriis. Ti'bji cze- 
verykai ketina'būti smagus ne- 
šziojime' ir iszlaikyk talpi ilgai 
kaip czeverykai su skurineis 
padais, užlaiko sziluma ir ne
prileidžia drėgnumo.

Wyomirige likos surasti visi 
kaulai senoviszko žvėries vadi
namo “Uintathere” kurie gy
veno czionais Sziaurineje Ame-: anas
rikoje 30 milijonu metu adgal,' 
kaip apie tai pranesza virszi- 
ninkai isz Smithsonian insti
tuto.

Tasai žvėris yra didumo slo- 
riiaus bet yra daugiau pana- 
szus in nosiraga, turi iszski- 
riant dvieju ragu du ilgus dan
tis dvieju pėdu ilgio. Tuju žvė
rių randasi keliolika kaulu 
muzejuose bet kad rastųsi visi 
kaulai tai da tokio nesurado.

Musu svietas turi būti labai 
senas kad 30 milijonu metu ad
gal toki žvėrys radosi ant svie
to. Kiek metu praėjo nuo kada 
žmogus atsirado ant svieto tai 
da neisztyrineta — gal ir keliš 
milijonus metu adgal. Kas ži
no?

^Ant svieto jau gero neturi
me.' Ėdasi tarp saves vieszpa- 
tystes, tautos ir gimines. Pasi
dalina ant prieszingu sau par
tijų ir tarp saves ėdasi. Kariau
ja su ginklais, laikraszcziais, 
liežuviais ir kumszcziomis! 
Teisingysta, dorybe ir meile 
artimo, tos trys sesutes susi- 

nusidave iri 
sau ramaus

emia už ranku, 
svietą jeszkoti
kampelio nes jau vietos del ju 
ant szio svieto pritruko.

Katrie da neturi Ameriko- 
niszku ukesiszku popieru, tai 
grąžei ir malszei pasielginėja 
czionais o tai kad apsisaugoti' 
nuo visokiu ergeliu nes ateivei 
trumpoje ateityje bus didžiai 
persekiojami ir už niek laikomi 
o ypatingai tieji kurie da netu
ri popieru.

Jau sziadien kai kur prasza- 
lina daugeli ateiviu isz darbu 
o maisztininkus siunezia adgal 
in Europa kur juos vėliaus so
dina kalėjimuose, todėl Komu
nistai bijo važiuoti adgal iii 
Rusija. Kaip bus toliauš tai 
tik Dievas žino. Geriausia ne- 
gėrkliot ir malszei sau šedet.

Lietuviszki laikrasztininkai 
•Amerikoj.

“Redaktoriaus darbas yra 
tai Dievo tarnysta” — pasakė 
įkarta žymus rasztinihkas, Hen-' Ubagas kuris sarmatin- 
rikis Sinkeviczius. Toje Dievot asi ubagaut, ne turi giliuko, 
tarnystojė Lietuviszki redak
torei czion Amerikoje aria ant 
ląikrasztininkystes dirvos pa
kol parpuola ant sargybos.

Didesne dalis tuju Lietuvisz- 
ku redaktorių mirė isz vargo o 
tieji kurie da turėjo sziek tiek' dangės.

— Imkie tik vilnas bet pa- 
• likie kaili.

— Nepirkiriekie namo, be 
geru kaimynu.

— Žmonys nevisadbs rėika- 
laiuje batono, kad gautis in pa-

sime invalidus kandidatus, ju 
nusistatymus ir geriau supra
sime kraszto gyvenimą. “Ne
priklausomais” būdami, mes 
iii politini gyvenimą nemeilia
me ir jam intakes nedaromo.

Lietuviu Komitetas sziuomi 
praszo ir ragina visus p. Will
kie simpatizatorius susiraszi- 
neti su Komitetu, lankytis Ko
miteto rasztineje ir organizuo
tis.

Adv. Wm. J. Drake priėmė 
pareiga^ ir sutiko darbuotis be

savo bendra pilieeziu Ameri-
Vokietis”, anas “Ame- konu pasitikėjimą, reikia butt
. H ■ ir..! __________  A_____  - , • i • i i •
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OLD IRONSIDES
By Oliver Wendell Holmes

Ave, tear her tattered ensign down!
Long has it waved on high, 

And many an eye has danced to see
That banner in the sky.

Beneath it rung the battle shout, 
And burst the cannon's roar.

The meteor of the ocean air
Shall sweep the clouds no more.

0, better that her shattered hulk 
Should sink beneath the waves;

Her thunder shook the mighty deep 
And there shotdd be her grave.

Wm <<«•>:«*<; t;
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rikonas”. Mes visi esame Ame
rikonai ir visi prisidekime prie 
kraszto Demokratines santvar
kos palaikymo.

“Ali American Committee” 
sudarė savo tarpe ir Lietuviu 
Skyrių. Skyriui vadovauti, 
Lietuviu Komiteto pirmininku, 
Republikonu vadovybe pa
kvietė jauna ir energinga Lie
tuvi advokatą p. William J. 
Drake (Draguna). Skyriaus 
sekretoriumi paskirtas kitas 
Lietuvis advokatas ir placziai 
žinomas jaunosios kartos vei
kėjas p. Kostas R. Jurgela.

Lietuviu Komiteto nariais 
sutiko būti: Petras Atkoczai- 
tis, Juozas Garšzva, adv. Ra
polas, Jonas Jureviėzius, Ra
polas Kruczas, Andrius Lape, 
Juozas Levanda, Marija Rusai
te, Florencija W. Szalinskaite, 
Jonas Spurgą, Violeta Tyslia- 
viene, Dr. Bladas K. Vencius,' 
Kazys P. Vilniszkis, Dr. Matas 
J. Vinikas, Stasys E. Vitaitis 
ir Vincas J. Vysznius. Su laiku 
Komiteto sudėtis bus papildy
ta.

Lietuviu Komitetas insikure 
adresu 41 East 42 St., kamba
ry 920, New York, N. Y. Tele
fono Nr. MUrray Hill 2-1313, 
ext. 16. P-le Birute Ambrazie- 
jute nuolat rasztineje budi. Vi
si p. Willkie rėmėjai praszomi 
užeiti in Lietuviu Komiteto 
rasztine susipažinti ir pasitar
ti.

Lietuviu Komiteto pirminin
kas adv. Wm. J. Drake, tik ka 
baigės savo kongresine kampa
nija, visu energingumu ėmėsi 
nauju pareigu: organizuoti 
Lietuvius Republikonus ir p. 
Willkie rėmėjus. Adv. Drake, 
ateiviu sūnūs, kreipia rimta 
dėmėsi in p. Willkie, irgi atei
vio sunaus, kampanija. Jo isz- 
rinkimas, p. Drake nuomone, 
žymiai padrasins jaunaja kar
ta, kuri turės jaustis, pilna
teise dalininke kraszto valdy
me.

