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Isz Amerikos Europine Kare Isz Visu Szaliu LAVONAS
BACZKOJE

KVINTUKES
PRIĖMĖ PIRMA

KOMUNIJA

•' POPIEŽIUS JAS 
|! PALAIMINO. ■b -------

Callander, Kanada. — Dien
ini kvintukes, (penkios vien
metes sesutes) aplaike telegra
ma nuo Popiežiaus kuris joms 
prisiuntė savo palaiminima 
dienoje kada jos .priėmė pirma 
įkarta Komunija.

Popiežiaus palaiminimas li
kos perskaitytas mergaitėms 
Francuziszkai, per vyskupą 
Lėo Nelligan, isz Pembroke 
diecezijos. Pirma Komunija 
priėmė kvintukes koplyczioje 
ju name. Kvintukes sziadien 
turi szeszis metus.

NORĖJO ATKAST
RANKA

NORĖJO TOKIU BUDU AT- 
KERSZYT GASPADINELEI 
KAD JAM NEDAVE SAVO 

DUKRELES.

Milwaukee, Wis. — Feliksas 
Zborski nuo keliolikos metu 
buvo geru draugu Jurgio Fur- 
manskio ir ant galo altejo pas 
ji ant burdo. Gyvendamas pas 
Jurgi, burdingierius pradėjo 
svilini padus prie jo dukreles o 
ant galo aiszkiai apreiszke kad 
ja labai myli ir geidžia su ja 
■apsipaeziuot.

Feliksas fundino gaspado- 
riui ir pirkinėjo dukrelei viso- 
kes fain dovaneles del neszio- 
jimo ne tik ant virszaus bet ir 
apatines drapanas o gaspado
riui ne in .galva ne tvykstelėjo 
pasilikti jo ženteliu sakydamas 
kad sau isz galvos iszmusztu 
jtaja meile del jo dukreles.

Feliksas nulindo ir nutarė 
gaspadoriui už tai iszdirbti ge
rai kaili o ant galo užkabino ji 
žodžiais “tvoju mac”, ant to
kiu žodžiu gaspadoriaus tvyks- 
jtelejo Feliksui per snuki bet 
Feliksas pagavo jo ranka in 
burna ir pradėjo ja kramtyt 
bjaurei. Jurgio moterele turėjo 
nemažai darbo pakol prietelius 
perskyrė juos su puodu.

Feliksas turėjo už tai užmo
kėti savo gaspadoriui tris szim- 
tus doleruku už praliejimu 
kraujo ir nukentejima skaus
mo ir daktarui.

Vėtra Padare Daug 
Bledes

Charleston, N. C. — Smarki 
Vėtra, kuri atlankė szia aplin
kine, padare daug bledes. Vil
nys isz mariu taip pakilo kad 
Užliejo kelis miestus, visa ko
munikacija likos perkirsta ir 
szitas miestas pasiliko be szvie- 
$os. Medžiai likos iszrauti ir 
daugelis namu pasiliko be sto
gu. Keliolika žmonių sužeista 
bet mireziu nebuvo.

Anglikai Bombardavo 
Vokiszkas Eroplanu
Stotis Ir Amunici

jos Dirbtuves

London. — Angliszki bombi- 
nei eroplanai bombardavo Vo
kiszkas eroplano stotis ir ke
liolika amunicijos fabrikus Do
snu, Bernberge ir Leipzige. Ke
turiolika. eroplaniniu. stoeziu 
Belgijoj, Hollandijoj ir Fran
ci joj likos isznesztos in padan
ges.

Vokiecziai Neapleis 
Lenkijos Niekados

Berlinas. — Hans Frank, Vo
kiszkas gubernatorius Lenki
jos ant susirinkimo Naziu ku
ris atsibuvo Krokave, iszsitare 
susirinkusiems buk: “Mes esa
me czionais ir niekad szi skly
pą neapleisime, svastikos vė
liava pietos czionais ant visa
dos.” Daugiau kaip 30,000 Na
ziu girdėjo ta j a kalba po visa 
Lenkija.

Japonai Užmusze 500 
Kincziku

Hongkong, Kinai. — Devy- 
nesdeszimts Japoniszku bom- 
biniu eroplanu užklupo ant 
Henyang, kuriame randasi vi
sokios dirbtuves ir kariszkos 
stotys, užmuszdami 500 žmo
nių ir daug sužeista. Taipgi ke
liolika kitu miestu likos bom
barduoti su didėlėms bledems.