Adv. Drake taipgi užsimojo 
suorganizuoti Lietuvius bal
suotojus ir pareikszti gyva da- 
lyvavima kraszto gyvenime. 
Kiek lieezia paezia New York’o 
valstybe, — netoli 100,000 Lie
tuviu ligi sziol neturėjo savo value liberty, I know they will Ir netik per szventes mes links- 

‘politines vadovybes ir todėl join in this crusade to preserve minomes. Su papraseziausioms 
heturejo nei reikszmes, nei in- the free America that they iszkilmems gražiai ir linksmai

isztikimu savo tautiecziams ir 
ju interesus statyti aukszcziau 
savųjų. Jo nuoszirdumas ir- 
energija tiek sužavėjo Republi
konu vadus kad nepavykus jo 
kongresinei kampanijai, jis 
sziomis dienomis buvo paskir
tas savo buvusio oponento, p. 
Wm. J. MeGahiė, kampanijos 
vedeju. Jis sutiko, kadangi to 
distrikto atstovybe Kongrese 
yra netikusi in konstituentai 
turėtu savo atstovą pakeisti 
Republikonus (Apgar.)

Willkie Pasveikino 
Pabaltijo Tautu 

Diena
Ponas Wendell L. Willkie, 

Republikonu partijos kandida
tas J. A. V. Prezidento parei
goms, sz. m. Spaliu 5 d. vakare 
atsiuntė sekanti sveikinimą 
Pabaltijo Tautu Dienos New 
York’o Pasaulinėje Parodoje 
dalyviams, per rengėju komi
teto pirmininką adv. K. R. Jur- 
gela:

“The peoples of the Baltic 
States, Estonia, Latvia and 
Lithuania, have brought to the 
United States a spirit of hardi
hood, cooperation with their 
fellowmen, self-reliance and a 
will to independence which 
have contributed greatly to the 
American way of life. In this 
time of trial for these brave, 
small countries, every Ameri
can heart goes out in sympathy 
for the innocent victims of the 
greed of di'ctatorship and op
pressive government.

“I am proud to add my 
voice tb that of liberty-loving 
people the world around in 
congratulating the Americans 
of Estonian, Latvian and Lith
uanian origin on their stand 
against the totalitarian doc
trines and on their staunch ad
herence to our democratic 
principles. 1'

“Americans of Estonian, 
Latvian and Lithuanian birth 
have known oppression, such 
men and women value liberty
as did my grandparents who kraszte? Kaip mes tu szveneziu 
fled from autocracy. Since they i laukėme ir kaip jas sutikome?

Kariszka laivine diena pripuola szimet Oktoberio 27-ta 
diena ant atminties nuo kada Suv. Valstijos pradėjo nau
doti pasekmingai savo flota pirma karta priesz nepriete
li. Laivas “Constitution”, kuris buvo pramintas “Old 
Ironsides”, likos padirbtas 1797 mete ir dalyvavo dauge
liuose musziuose o mete 1828 likos nusiunstas užmany
mas kad taji sena laiva iszardyt bet tam pasiprieszino vi
si gyventojai o vaikai isz mokyklų paaukavo pinigu ant 
jo užlaikymo ir pertaisymo ant ateities. Ant paveikslo 
matome du vyrus laikanczius taja peticija in valdžia kad 
valdžia taji sena laiva neiszardytu.

came to. America would not be 
the land of the free if it were 
not also the home of the brave.

Wendell L. Willkie”.
Lietuviszkas vertimas:
“Pabaltijo valstybių, — Es

tijos, Latvijos ir Lietuvos, — 
žmones atnesze in Jungtines 
Valstybes užsigrūdinimo, ben
dradarbiavimą su kaimynais, 
savim pasitikėjimo ir pasiryži
mo būti nepriklausomais dva
sia, kuri labai daug prisidėjo 
prie Amerikoniszku gyvenimo 
keliu sukūrimo. Sziais sunkaus 
bandymo szioms narsioms, ma
žoms valstybėms laikais, kiek
viena Amerikoniszka szirdis 
reiszkia užuojauta nekaltoms 
diktatūros ir pėrsekiojanezios 
valdžios aukoms.

“Asz didžiuojuosi proga pri
dėti savo baisa prie laisve my- 
lincziu žmonių balso isz visu 
pasaulio kampu, sveikindamas 
Estu, Latviu ir Lietuviu kil
mes Amerikieczius del ju nu
sistatymo priesz totalitarines 
doktrinas ir del ju griežto pri- 
siriszimo prie musu Demokra- 
tiszku principu.

“Estu, Latviu ir Lietuviu 
kilmes Amerikiecziai patyrė 
priespaudos; toki vyrai ir mo
terys brangina laisve, kaip ir 
mano mano diedukas ir bobu
te, kurie bego nuo autokrati
jos. Kadangi jie vertina laisve, 
asz žinau kad jie prisidės prie 
szio “kryžiaus karo” už isz- 
laikyma laisvos Amerikos in 
kokia jie atvyko. Amerika ne
bebūtu laisvu žmonių krasztas 
jeigu ji sykių nebutu ir nar
siųjų namas.

Wendell L. Willkie”.
(Apgar.)

AR TAVO VAIKAI
PER DAUG 

BOVIJASI?
Ar pameni ka, szventems 

atėjus, mes veikeme sename

praleidome laika. Sutemai atė
jus, kaip draugiszkai mes sėdė
davome būreliais beklausyda
mi senoviszku pasakų. Ar at
simeni kaip dainavome, kaip 
szokome ant kiemo? Net szia
dien tuos laikus atsimename. 
Atgal žiūrėdami in ta viską mes 
gal per tankiai lyginame tas 
musu jaunystes dienas su musu 
vaiku dienoms.

Amerika tiki in sunku dar
bą ir pilna atsidavima poilsiui. 
Czia turime visokiu pasilinks
minimams ir žaidimams vietų 
— “Y’s”, susiedijos namu, vi
sokiu centru, “tennis” kiemu, 
baseboles ir futboles vietų ir 
daug kitu — vientik žmogaus 
naudai. Turime judžiu teatrus 
ir szokiu svetaines. Milijonai 
doleriu kasmet praleidžiama 
sziose vietose. Kodėl? Todėl 
kad Amerikiecziai tiki jog 
kiekvienam priklauso užtekti
nai liuoslaiko.

Dideliuose ir mažuose mies
tuose mažai darbo vaikai gali 
atlikt. Pat kūdikystėj mes juos 
iszlepiname. Kaip jie pradeda 
vaikszczioti, szneketi, jie.patys 
iszmoksta kaip bovintis. Neuž
ilgo mes juos siuneziame Su vi
sokiais reikalėliais pas drau- 

Igus, in krautuve ir. pan. Na
muose jie tai viena tai kita dar- 

Įbeli jau padirba.
Iszmintingi Amerikiecziai 

tiki, kad žaidimas loszia svar
bia role vaiko gyvenime nuo 
pat mažens. Vaikas iszmoksta 
kaip vartoti savo muskulius. 
Jau iszmoksta’ kaip valdyti 
rankutes, iszvysto protą ir 
virsk vis,ko; kaip su kitais vai
kais apsieiti. Jeigu vaikai turi 
atlikti daug darbo namie.ar ki
tur, nuo ju atimta tie puikus■ 
patyrimai prie kuriu.kiekvie
nas vaikąs turi pilna teise. Tin-i 
karnai užaugti vaikui žaidimas, 
yra reikalingas.

Gal nesyki tamsta susirūpi
nai apie kiek laiko vaikai pra-: 
leidžia besibovindami ir koks 
žaidimas jiems patinka. Buda-1 
mas tu metu, tamsta daug dau
giau dirbai ir žaidimai buvo 
visai kitokį. Bet vistiek"tamsta 
atvykai in szia szali todėl kad

j pageidavai kitokio gyvenini* 
| geresni darba, gražesni namB 
į ir 1.1. Persikeldamas isz vienos" 
szalies in kita radai visai kito-

I ki gyvenimą — nesakome kad 
| geresni, nei nesakome kad blo
gesni bet skirtinga. Basehole,

I . . ■ ;.futbole, szokiai ir kiti dalykai 
gal tamstai atrodo kvailus da- 
lykai bet jeigu sziadien sugryž- 
tume in sena kraszta ten invy- 

I kusios permainos tamstai irgi 
nepatiktu, jau ten ir szitie žai
dimai iszsipletoja.

Ar kada nors atsisedai su sa
vo vaikais ir jiems papasakojai 
apie kokius laikus tamsta aptu
rėjai jri metu būdamas? Pa
bandyk. Mritysi kaip jie rimtai 
klausys ir susidomės viskuom.

Svarbu tėvams negirti per
daug ju jaunystes dienas kad 
praeityje viskas buvo geriau 
negu sziadien. Tas tik pradės 
argumentu. Gražiai papasako
kite ka darote sename kraszte 
ir klauskite vaiku ka jie ežia 
veikia. Gal isz to vaikai ko 
nors gero iszmoks. Ir gal tėvas 
geriaus supras savo vaikus.

Kartais vaikai keistai elgia
si. Jie atsiduoda svajonėms ir 
iszmislina visokiu ten nebūtu 
daigtti. Tos Svajones valdo ju 
žaidimą. Jie mano kad esą did
vyriai, piratai, sznipai, pleszi- 
kai, aktoriai, lėktuvai kare •— 
kas tik juos veda, prie stebuklin 
gu darbu. Tėvams tas gal kvai
lai atrodo bet ne vaikams. Juo
kus isz ju krėsti neapsimoka. 
Pasibarimas ir neturės pasek
mių. Bet kiton pusėn, jeigu 
jiems pavėlinta svajoti apie 
tuos dalykus ir jeigu tėvai juos 
biski paragins tai tuojaus vai
kams tas viskas nusibos ir jie 
patys sustos ir imsis už ko ki
to.

Gal teisybe, kad kai vaikai 
isztvirke ir pikti pat jaun<m 
dienose isz to visko iszauga ir 
pasimaino in gerus, dorus už
augusius. Vistiek tėvams leng
vinus apsidirbti su isztvirkimu 
jaunu vaiku negu augusiu.

Beveik visuose miestuose yra 
vietų kur po vadu vaikai gali 
bovintis — žaidimo vietos, su
siedijos namai, “Y’s”, Skautu, 
namai ir kitos vietos. — Ar ra
gini tavo vaikus laikyti tas vie
tas? Jeigu jusu apielinkej to
kiu vietų nesiranda, gal su ki
tais galėsi pradėti apielinkini 
centrą. Yra puikus dalykas vai
kams.

Vaikai ežia Amerike labai 
naturaliszkai iszmoksta neku- 
riuos dalykus — imkime base- 
bole, nuo mažiausio iki seniau
sio, žmones czia mėgsta, seka 
ir loszia ji. Tėvams vertėtu ne- 
užmuszti vaiku interesą in žau« 
dima nes jie jausis kitaip nuo 
kitu vaiku. Galime sakyti kad 
szios szalies vaikai, beveik visi, 
praleis- visas savo dienas ežia, 
jie turi jaustis kaip namie ir 
daryti viską kaip Amerikie
cziai daro. Geriaus supraskime 
savo vaikus.- 
—Common Council for Amer. Unity.
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Apie
Kunigaikszti Ir Jo Dukterį

ęjENOVES laike gyveno tur
tingas kunigaiksztis su savo 

mylima pacziule ir juodu augi
no del džiaugsmo labai patogia 
dukrele kad kitos tokios pato
gios ant svieto nesirado.

Kada duktė jau buvo szeszio- 
likos metu tai bijojo kuni
gaiksztis kad jo duktė ne isz- 
dyktu tai sumislino atiduot pas 
kunigą už gaspadine, mislyda- 
mas kad pas kunigą bus, tai 
negales iszdyktie.

Ne ilgai galėjo kunigaiksz- 
czio duktė būti pas ta kunigą 
nes vos puse meto praėjo ir ku
nigas norėjo'ja patraukti ant 
blogo nusidėjimo bet niekaip 
negalėjo.

Ilga laika kunigas vargino 
ja kad tik pritraukt ant nusi
dėjimo bet tas viskas buvo ant 
tuszczio. Ant galo perpykęs ku
nigas sėdo prie stalo ir surasze 
gromata pas kunigaikszti kad 
jo duktė laibai iszdyko ir pasi
leido.

Tai perskaitęs kunigaiksztis 
tuojaus nurasze gromata pas 
kunigą kad darytu jo dukterei 
ka nori — kad ir smerezia ke
rotu ir kad nenori ne akyse jos 
matyt.

Kada sugryžo gromata pas 
kunigą ir rado paraszyta kad 
gali daryt ka tik nori su jo duk- 
tere, tai tuojaus kunigas nuėjo 
pas ta nekalta mergina ir pa
rodęs gromata tarė:

— Žiurekie ka man tavo tė
vas atrasze, kad asz noriu tai 
galiu tave smerezia korotie jei
gu tu manės neklausysi.

Mergina iszgirdus tuos žo
džius Jare in kunigą:

— Asz vereziau smerti da- 
stoti ne to nusidėjimo.

Kunigas perpykęs paszauke 
savo važnyczia ir liepe ja nu
vesti in girria, nukirsti galva 
ir parneszti mažiuką pirsztn- 
ka ir 'liežuvio gala, kad jis ma
tytu jog jos nėra.

Važnyczia buvo labai Dievo
baimingas 'žmogus bet kad jam 
kunigas liepe tai turėjo taip 
daryti.

Kada nuvede mergina in gi
ria, puolė ji jam in kojas mels
dama gyvasties tai jam labai 
pagailo ir pradėjo gailei verk
ti tardamas:

— Bet kas man bus kaip asz 
tave gyva paleisiu? Paskui 
man smerti padarys.