Buvusis Anglijos Kara
lius Su Paczia Iszkil- 

mingai Priimtas

THE DUKE OF WINDSOR 
I Naujas Gubernatorius Nassau, Baha

mos Salos

Nassau, Bahamos Salos. — 
Tukstancziai žmonių pasveiki
no savo nauja gubernatorių, 
buvusi Anglijos karalių, Ku- 
nigaikszti Windsor, kuris pri
buvo in czionais su savo Ame- 
rikoniszka paczia apimti dins- 
ta gubernatoriaus ant szitu sa
lų. Ant szios salos gyvena apie 
20 tukstancziai gyventoju ku
rie randasi po Anglijos val
džia.

NEPASISEKE UŽKLUPI-
MAS ANT LONDONO

650 Vokiszku Eroplanu Užklu
po Ant Londono — 140 
★ Suszaudyti ★

London. — Nedelioje, beveik 
per visa diena, Vokiszki ero- 
panai mete bombas ant miesto 
Londono bet su mažoms ble
dems nes Anglikai suszaude 
gal daugiau kaip 140 Vokiszku 
eroplanu isz skaitliaus 650, ku
rie užklupo ant Londono kaip 
amaras ir nepaliove savo sze- 
toniszka darba lyg nakeziai. 
Panaszus užklupimas ant Lon
dono buvo ir Subatoje bet su 
mažoms bledems.

Vokiecziai vela tvirtina buk 
suszaude 138 Angliszkus ero- 
planus. Vokiecziai numėtė kė
lės bombas ant eroplaniniu sto
eziu ir amunicijos dirbtuvių 
Croyden ir ant kitu vietų bet 
su mažoms bledems. Londonas 
buvo didelėj baimėje kada Vo
kiecziai atlėkė bet buvo ant j u 
pasirengia nes Angliszki ero- 
pianai nuszvilpe isz padangių 
užklupdami ant ju.

Nekurtose vietose likos už- 
muszta keliolika žmonių ir 
daug sužeista o nekuriose vie
tose daugelis namu sudege nuo 
ugniniu bombų kurias Vokie
cziai numetinejo ant miestu.

Bomba Nepataike In 
Generolą, Bet Užmusze 

14 Vaiku

London. — Somterdale tūlas 
Vokiszkas eroplanas nuleido 
ant czionais bomba kuri truko 
70 mastu nuo generolo Andrew 
McNaughton, bet sudraskė ar
timoje 14 vaiku, kurie siautė 
ant lauko. Generolas apsisau
gojo stebėtinų budu nuo mir
ties.

Brazilija ana diena paleido in mares nauja kariszka laiva “Marcilio” kuris likos 
padirbtas mieste Rio de Janeiro. Pati prezidento Vargas buvo krikszto motina tojo nau
jo laivo,

A merika Prasergsti V o- 
kieczius, Kad Neda- 
lypstetu Ju Laivo

Washington, D. C. — Ameri
ka davė žine Vokietijai kad ne- 
dalypstetu Amerikoniszko lai
vo “American Legion” kuris 
sziadien randasi ant mariu 
plaukentis isz Finlandijos su 
900 Amerikonu kurie plaukia 
namo. Valdžia rustai pranesze 
Vokietijai kad laiva neužpul- 
dinetu ir praleistu ji plaukti 
namo nes jeigu ant jo užkluptu 
tai Amerika už tai nedovanotu.

Vokiecziai vela kerszina pa
skandinimu visu laivu kurie 
rastųsi aplinkinėje Anglijos 
pakraszcziu todėl Ameriko- 
niszkas laivas randasi dide
liam pavojuje.

Lietuvos Laisves Pa
skolos Bonai Ir

Kuponai

Washington, D. C.— Lie
tuvos Pasiuntinybe prane- 
sza, kad tuo tarpu ir nuo 
Liepos (July) 19tos d., ji ne
beturinti galimybes Lietu
vos Laisves Paskolos Bon 
dus ir Kuponus beapmoketi, 
nes isz Lietuvos Iždo tam- 
tikslui negaunama papildo
mu kreditu.

—• Australyja iszdirba daiuig 
muilo, kurio padirba kas miliu
tą po 200 svaru.

Naujas Brazilijos Kariszkas Laivas

Danijoj Kilo 
Sumiszimas

London. — Reuterio žinių 
agentūra pranesza buk Danisz- 
ki gyventojai ir Vokiszki ka- 
reivei šukele maiszati Frede- 
rikshaven, Denmarke. Asztuo- 
ni žmones likos užmuszti, dau
gelis sužeista ir aresztavota. 
Badai Vokiecziai pradėjo er
zint gyventojus netekime savo 
tėvynės nuo ko gyventojai la
bai inirszo ir pradėjo mėtyt 
akmenais ant Vokiszku karei
viu.

Kiniszki Marinei Raz- 
baininkai Apvogė 

Laiva

Shanghai, Kinai. — Pakrasz- 
tyje Kiniszku mariu, daugelis 
luotu, pripildytu su Kiniszkais 
marineis razbaininkais, ap
siaubė Angliszka laiva Shen- 
Hwa, kuri apiplesze ant 250 
tukstaneziu doleriu.

Taipgi razbaininkai sulaikė 
laiva Fukien provincijoj isz 
kurio paėmė daug moterių ku
rias laiko ant iszpirkimo.

—• Vokiecziai in laika pas
kutiniu penkių metu iszdavine- 
jo ant apsiginklavimo po 8 
tukstanezius doleriu kas min'iD- 
ta.

—< Pietine Unija Afrikos, 
pargabena kas miliutą isz A- 
meriko po du svarus muilo.

AMERIKONAI GRĮŽ

TANT ISZ LIETUVOS 
NEGALĖJO ISZSI- 

VEŽTI JOKIO 

TURTO

NES LIETUVOS VYRIAU
SYBE NEPAVELINO.

Berlinas, Vok.— Nesenei at
vyko isz Rusu okupuotos Lie
tuvos Amerikos Piliecziu grupe 
kurt vyksta per Szvedija ir 
Suomija in Amerika. Szi gru
pe iszplauks isz Petsamo Ame
rikos karo transportiniu laivu 
American Legion. Grupei va
dovauja Amerikos Konsulo B. 
Guffelerio pati isz Kauno. Visi 
Amerikonai įsako : Kad buvo la
bai sunku gauti leidimus iszva- 
žiuot isz Lietuvos. Nors buvo 
gauti, bet nebuvo leista iszsi- 
vežtii jokio turto, Jie visi ežia 
atvyko su t:uis?cziais kiszeniais, 
nes negalėjo iszsivežti jokiu pi
nigu. Keleiviai nerode jokio 
džiaugsmo del Lietuvos in jun
gimo in Sovietu Sąjungą. Isz 
ju pareiszkimu galima spręsti, 
kad Lietuvos susovietinimas, 
kuris dabar tik pradėtas, bus 
visiszkas ir nuodugnus. Sako
ma, kad labai daug asmeniu su
imta ir ju dauguma iszgaben- 
ta in Rusija, inimant ir buvu
sius Lietuvos vyriausybes na
rius Daug inžymiui biznierių 
intelektualu, studentu ir pabė
gėliu esą suimtu o kiti dar lau
kia žiauriosios slaptos policijos 
atsilankymo. Žemes iszdalini- 
mas eina visu smarkumu. Di
džiausieji ūkiai dabartiniu lai
ku esą 85 akrai bet tie ūkiai jau 
nelaikomi privaeziu ūkininku 
savastimi. Didesniems ūkiams 
ir dvarams skirstyti atsiusti isz. 
Rusijos Komisarai. Visos dirb
tuves suvalstybintos. Smulk
menų krautuves paliktos dar 
vesti prekyba, bet visu pajamų 
90 nuoszimcziu turi but padėta 
kasdien in banka be vilties isz- 
imti atgal. Kaip girdėt, tai la
bai daug Lietuviu slaptai pas
pruko in Vokietija.

Banditas Paėmė Tik 
Tiek, Kiek Jam Buvo

Reikalinga

Pottsville, Pa. — Banditas 
sulaikė darbininką prie gazoli
no stoties, dvi mylės nuo czio- 
nais, su pagialba revolverio, 
pareikalaudamas pinigu. Ka
da darbininkas atidarė redžis- 
teri ir iszeme isz jo visus pini
gus, banditas pasiėmęs 15 dole
riu bumaszkoms, atidavė visus 
sidabrinius pinigus kalbėda
mas: “Man tik tiek reikia ir 
daugiau nenoriu.”

—1 Jeigu' žmogus taip lan
kei mainytu drabuži kaip savo 
žodžius, tai ne butu ant svieto 
utelių.

SZINKORIUS RADO PATO
GIA MOTERE BACZKOJE 
VYNO; ISZ KUR JI PAĖJO 

TAI LYG SZIOL NEISZ- 
TYRINETA.

Grosseto, Italija. — Czionai- 
tine palicija turi ant savo ran
ku didele slaptybe kuria sten
gėsi visom pajiegom isztyrine- 
ti o tai neiszaiszkinamas nužu
dymas nežinomos moteres.