Mergina atsake:
— Ne! asz negrysziu ne pas 

tęva ne pas kunigą, bukie ra
mus, nežinos niekas, sztai szu- 
niukas, užmuszk ji ir nupjau- 
kie liežuvi o pirsztuka asz duo
siu savo nupjautie.

'Taip ir padare kaip kuni- 
gaikszcziute pamokino, nupjo
vė szuniukui liežuvi o jai pirsz
tuka ir atsisveikino persiskyrė.

Mergina ėjo per diena ir 
nakti bet niekur nieko nepri
ėjo todėl nutarė keliaut toliau. 
Kada paėjo pusdieni, priėjo la
bai puikius palocius kurie, bu
vo- geležine tvora aptverti. 
Mergina bevaikszcziodama ap
linkui ta tvora rado vartelius 
ir kada inejo in vidurį palo- 
ciaus, nieko nerado tiktai lovas 
puikei paklotas o kad ji buvo 
labai nuilsus,, atsigulė in lova.

Kada pradėjo migdytis, isz- 
girdo dundėjimą tai pakilus 
nubėgo prie lango ir pamate 
dvylika jaunikaieziu parjojan- 
cziu isz darbo o tai buvo dvy
lika 'broliu. Kaip tik pamate 
juos, tuojaus atsigulė ir nuda

vė kad'miega ir žiurėjo kas to- 
liaus bus.

Kada suėjo jaunikaiezėi in 
palociu ir ėjo kožnas in savo 
lova o vyriauses radęs mergina 
gulinezia jo lovoje, tare in savo 
brolius:

— Czia niekas neatėjo o kaip 
szita mergina ęla'bar czionais 
galėjo ineiti?

Bet kada nužvelgė patogu 
veidą merginos, tada vela tare 
in brolius:

— Esame mes dvylika broliu 
o neturim ne vienos sesers tai 
tegul ji bus musu sesuo tai ji 
mums pagamins valgi, ap
skalbs ir lovas paklos tai mums 
nereikes apie nieką rūpintis.

Visi brolei sutiko ant kalbos 
vyriausio brolio ir jie priėmė 
ja už seseri.

Mergina atsikėlė ant ryto
jaus anksti, pagamino valgyt, 
brolei sukilę pavalgė ir iszjojo 
in dauba.

Kada jau diena perejo, vaka
re brolei parjojo isz darbo o 
seseri rado 'linksma ir dainuo- 
janezia.

Labai linksmai gyveno mer
gina su savo broleis o ir tarp 
visu 'buvo neiszpasakytas 
džiaugsmas nes visi brolei my
lėjo savo seseri.

Dabar palikim juos dideliam 
džiaugsme o gryžkim pas ku
nigą.

Kunigas paėmė už gaspadi
ne ragana ir jiems užėjo ant 
mislies kunigaikszcziute ar ji 
gyva ar ne ir paklausė raga
nos, savo gaspadines, o ragana 
paėmus 'knygas peržiurėjo ir 
tarė:

— Ta mergina, kuri buvo 
pas tave už gaspadine, tai ji 
yra gyva ir labai linksmai gy
vena.

Kada kunigas iszgirdo apie 
tai, nubudo ir tare in ragana:

— Ar negalėtum tu jai smer
ti padaryt?

‘Ragana pamislino ir tarė: — 
Negaliu prižadetie nes beda 
prieiti prie jos bet pažiūrėsiu.

Ragana tai pasakius leidosi 
in kelione.

Kada ragana pribuvo in ta 
palociu pas kunigaikszcziute, 
persistatė laibai biėdna o mer
gina pamaezius biedna senuke 
t re:

— Kaip tu senuke in czion 
gavaisi? jau du metai kaip asz 
czia tai da nemaeziau mote- 
riszkes savo akyse.

Pavalgydino kaip gera nau
da taja ragana o toji ragana tu
rėjo su savim moteriszkus 
marszkinius ir tarė:

— Buvau pas karalių ant 
smergenu. Jb pati numirė tai 
man atidavė marszkinius bet 
jie man netinka tai tau juos 
atiduosiu. Mergina nenorėjo 
juos imt 'bet ragana užsipuolė 
kad imtu tai ir priėmė.

Kada priėmė tuos marszki
nius tai ragana atsisveikino ir 
iszejo o mergina inejus in pa- 
kaju nusiprausė dailei ir apsi
vilko tais marszkineis, tada 
pradėjo ja miegas maryt tai ji 
atsigulė ir užmigo.

Kada brolei parjojo, klauso 
kad ju sesuo ne dainuoja ir ne- 
iszeina pasitikti, nueina in pa- 
kaju ir žiuri kad mergina mie
ga tai pamislino kad serga ir 
nebudino. Lauke brolei viena 
diena, kita ir treczia o tada da- 
žinojo kad sesuo negyva. La
bai graudžei apsiverkė o vy
riauses tarė:

— Mbs savo seseles negalim 
užkasti in žeme. Parveszim 
stiklini graba, indesim ja in ji 
ir pakabinsime tarpe vartų tai 
vis mes ja in darba jodami ir 
isz darbo matysime. Brolei ti
ko ant to. Parvežė stiklini gra
bą, indejo seseri ir pakabino 
tarpe vartų tai jie kasdiena ja 
matydavo.

Netoli tos girrios radosi ka
ralyste. Taip to karaliaus sū
nūs su Vaisku iszejo in girria 
ant medžiokles o karalaitis su 
vienu tarnu paklydo.

Kada juodu paklydę vaiksz- 
cziojo ir atėjo pas ta palociu 
kur ta pana kabojo tarp bromo 
o karalaitis pamatęs tai nega
lėjo atsižiuretie in ja ir tare in 
savo tarna:

— Žinai ka? Vog'kim szita 
■pana o tarnas atsake:

— Kad negyva.
— Tai nieko, — atsake kara

laitis — nes asz be jos negaliu 
būti.

Tarnas pristojo ant karalai- 
czio noro ir pavogė ja.

Kada bego per girria, pasi
juto kad jau netoli namu. Ka
ralaitis parsinesze in savo pa- 
kajeli ta pana su gTabu ir pa
dėjo prie savo lovos kur ji gu
lėjo net du metus. Po tam tasai 
karalaitis likos paszauktas in 
kare. Karalaitis iszjodamas in 
kare užpeczetino duris kad in 
jo kambarėli niekas neineitu ir 
prisakė jog kas ineis tai tam 
jis galva nukirs.

Kada karalaitis iszkeliavo in 
kare, tėvas tare in save:

— Kas tai yra kad jis taip 
gina savo pakajeli, reikia pa
žiūrėti.

Kada karalius duris atple- 
sze, žiuri kad grabas stovi 
priesz lova o tame graibė pana 
guli.