Vienas isz szinkoriu, Giromo 
I apari, užkalbino deszimts 
baczku vyno isz Szampanijos. 
Kada vyną atvežė isz laivo, 
szin'korius pradėjo iszleidinet 
vyną in bonkas. Isztusztines 
szeszes baczkas, atmusze sep
tinta kurioje vyno nerado bet 
baczka buvo sunki. Paliepė vie
nam isz darbininku atmuszti 
dugną baczkos ir ka joje pare
gėjo tai net jam plaukai atsi
stojo ant galvos.

Vietoje vyno, baczkoje rado 
lavona. patogios moteres, pui
kaus sudėjimo kūno, parėdyta 
puikei o ant krutinės, artimoje 
szirdies turėjo gilu žaiduli ku
ris buvo padarytas peiliu.

Isz kur ji paeina tai palicija 
lyg sziam laikui negalėjo iszty- 
rinet. Gal laike keliones bacz
ka likos permainyta ant bacz
kos su lavonu. Pardavėjas vy
no prisiege kad visos baežkos 
buvo pripildytos su vynu kada 
jas iszsiunte del szinkoriaus. 
Nekurto mano kad tai buvo ko
kia sznipe del kokios vieszpa- 
tystes.

Lietuvei Neinleido Vo- 
kieeziu In Ambasada

Berlinas, Vok. — Du Rusisz- 
ki pasiuntinei ateja in Lietu- 
viszka ambasada idant ja už
imti, aplaike užtrenkima duriu 
in veidą. Vokiecziai ateja prie 
ambasados, pareikalavo kad 
juos inleistu bet sargas ju už
klausė ko reikalauja ant ko jie 
atsake: “tai ne tavo biznis’”. 
Ant galo Lietuviszkas ministe- 
ris Kazys Škirpa paliepė sar
gui uždaryti duris ir nieką ne- 
inleisti. Rusai sugryžo užpykia 
bet nieko negavo.

Varle Priežastim Mer
gaites Mirties

Williamsport, Pa. — Persi- 
gandus varles, kuria jai vai
kai rode ir gazdino, devynių 
metu Marion Walker szoko nuo 
saidvoko arti savo namo, pul
dama tiesiog po dideliu troku 
kuris mergaitei iszspaude gy
vastį ant vietos. Varytojas tro- 
ko likos aresztavotas bet bu
dintojai pripažino kad tai ne
buvo jo kalte nes mergaite puo
lė tiesiog priesz troka.

—■ Sziadien dūsavimai ir 
aszaros iszejo visai isz mados.

—- Nepavydekie gabumo 
kitiems žmoniems, bet rūpinkis 
apie pataisyma pat saves. , j

------ ----- ------------------ M h
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Kas Girdėt I
Laikė kasdieninio gyvenimo 

atsitinka daug visokiu grau
dingu atsitikimu isz kuriu ga
lima paimti gera pavyzdi.

Sziadien jums pasakysiu, 
mieli s'kaitytojai, tikra atsiti
kima apgautos jaunos moteres j 
kurios szirdis ir duszia bodėjo 
prie mažiuletiu rankucziu kū
dikio. kuris ketino būti cimen- 
tu meiles tarp vyro ir moteres 
b kuri sziadien randasi uždary
ta New York o kalėjime už žu- 
dinsta... Taip, žudinsta savo 
vyro. Sztai jos spaviednis paei
nantis isz tarpo geležiniu kalė
jimo sztangu:

“Turėdama vos 18 metu isz- 
tekejau. Jis tada turėjo 21 me
tus, buvo tai szeszi metai ad
gal. Dirbome abudu prakaitau- 
dami ir czedinom kiek tik galė
jom idant sau nusipirkti name
li nes tai buvo musu vienatiniu 
tikslu. Gyvenom laimingai, jo
ki barnei ir nesupratimai neat
silankydavo po musu pastogia.

Tula diena priminiau jam 
kad vedusis gyvenimas negali 
būti laimingas be vaiku. Sznai- 
ravo ant manes jisai, suriko 
kad su manim apsivedė o ne su 
vaikais ir nuo to laiko jo mei
le del manes geso.

Svietas jau nebuvo del ma
nes tokiu kaip sau isz pradžių 
perstaeziau. Kentėjau malsziai 
■— bet mano mintys nuolatos 
tegb prie to džiaugsmo, kada 
ateis diena, kada musu kūdikis 

> apims mano kakla savo mažom 
rankutėm.

Mano mintys neiszsipilde o 
su vyru barnei kas diena dau
ginosi ir nuolatos buvo smar
kesni. Czėdinau ir tankai pirk
davau mažiuleles szlebulkes, 
czeverykuczius ir pancziakeles 
del musu laukenczios linksmy
bes. Tula diena parodžiau jam 
savo pirkinius bet jis inpuole 
in toki paszeluma kad liepe 
man viską sudegint.