— Durnas mano tas vaikas, 
— pamislino karalius. Bet kad 
sunaus norą nenorėjo laužyt tai 
paszauke tarnaites kad nu
praustu ta pana tai dailesne 
bus, taip ir padare. Kada nurė
dė ir pradėjo praust, tada pa
na pradėjo krutet ir pabudo isz 
miego užleisto per taja ragana 
ir pradėjo kalbėt. Kada jau su
vis prasiblaivė, aprėdė ja in ka- 
raliszkus rubus ir davė žinia 
kuogreieziausia savo sunui 
kad jau ta pana gyva, kuri gra
be gulėjo. Kada karalaitis da- 
žinojo apie tai, tuojaus davė 
žinia adgal kad atvežtu ja pas 
ji nes be jos negalėjo nurimti. 
Tėvas liepe parengti laiva o 
kada jau viskas buvo pareng
ta, tada sėdo pana su vyriausiu 
tarnu ant laivo ir leidosi in ke
lione.

Jau buvo nuvažiavę gera ga
la nuo kraszto, tada tas kara
liaus tarnas paėmė piktas mįs
les bet ji nedasileido jo ne ar
tyn, tai tas pradėjo kerszint 
smerezia tardamas:

—- Jeigu neklausysi tai tau 
smerti padarysiu o pana atsa
ke:

— Veluk man smerti pada
ryk o ne ant nusidėjimo pri- 
traukindk.

Tada tarnas perpyko ir jau 
norėjo žudint ja bet da lauke 
nors per nakti. Pana pajutus 
savo smerti iszejo vakare ant 
virszaus laivu, nuvaktavo ka
da niekas nemato nusileido in 
luoteli kuris buvo virve pririsz- 
tas prie laivo, nupjovė virve ir 
likosi nuo laivo o laivas nuėjo 
pas karalaiti. Pana isznesze

vilnys in kita karalyste.
Kada iszlipo isz luotelio, su

tiko biedna žmonele ir tarė:
— Senuke, ar negalėtum tu 

man ta los'ka padaryt, ar ne
galėtum tu man vyriszkus ru
bus pasistorot tai asz tau savo 
karaiiszkas szlebes atiduosiu.

Taip senuke ir padare, nu
ėjo ir atnesze panai vyriszkus 
rubus, tada pana apsirėdė vy- 
riszkai, plaukus davė nukirpti 
ir toks buvo dailus jaunikaitis 
kad kito tokio patogaus niekur 
nebuvo. Nuėjo tada in miestą. 
Ėjo pro kromus turtingu kup- 
cziu o vienas pamatęs jauni
kaiti paszauke in kroma. ir ta
re: — Jaunikaiti, gal nori pas 
mane už vyriausia darbininką?

Taip ir pasiliko ir pasidavė 
varda Andriejaus.

Nuo kada pristojo Andriejus 
in ta kroma, pradėjo labai sek
tis kupeziui kad in tris metus 
dideli skarba surinko o ir An
driu labai mylėjo, rede bran
giausiais rubais ir laike kaip 
savo vaika.

Nepoilgm laikui kupezius su
mislino padaryti balių bet toki 
dideli kad sueitu kunigaiksz- 
czei, karalei ir visi bagoezei.

Kada prisiartino ta diena, 
suėjo kuni’gaikszczei, karalei, 
bagoezei ir kunigai o balius bu
vo parengtas ant visos sanvai- 
tes. Kada baliavojo jau tris 
dienas o ketvirta pasakas pa
sakojo tai Andrius vis vaiksz- 
cziojo po pakaju ir klausė ka 
katras kalba o ant galo tarė:

— Pavelyki t man 'ka pasakyt 
— ir apsakė apie visa atsitiki
ma o kad tas kunigas ir ragana 
ten radosi, tai jiems nukirto 
galvas o tasai karalaitis apsi
vedė su ja ir laimingai gyve
no o jos tėvai ir visi gimines 
isz to džaugesi.

KA KALBA VISOKĮ'
AMATNINKAI I

iSziauczius: — Svietas yra 
kaip milžiniszka skūra, žmo
nes tai czebatai pasiūti isz to
sios skaros o ja nuomones tai 
karpalei pagal karia cze'batai 
yra pasiati.

Stalorias: — Žmogus yra 
daugiau vertas po mircziai ne' 
kaip už gyvasties nes nesigin- 
czina jis tada apie medžio dar
bą.

Kriauczius: — Apsipaczia- 
vimas tai drapanos. Jeigu ge
rai pasiūtos tai ir isz tolo gali
ma patemint o jeigu szlektai 
pasiūtos tai galima greitai pa
temint.

Sliesorius: — Žmogus yra 
kaip plienas, pereina jo gyve
nimas kaip per ugni, vandeni ir 
plakimą o kitas kaip toji gele
žis lieta, iszsibarsto po kirti
mui kūjo ir trūksta ugnyje.

Apdirbėjas knygų: — Dau
giausia knygos yra niekam ne
tikiu ne del to kad apdarai nie
kai bet intalpa knygos yra nie
kam netikus.

Daktaras: — Kolera ne yra 
taip bjauri liga kaip žmogisz- 
kas pasisziauszimas; pirmuti
ne kenkia tik ligoniui o antra 
kenkia tukstancziams žmonių 
pavojum.

Advokatas: — Tiktai kvai
lys yra pageidaujantis del ad
vokato nes isz jo gali traukti 
pinigą; jeigu visi butu iszmin- 
tingais tai ne provu nereikėtų, 
ne sūdai nebutu reikalingi.

Sena mergina: — Svietas ne
turi jausmu. Nes jeigu turėtu 
tai ant svieto nebutu meiles.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

DIDELE BAIME. GERA PRIEŽASTIS.

Vyras in paezia: — Klausyk 
Megi, rodos kas vaikszczioja 
f rentinėje, ar ne bus vagis?

Pati:— O kad ji perkūnais!,- 
gal turi purvinais kojas, tai 
da karpetus iszdirbs.

Petras:—Del ko Mikai mote
rių pravardes persimaino po 
apsivedimui ?

Mikas:— Del to, kad kol mo- 
tere da mergina tai ne viena 
neturi gero vardo.

-

Komu Skinimo Kontestas

Iowa szimet vela turės kontesta skynimo kornu, ku
ris atsibus szimet Davenporte, Iowa, 30 d. Oktoberio. Vy
rukas kuris randasi kampelyje szio paveikslo, Lawrence 
Pitzet, laimėjo kontesta praeita 1939 meta, nuskindamas 
29 buszelius in laika 80 minutu. Arimo kontestas atsibus 
29 d. Oktoberio ant kurio suvažiuos geriausi farmerei ku
rie moka arti.

BALTRUVIENE

'Nopostis su tuom mano szal- 
cziu, da vis gerkle užkimus ir 
negaliu dainuoti bet ka daryt, 
asz, sena bobele, turiu gyvent 
ir uždarbiaut ant maisto kaip
galiu nes mane meisteris pra- 
szalintu nuo džiabo ir priimtu 
jaunesne flaperka in mano vie
ta. Tai ir pradedu:

Ana diena ponia Storaite pa- 
prasze mane in kumus, na ir 
turėjau būti. Nuėjome pekszti 
in bažnyczia nes asz, szirdeles, 
negaliu važiuoti bambileis, mat 
man tuojaus galva apsuka ir 
ne esmių pratus važinėti to
kiam Liucipieriniam vežime. 
Buvo da viena pora kurnu nes 
kūmas kaip kūmas bet ka jau 
kurna tai da suvis jauna. 'Tai 
kaip reikėjo priduot prie Krik- 
szto tai buvo juokas ir po 
draug piktumas nes kaip pra
dėjo kūdiki rankose sukyti tai 
vietoje galvukes, kojas iszvy- 
niojo ir taip ant pagalios apsi- 
tariavo kad kada iszvyniojo 
kūdiki isz skaruliu tai nežino
jo ka daryt. Po Kriksztui su
dėjo viską in viena grumuli — 
kūdiki su skaruleis ir taip glė
byje parnesze namo.

Tame yra kalte motinos ku
ri renge savo dukrele in kumus.
Motinos privalumu yra pamo
kyt dukreles kaip prie Kri'ksz- 
to turi pasielgt o ir atsakyt ant 
kunigo užklausymu. Bet var
gei ir pati motina žinojo, tai ir 
nedyvai jeigu ir dukrele nieko 
neiszmoko kad vietoje galveles

ANT SZERMENU.

Mirė kunigas, labai intukias, 
o kada vienas isz kunigu kalbė
jo per pamokslą szituos žo
džius:“ Jau jis danguje, už mus 

| užtariauja pas Dieva.”— Dvi 
moterėles sėdėdamos szale sa- 

I ves, viena pasznabždejo kitai 
jin ausi: “Jau tai melas, žinai 
kumu'te, kad siauras takas in 
dangų o vartai dangaus da 
siauresni ir nemažai laiko pra
eis kol in dangų insigaus o ir 
turės duris dangaus padidint!

—' Ir asz taip mistinu kū
mute, — atsake antroji.

Apsisaugojimo 
Sanvaite

Amerikoniszka Raudono 
Kryžiaus Drauguve turės 
sanvaite apsaugojimo nuo 
visokiu nelaimiu namuose ir 
ant farmu ir kaip nuo nelai
miu apsisaugoti, pradedant 
28 d. Oktoberio. Pirmininkas 
tojo užmanymą, Norman E. 
Davis sako kad ant farmu 
szimet atsibuvo daugiausia 
nelaimiu. - - • ’

— Daugiausia fonogra-
liniu aid'atu pargabena isz Ja
ponijos konia po 50 adatų ‘kas 
minuta. Japonija taipgi siun-
czia lupiniu armonikucziu in.
Amerika po viena kas minu'ta.

kūdikio, tai kita gala atvynio
jo. 

*♦* *♦* *♦*
Jau nežinau ka padaryti su 

taja Detroito bobelka ir jos 
dukrelėms. Jau taip žmoniems 
pabjuro kad negalima visko 
iszpasakot. Buvo pas jas vie
nas vyras ant kurdo tai nega
lėjo dalaikyt ir turėjo bobai 
spirt ir su peiliu gintis ir tokiu 
budu pabėgo nuo bardo. Žmo
gus pro taji narna negali pra
eit. Nežine kaip toji boba su 
savo dukrelėms pabaigs gyve
nimą bet man rodos atliks kur 
patvoryje.

Randasi ten da ir viena Lie-1 
tuviszka Prūse kurios vyras 
iszvažiavo tai tosios snukis tik
rai nenupraustas o ir gyvena 
žveriszkai. Girdėjau kad del ju 
puikia pirti rengia doros mote
rėles.

Pasitaisykite dukreles, kad 
nereikėtų raudot ateityje.

O jus Waukegano mergeles, 
atpraskite nuo tu Nedeliniu 
zoboveliu ir nuo tuju partijų, 
kurios subėgate isz visu pa- 
bulkiu kada kur snuodžiate 
raugalo ir už keliu nikeliu ken- 
džiu. Jeigu da karta su gimi
niems nusiduodate ant tokiu- 
partijų tai da puse bėdos nes 
vienai zulyti ant tokiu susirin
kimu isz 'kito galo miesto tai 
jau suvis neturite sarmatos. 
Kad daugiau apie tai neisz- 
girseziau nes panaudosiu smar- 
kei kocziola.

'Tai bus ir viskas ba ir taip 
jau per daug porinau.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborfu'a 

:: Gabiausias Balsamuotojas 11
Geriausia Ambulance 

/T patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 

’Wr liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- 

III mirelius pagal naujau- 
Į|| šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce Sfc 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Rel> Telefonas 532-J

Naujas Lietuviszkas
SAPNORIUS--- — s

Naujas Didelis SapnoriusG 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00- 

SAULE, MAHANOY CITY, PA;

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aictoja minus numirėliu. Pasamdo į 
automobilius del'laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78 .
520 W. Centre St. Makanoy City
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Žinios Vietines ŽI—ES SKUNDŽIA VAIKUS

1 — Nedelioje pripuola ap- 
yaikszeziojimas Kristaus Ka
raliaus.

— Maskaradinis balius ku
ris buvo laikytas Seredos. 
vakara per Lietuviu Moterių' 
Drauguve, buvo pasekmingas. 
Žmonelei prisijuokė užtektinai 
isz juokingu paredu ir likos 
apdovanoti puikioms dovanė
lėms.

— Keturiu metu vaikutis, 
Rudy Konsczyk, isz Sheppto- 
no, kuris buvo dingės isz namu 
nuo Panedelio likos surastas 
Seredoje per tūla motere prie 
geležinkelio, kurio koja buvo 
prispausta peT du akmenis ir 
negalėjo pasiliuosuoti. Vaiku
tis buvo labai silpnas ir likos 
nuvežtas in Hazleton ligonbu
te. Vis plinkines žmones su 
vaistine policija jeszkojo jo.

Fort Lewis,'Wash. — Keturi 
kareivei likos surasti negyvi 
sudaužytam eroplane kuris nu
krito artimoje Shelton. Artimi 
gyventojai surado likuczius er- 
oplano.

-Cagliary, Italija. — Vienuo
lika 'žmonių žuvo laike trūki
mo debesio ant salos Sardini- 
jos. Kelios upes užliejo visa ap
linkine.

Centralia, Pa. — Pati Jurgio 
Mikalko, 51 metu, likos už- 
muszta kada jos vyras trenke 
in troika pripildyta anglimis. 
Vyras likos mirtinai sužeistas.

New York. — Betty Klempa, 
19 metu tarnaite, susibarius su 
savo gaspadine, Mrs. Leah Ru
bin, kuri už daug ja kankino 
savo liežuviu, nužudo ja su ilgu 
peiliu.

SHENANDOAH, PA.
f Ona Glodec, po tėvais 

Pajuniute, mirė namie Panede- 
lyje, 331 S. Main uly. Likos 
palaidota Ketvergo ryta su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
purgio bažnyczioje, prie kurios 
velionė prigulėjo. Graborius 
įCzaikauskas laidojo.