Kada to neiszpildžiau, kirto 
man su kumszczia per veidą 
sakydamas kad mane apleis. 
Jo rankoje pasirodė revolveris 
ir kada susiremem in glebi, 
szuvrs puolė pataikindamas 
jam in szirdi.”

Sztai iszpažinimas moteres 
kuri lindėjo paskui vaikus be 
kuriu gyvenimas buvo jai tusz- 

' ežias, ūkanotas, be jokio tikslo.
Koki nusprendimą iszduos 

ant jos sūdąs tai da nežine bet 
tegul jos iszpažinimas bus pa- 
yyzdimi del tu jaunu porelių 
kurios tik mausto apie savo 
linksmybes ir gerus laikus o 
nežino kokias atsakomybes pa
ima ant savo pecziu instodami 
in luomą moterystes.

jnimo kad galėtu eiti in kuknia 
isz'sigerti puoduką kavos, vie- 

jiias isz palicijantu. nuėjo su 
juom drauge in 'kuknia. Pillie 

I susilaikė prie atidaryto lango, 
I greitai szoko per ji ir mėtėsi 
staczia-galva isz penkto laips
nio žemyn ant konkretinio 

' saidvoko. Užsimusze ant vie- 
’ tos. — Kambarys vela likos 

uždarytas.

MOKYKLA
IR DARBAS

Kuomet atvykai in szia szali, 
tai tamsta tikėjai rasti ge
resni gyvenimą sau ir savo vai
kams. Kaip visi tėvai, taip ir 
tamsta stengei duoti vaikams 
visas tas progas kuriu pats ne
turėjai. Amerika buvo žinoma 
kai progų szalist, sziadien vis
kas keieziasi ir tu progų ne 
liek daug matyt. Teisybe, kad 

•yti moks-

Ir Slidžia Turi Tarnauti Kariuomeneje karabina paleisdamas in ji szu- 
vi ir suvadžiotojas nekaltos 
mergaites krito negyvas ant 
vietos.

Tėvas likos pastatytas po 10 
tukstaneziu doleriu kaucijos 
lyg teismui bet nuomone aplin
kiniu gyventoju yra kad tėvas 
bus paleistas ant 'liuosybes, nes 
Dillman buvo pasileidęs jauni-

re. Tarnaite radosi pas Banne- 
rus beveik penkis metus bet 
paskutinėmis dienomis badai 
pradėjo nesveikaut aut proto 
bet apie tai gaspadoriai nesi
rūpino, manydami kad tarnai
te tik taip pasielgineja.

NUVEŽE KŪDIKI SU PA- 
KLODEMS IR SKAL- 

BINYCZIA.
San Francisco, Cal. — Mrs. 

Catherine McGill pernakvojo 
vienam isz ezionaitiniu hotėliu, 
atsikeldama isz ryko, apsupo 
keturiu menesiu kūdiki in pa
klode kad jam nebutu szalta ir 
iszejo isz kambario su reikalu. 
rIuom laik atėjus tarnaite su- 
rinkinejo paklodes ant skalbi
mo, paėmė pundeli ir nunesze’ 
in skalbinyczia. Motina sugry- 
žus in kambarėli nerado lindi

Kokis tai patrijotiszkas Vo
kietis czionais Amerikoj, pra
dėjo rinkti aukas ant pirkimolmusu vaikai gali ing. 
karūnos del Hitlerio. Bet kitas jOe Kaikurie apleidžia mokyk- 
Vokietis, nenorėdamas jam pa-’ įas taip greitai kaip instaty- 
siduoti, jau iszrinko tam tinka-lmas juos pavėlina apleisti. Kiti 

stoja in augsztesnes mokyklas, 
lanko kolegijas, universitetus 
ir amatu mokykas.

Kaip tamsta manai apie 
szvietima tavo vaikui? Ar juos 
sulaiko nuo darbo ir prisidėji
mo prie szeimos užlaikymo? Ar 
tamsta, pilnai invertindamas 
apszvieta, nori, kad jie užbaig
tu vidutine mokykla? augsztes- 
ne mokykla?

Apie szita dalyka daug kny
gų raszoma.

Ne lengva nutarti kaip apsi
rikti su vaiku szvietimu. Bet 
turime suprasti viena dalyka 
kad mažai szaliu pasaulyje siū
lo to'kiu szvietimo progų bied- 
Inam vaikui ar mergaitei. Pra
dekime nuo pradžios.

Czia instatymai reikalauja 
iki kada vaikai privalo lankyti 
mokykla. Tai labai iszmintingi 
instatymai. Mokykloje vaikas 
iszmoksta apie jo szali, jos žmo
nes ir kaįp joje gyventi. Jis mo
kykloje sueina su kitais vai
kais kuriu tėvai paeina isz sve
timu szaliu ir jis draugiszkai 
su jais elgiasi. Jis moka skai
tyti, raszyti, rokuoti, be ko 
sziadien žmones negali apsieiti 
ir be ko negali gauti ir laikyti 
gerus darbus. Apart to, jis dar 
iszmoksta koki amata, arba 
kiek nors apie elektriką, meta
lini darba, knygvedyste 
daug kitu daigtu.

Sunku tėvams sprensti 
daryti kai vaikai sulaukia 
metu. Ar juos ant tolinus leisti 
mokintis ar pavėlinti jiems 
'rasti darbo ar iszmokti koki 
amata? Jeigu tik szeima gali 
be vaiko pagelbos apsieiti, ir 
jeigu vaikas nori, tai geriausia 
yra jam užbaigti jo mokslą. 
Nėra tiek daug darbu jauniems 
vaikams ir mergaitėms ir jeigu 
nors jie ir randa darba, tas dar
bas jiems jokio gero neatnesza. 
Jie per mažai uždirba. Tiek 
daug vaiku vėliaus rugoja už 
mokykos apleidima, kad nega
lime per stipriai nurodyti tė
vams koks svarbus yra moks
las szioj szalyj.

Sziadien jeigu vyras nori 
tapti policistu musu mieste nuo 
jo užbaigimas augsztąsnes mo
kyklos reikalaujama. Ir daug 
profesijų sziadien reikalauja 
užbaigimą augsztesnes mokyk
los.

ma titulą, kaip vadinsis vadas! 
visu Vokiecziu kada jam uždės 
taja karūna ant tos kopustines 
galvos. Tasai titulas sekan- 
cziai skambės:

‘ ‘ Szviesiauses, galingiauses, 
nesumusztas ‘Feuhrer.’ Neka- 
runavotas iszdalintojas palie
pimu Vokietijos, iszrinktasis 
ciesorius Vokiszkos visuome
nes. Didysis kunigaiksztis visu 
Vokiecziu ant svieto, kuni- 
•gaiksztis Tutoniszkos gyvybes, 
grofas Nordiku, kareivis be 

i prasikaltimo, musu valdy tojas 
ir ponas. ”

Ar tasai titulas garbes bus 
priimtas per Vokiszka visuo
mene tai tik laikas parodys. 
Tuom laik randasi jis tiktai 
ant popietes.

Isz Visu Szaliu
UBAGO SKARBAS 

PATALUOSE
SUNUS VOS NEMIRĘ 

DŽIAUGSMO.
ISZ

Radziejovo, Lenk. — Kaime 
Kruki, ana diena mirė 98 metu 
Dovydas Naszevski, kuris už
siimdavo ubagavimu po visa 
apylinkia, o ji prižiurinejp jo 
sūnūs taipgi ubagas.

Kada senukas mirė, kaimy
nai atėjo, ji parengti ant palai
dojimo ir pradėjo sudėti pini
gines aukas ant palaidojimo. 
Viena’isz kaiminku norėdama 
iszvalyt patalus, rado maszna 
pinigu prigulinti prie mirusio 
senuko, kurioje radosi auksinei 
rublei ir keliolika bumaszku 
deszimits rubliniu Viso suras
ta apie deszimts tukstaneziu 
zlotu.

Sūnūs mirusio, kuris nieko 
nežinojo apie tėvo turtą, taip 
tuom persieme, kad apsirgo 
;szirdies liga ir gal butu mires 
isz džiaugsmo bet daktarai ji 
iszgialbejo in laika.

ir

ka
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Robertas F. Patterson, kariszkas sekretorius taipgi 
ėjo ant kariszkos tarnystes in Citizens Training Camp, 
Plattsburg, N. Y. Buvo jis kitados sudžium ir likos apdo
vanotas medaliu už narsumą Francijoj, 1917 mete.

SMARKUS BUCZKIS KAD 
NET DANTIS ISZLUŽO.