Frackville, Pa. — Panedely- 
. jo likos suriszti mazgu mote

rystes Anele Mickus isz Gil- 
bertono su Metro Mogisz 
Delano. Vestuves atsibuvo 
jaunikio tėvus.

—> Albertas Daugerta,
miesto ir Stasys Vaitkeviczius 
isz Girardvilles insirasze in 
kariuomene ir iszvažiavo in 
Filadelfija apimti savo dins- 

;tus.

isz
pas

isz

Plymouth, Pa. f Feliksas 
Bagdonas, 25 metu, likos už- 
musztas No. 7 kasyklose, pri- 
gulinczios prie Susquehanna 
kompanijos. Jo du bodes likos 
skaudžiai sužeisti ir likos nu
vežti in Nanticoke ligonbute.

— Nevisados mylime tuos 
katrais giriamės ir nevisada 
mus myli tieji kurie giria mu
mis.

PONAI
BIZNIERIAI!

Geisdami apteikt savo 
gerus kostumerius, priva
lo isz laiko duoti atspau
dai,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1941 M. 
ir iszsirinkt kokiu nori 
iszsirinkt.
DABAR LAIKAS! -užsi- 
kalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas ga
lės iszsirinkti puikesnius!

SAULE PUBLISHING CO., 
Bell Phone 744-J 

MAHANOY CITY, PA.

Nepaprastas Palengvinimas j
Reumatiškų Skausmų 

t

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expelleriq su inkaru ant dėžutės.

KAD JIEMS DUOTU 
PASZIALPA.

Philadelphia, Pa. — Ana die
na atsibuvo teismas priesz ke
turis vaikus, kuri užvede ju se
ni tevelei, Povyilas Penczak, 
kad jiems nedavinėjo prigulin- 
czio užlaikymo. Buvo jai grau
dingas iszpažinimas senukui 
priesz vaikus kurie turėjo vis
ko pilna o seni tėvai turėjo gy
venti drėgnam sklepukyje, be 
tinkamu drapanų, maisto ir 
szilumos. Negana to, vienas isz 
šuneliu nežmoniszJkai pasielgė 
su tėvu ir tai tas daugiausia 
tėvams szirdis, spaude. Slidžia 
iszrežes gera pamoksta vai
kams, paliepė jiems idant tė
vams mokėtu po 5 dolerius ant 
užlaikymo savo senu gimdyto
ju.

Monterey, Meksika. — Elek
triko dirbėjai sustraikavo per 
ka 120 fabriku buvo priversti 
sustoti dirbti, spirdamiesi di
desnes mo’kesties.

Palmerton, Pa. — Matyt kad 
jau Vokiszki sznipai pradėjo 
savo nelaba darba kada pade
gė zinko dirbtuve czionais ir 
Bethlehem .plieno dirbtuve.

St. Louis, Mo. — Tarp darbi
ninku kilo kruvinas sumiszi- 
mas kuriame likos sužeista 34 
žmones. Muszis kilo tarp unis- 
tu ir skobu.

Tegucigalpa, Honduras. — 
Czionais susektas suokalbis nu
žudyti prezidentą generolą Ti- 
burci Carias Andino bet už
manymas nepasiseke ir kalti
ninkai likos aresztavoti.

Saratoga Springs, N. Y. — 
Dvi moteres likos užmusztos 
ir dvi ypatos sužeistos per tru
ki kuris trenke in myne žmonių 
kurie atsisveikinejo su karei
viais kurie važiavo in kempe 
ant tarnystes.

• Belgradas, Jugoslavija. — 
Tarp studentu kilo maiszatis 
kuriame 24 likos maž-daugiau 
sužeisti. Buvo tai Faszistai ir 
Komunistai.

dienu gere be paliovos o kada j f” 

kaimynai ju nematė per kėlės' 
dienas, iszmusze duris kamba
rio ir rado tęva su duktere ne
gyvus. Ant stalo buvo prikrau
ta daugelis arielkiniu bonku.j 
Abudu gyveno dideliam varge 
bet ant gerymo atsirado pini
gu. Tėvas buvo naszlys o duk
rele negyveno su savo vyru.

AMEP’KA
NE K/.RES

Sugrąžykite Biznio

NORI DARBO
NE DIKTATORIŲ

Užsitikejima Ir Darbus Su

|Isz VisuSzaliu

SaveNorėjo Pamatyt 
Kaip Iszrodys Po

Smert

Chicago, Ill. — Prie Marsh
field ir Roosevdlt Road, auto
mobilius užmuszo 45 metu Lie
tuvi, Petra Szilinska, kuris va
dinosi Angliszkai Lang. Žmo
gus pakliuvo po maszina, kada 
ėjo skersai lulyczios. Gyveno 
ant 1222 Roosevelt Road, pali
ko paczia, duktere Elzbieta ir 
sunu Kazimiera.

Nužudė Paczia Kad Ne
norėjo Daugiau Vaiku

Jefferson, Mo. — Magde 
Ru^kin, motina devynių vaiku, 
likos nužudyta per savo vyra 
už tai kad ji atsisakė gimdyti 
jam daugiau vaiku. Vyras su
sibaręs su motere už tai, pa
griebė kirvi ir vienu ypu per
skėlė nelaimingai galva nuo ko 
tuojaus atliko ant vietos. Kam
baryje, kuriame žudinsta likos 
papildyta, gulėjo trijų mene
siu dvynukai ir penkių metu 
sūnelis o kiti vaikai, isz kuriu 
vyriauses yra 18 metu, radosi 
mokykloje. Vyras po žudinstai 
nusidavė ant palicijos ir apsa
kė ka padare su motere.

Skaitykite “Saule”

WENDELL L WILLKIE
Ant Prezidento

Warren, Pa. — Tris dienas 
priesz mirti (žinoma kad nesi
tikėjo mirti in taji laika) Ma
tilda O’Rourke, palėpė savo 
tarnaitei parėdyti ja in mirti
nus parėdus nes norėjo pama
tyti kaip ji iszrodys 'kada gu
les grabe numirus o jeigu kas 
butu negerai tai kad tarnaite 
pataisytu ja pagal jos palie
pimą ir norus. In tris dienas po 
tam motere ant tikrųjų mirė ir 
likos palaidota taip kaip sau 
vėlino.

100 ŽMONIŲ ŽUVO 
TVANUOSE.

Vichy, Francija. — Daugiau 
kaip szimtas žmonių neteko 
gyvaseziu ir daugeli nesuran
dama ir apie penki milijonai 
doleriu Medes padaryta per 
tvanus isz priežasties nuolati
nio lietaus Franeuziszkoje Ka- 
talonijoj.

Net už keliu dienu dažinota 
apie nelaimia, kada telegrafai 
ir telefonai likos sutaisyti. Ve
šesnes žinios taipgi danosza 
buk Iszpaniszkoje Katalonijoj 
žuvo 186 žmones tvanuose. Ko- 
nia per visa sanvaite tose vie
tose lijo be paliovos todėl upes 
iszsiliejo.