Penn Grove, Pa. — Patogi 
mergaite, isz szio miesto, atva
davo pas dentista in Pottsville, 
Pa., kad jai sutaisytu iszlaužta 
d auti kurio ndieko ne isz prie
žasties kokio tai baisaus atsiti- 
<imo tiktai isz nepaprasto bu
do. Sztai Nedelioje važiavo su 
savo mylimu Juozu Durkin au-
tomobiliuje, kada jis su viena1 kio. Vėliaus surado savo ma- 
ranka vare maszina o su kita 
apėmė jos kakla kad ja pabu- 
cziuot.. Staigai automobilius 
pataikė ant akmens ir pasviro 
in szali o lupos mylimojo susi
dūrė su jos taip smarkei kad 
dantis pataiko in mylimos dan
tukus, na ir kelione pas dentis
ta.

Keli metai adgal, New Yor
ke, apartamentiniam name ant 
318 E. 50-tos uly., kambarėly
je 15-tam, atsibuvo nelaimin
gas atsitikimas. Pamiszias dai
lininkas, Robert Irwin, nužudė 
tris ypatas: patogia modelka, 
Veronika Gideon, jos motina ir 
burdingieriu, už ka Irwin likos 
nubaustas ant viso gyvasezio 
in kalėjimą.

Tasai kambarėlis likos užda
rytas nes jo niekas nenorėjo 
parandavot.

Ant galo atsirado fotografis- 
tas, Lidney Pillie, kuris paran- 
davojo taji kambarėli bet vė
liaus palicija ji aresztavojo už 
traukimą nepadoriu fotografi-

PRIŽIURINEJO KAI- 
MINKOS VAIKUS (

JOS VAIKAI SUDEGE.

Park Rapids, Minn. — Kar
tais neužsimoka būti geru del 
savo kaimynu jeigu vaikai pa
silieka namie vieni, be priežiū
ros mokinos. Taip atsitiko su 
Mrs. Mare Schergens kuri išd
ėjo pas kaiminka prižiūrėt du 
mažus vaikus kada toji iszejo 
in miestą. Laike nebuvimo na
mie, namas užsidega o su juom 
drauge ir trys vaikai. Spėjama 
kad vaikai gal braukinėjo deg;- 

i tukus ir taip uždege narna. Mo
tina tuom atsitikimu taip per

ju moterių. Palicija atėjo in jo 
kambari kad ji nuvežti in ka- 
jejima. Pillie paprasze paveli- liu namus.

sieme kad apsirgo pavojingai 
ir reikėjo nuvežti in pamisze-

ri mokintis bet nežino ka mo
kintis? Tas priklauso nuo pa
ties vaiko, prie ko jis turi pa
linkima. Kas toki vaika intere
suoja, koki yra jo gabumai? 
Gal jis nori lankyti amatu mo
kykla ar to amato darbininkai 
greitai gauna darbus? Yra sun
kus klausymas ir nelengva nei 
tėvams nei vaikams atsakyti. 
Rimtai pasikalbėk su tavo vai
ku ar mergaite apie tai. Bet ne
bandyk priversti juos manyti 
kaip tamsta manai. Kas intere
suoja tėvus nevisada interesuo
ja vaikus. Geriausi tėvai daro 
klaidas.

Daugumoj miestu yra eks
pertu, kurie iszlavinti pagelbė
ti iszmintingai pasirinkti ama
tus. Gal mokykloj randasi toks 
ekspertas. Jeigu nėra ir tams
tai tokios informacijos yra rei
kalingos, paraškykite mums. 
Mes patarsime kur kreiptis.

Apszvieta ir darbas yra svar
biausi daigtai vaiko ir mergai
tes gyvenime. Jeigu mes pažys
tame pasekminga mechanika 
ar gydytoja, ar ka kita, tas ne-
reiszkia, kad mes turime isz- nieko neatsake, atsikėlė, nusi 
mokinti vaikus tuos amatus 
sekti. Iszmintingai svarstyk 
szita klausymą, apkalbėk rim
tai su vaikais ir jeszkok kuo- 
geriausiu patarimu apie tai.

F.L.I.S.—Com. Council.

Isz Amerikos
NEDAVE JAI

PERSISKYRIMO
SUMUSZE SAVO VYRA.

žiuleli su pagialba lioteliniu 
tarnu skalbinyczioje po paklo
de.

Portage, N. J. — Neapykan
ta kuri apėmė szirdele Mrs. 
Grace Wallenston, isz priežas
ties kad sūdąs atmete jos pra- 
szyma ant persiskyrimo nuo 
jos seno asilo, taip ja apėmė 
jog kada iszejo isz sūdo, pa- 
szauke in ji: “tu senas jauti” 
ir su tais žodžiais tvykstelėjo 
jam per burna su kumszczia 
kad net vyras sukrito kaip jau
tis ant ulyczios ir gulėjo be ža
do per kėlės miliutas. Moterėlė, 
kuri yra apie dvideszimts me
tu jaunesne už savo sena asila 
ir sveria apie 50 svaru daugiau 
už ji,, stovėdama prie gulinezio 
paszauke: “jeigu da karta pri
siartinsi prie manes tai apdau
žysiu tave kaip szuni.” Vyras

Skaitis “Saule” Pakol. 
Akis Užmerks!

szluoste kruvina burbulą ir nu
ėjo paskui savo prisiegele.