Bombos Suardė Ita- 
liszka Spaustuve

Philadelphia, Pa. — Kelios 
eksplozijos kilo Italiszkoje 
spaustuvėje, Me tropolis Print
ing Co., 803 Washington uily., 
kurios padare dideles Ibledes 
locnininkams. Manoma kad 
bombas padėjo prieszininkai 
iszduotoju kurie buvo priesz
ingi Mussolinui ir jo valdžiai. 
Eksplozija suteszkino langus 
aplinkiniu namu ir pritraukė 
apie 5,000 žmonių kurie subė
go pažiūrėti kas atsitiko. Pali- 
cijai dėl nepasiseke suimti kal
tininku.

Baisus Darbas Insiu- 
tusio Vokieczio

Mankato, Minu. — Fons 
Normond likos uždarytas ka
lėjime prisipažindamas buk 
jis nužudė savo paczia. Pripa
žino jis buk isz priežasties tan
kiu barniu su paczia motere 
užvede teismą ant persiskyri
mo nuo jo. Ana diena Normond 
nuejas namo uždare visas lan- 
ginyczias ir duris po tam kirto 
paežiai in galva su czebatu. 
Matydamas kad motere pusgy
ve stengėsi prieiti prie lovos, 
nubėgo in tvarta,pagriebė kir
vi ir kirto moterei per galva 
užmuszdamas ja ant vietos. Po 
tam dalbai žudintojas nuėjo 
in miestą in palicijos stoti, ap
sakydamas viską kas atsitiko.

Tėvas Su Dukrele Už
sigėrė Ant Smert

Douglas, Ore. — Girtuoklisz- 
ka puota buvo priežastim mir
ties Mikolo Pinardo, 60 metu 
amžiaus ir jo dukters Idos, 26 
metu. Toji porele nuo keturiu

Lai Amerikas
Dirba

Willkie prižada:
Kad Amerikas turėtu užtekti

nai darbo ir biznio pagerinimą.
Pataisyti ir palengvinti taksas 

ir praplatinima biznio.

Neturi Būti Isz- 
rinktas Trecziu 

Sykiu
Willkie ir Republikoniszka 

Partyje paniekina diktatorių val
džia.

LAIKE STUBOJE UŽRAKY- 
TA MERGINA PER 15 METU

Torracina, Italija.—Celo Pa®-4 
sara, geisdamas savo duktere 
apsaugoti nuo 'svietiszkos pra 
pulties, laike ja uždaryta šlu
boje per penkiolika mėtų, už 
tai, kad turėdama 19 metu szo- 
ko su jaunikiu be levo paveli- 
nimo. Tula kaiminka dažino- 
juis apie tai, paszauke policija, 
kuri iszgialbejo mergina isz tos 
baisios nelaisvės. Mergina yra 
sradžiuvus kaip giltine, mažai 
kalba ir vos pastovi ant kojų, 
taip yra silpna. Norints da
bar turi 34 metus bet sveria 
tiktai 84 svarus. Tėvas likos 
aresZtavoitas, bet pripažino, 
kad su duktere pasielgdavo 
gerai.

Akyvi Szmotelei Apie 
Druska

—• Druska yra vienu isz 
svarbiausiu minerolu o bet dvi 
trecz-dalys žmonių turi mo
kėti už ja didelius padotkus. 
Kinuose valdžia aplaiko di
džiausia pelną nuo druskos.

— Pirmutinei plocziai drus
kos Amerikoj likos pradėti 16- 
20 mete, Jamestown, Virgini
joj. Tada druska iszgaudavo 
isz mariu per virimą vandens.

— Apskaitoma kad Potter 
paviete Pennsylvanijoj, ran
dasi tiek druskos kad užtektu 
Amerikos gyventojams ant 27 
tukstaneziu metu. Visam pa
viete randasi tiek druskos kad 
užtektu ant 150 tukstaneziu 
metu.

—■ Kinuosia gyventojai no
rėdami atimti sau gyvastį, nu
riję tiek druskos, kad nuo jos 
mirszta.

—• Mokslincziai apskaitė, 
buk ant dugno Salt Lake ežero 
Utah apskrityje, guli 400 mili
jonai tonu druskos.

— Visa druska kokįa ran
dasi ant dugno mariu uždengtu 
visas Suvien. Valstijas puse 
mylios storumo.

—■ Nuo laiku Marko Polo, 
visokį Afrikoniszki sztamai 
žmonių naudojo toblyczaites 
padarytas isz druskos kurias 
naudojo kaipo pinigus.

Skaitykite “Saule”

Apsaugoti maža biznierių ir 
kad tasai turėtu taipgi gyvenimą.

Kad užvesti lengvesni būda ant 
gavimo pinigu del vedimo biznio.

“Treczias iszrilikimas” prezi
dento per New Deal prieszinasi 
tiesoms ir laisvo sklypo valdymo.

Willkie nori:

Kad Pennsylvanijos kietos ir 
miriksztos kasyklos anglių, fabri
kai, fandres, kontrakortiai ir vi
sa pramonysta dirbtu pilna laika, 
mokėdami tinkamas algas del vi
su, kurie geidžia dirbti.

Nuolatinis apėmimas kokio 
dinsto per daugeli metu, duoda 
per daug valdžios vienam žmogui.

Amerika nenori ciesoriszkos 
valdžios.

Didieji Prezidentai Suvienytų
jų Valstyju ir uždetojai musu 
sklypo buvo prieszingi iszrinki- 
mui Prezidento trecziu sykiu.

Willkie prižada:
Užtektina paszialpa del kožno 

vyro, moteres ir vaiko pakol 
Amerikas nepastos ant 'kojų ir 
vela visi fabrikai pradės dirbt.

Washington’as Jefferson’as, 
Harrison’as, Buchanan’as, Hays- 
as, Mckihley, Tafias’as Wilson’as 
ir Coolidge’ius pasakė, kad: 
“Ne” bus daugiau.

Willkie prižada:

Užtektina apgynima sklypo ir 
apsaugoti Amerika nuo inžengi- 
mo in kare.

Willkie sako:
Tolimesnis Naujas Dylas in- 

stums musu sklypą in subankru- 
tinima ir pasikelima.

Asz esmių del Tautiszko Dar
bininko Akto ir del tiesos darbi- 
ninkiszku tiesu.

Tamoszius Jefferson’as pasa
kė: ‘‘Jeigu Prezidentas norėtu 
būti kandidatu trecziu sykiu, tai 
tikiuosiu, kad bus atmestas.”

Andrius Jackson’as pasakė: 
“Geriaus, kad aprubežiuoti Pre
zidento metus tik ant szesziu me
tu, nes tas prieszinasi musu pa- 
proeziu.”

Lai jusu balsas neperlaužia to
jo 50 metu seno paproczio, kad 
Prezidentas butu renkamas tre
cziu sykiu.

Lai Suvienytos Valstijos buna 
sklypu laisvu žmonių.

Willkie - Tikras Amerikonas
BUVO KAF EIVIU PASKUTINĖJE KAREJE
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