APVOGINEJO GAILININ- 
KUS LAIKE LAIDOTUVIŲ.

Pittsburgh, Pa. — Verkda
ma isz didelio gailesezio 26 me
tu Helena Eichenlaub likos nu
bausta ant vieno meto in patai
sos namus už pavoginejima gai- 
1 įninku bažnycziose laike lai
dotuvių. Jos 65 metu žila mo
tinėlė taipgi verke ir melde su
do kad susimylėtu ant jos duk
reles kuri prisipažino palicijai 
buk ji jau keliolika sykiu taip 
padare kad turėti pinigu ant 
parodu ir czeveryku.

Mergina atsisėsdavo prie 
žmonių bažnycziose ir kada tie
ji buvo užimti potereis, mergi
na atidarydavo ju masznas isz 
kuriu pasiimdavo pinigus ir 
apleisdavo bažnyczia.

RADO SAMOGONKA BAŽ
NYTINIAM SKLEPE.

Whitesburg, Ky. — .Szerifas 
surado samogonka 50 galonu 
didumo kuria surado czionaiti- 
nes bažnytėlės skiepe. Locni- 
ninko da nesurasta bet szerifas 
mano kad tai turėjo būti za
kristijonas kuris vare namine 
bažnytiniam skiepe.

Gerbiama “Saules” Redys- 
te: — Isz priežasties ligos ne
galėjau tamistoms prisiunsti 
gręicziau užmokesti už “Sau
le” kuria jau skaitau nuo 1903 
meto — arba per 31 metus ir 
nepaliausiu ja skaityt kol už
merksiu savo akiu. Tariu aeziu 
kad nesulaikete man laikraszti 
ir man užsitikejote. Aeziu da 
karta, lieku jusu senas skaity
tojas, Franas Jankauskas, isz 
New York.

MOTERE SU SAVO PRIE- 
LAIDĮNIU PAKORĖ VYRA.

Bethlehem, Pa. — Norėdami 
praszalint negeistina vyra ku
ris jiems perszkadino meileje, 
Mrs. Elmira Cordish, 28 metu 
ir jos prielaidinis, Martinas 
Moyer, 35 metu, likos pastatyti 
po kaucija $2,000 kožnas, lyg 
teismui.

Vyra surado žmones kabanti 
po medžiu pusgyvi o kada ji at
gaivino, pasakė buk jo pati ir 
jos prielaidinis pakorė ji idant 
iszrodytu kad jis pate pasiko
rė. Buvo jis surisztas. Jeigu ji 
kaimynai nebutu užtikia in lai
ka tai butu buvęs užsmaugtas.-

TARNAITE PAKORĖ DU 
VAIKUS IR PATI SAVE.
Waterloo, Iowa. — Kada 

konltrąktorius Gordon Banner 
iszvažiavo su paezia in sve- 
czius loszti bridžiu, paliko na
mie du mažus vaikus, devynių 
menesiu ir trijų metu po prie
žiūra tarnaites, May Grėbs, 30 
metu, toji pasinaudodama isz 
tėvu nebuvimo, pakorė abudu 
vaikus po tam pati save pako-

GAILĖJOSI KAD SUMUSZE 
PACZIA; NUSIŽUDĖ.

Neville, — Pa. — Baisei gai
lėdamasis ir nuliūdęs kad kir
to su kumszczia savo paežiai 
per burna kada toji paprasze 
pinigu ant nusipirkimo sau 
naujos szlebes kokios neturėjo 
jau nuo keliu metu, Tony Ko- 
shek atome sau gyvastį.

Laike barnio Tony priszokes 
prie moteris, kirto jai per vei
dą ir peczius. Vėliaus užklausė 
jos ar ja skaudžiai sužeidė, mo
tore parode jam du klibariezius 
dantis ir mėlyna ženklą ant 
pecziu. Tada vyras su gaile-s- 
cziu paszauke in ja: “Už mano 
nelaba pasielgimą su tavim, 
atimsiu sau gyvastį.” Su tais 
žodžiais nubėgo ant virszausj 
paleisdamas in save du szuvius 
ir krito mirsztantis prie koja 
savo moteres kada toji atbėgo 
ant' virszaus pažiūrėti kas atsi-, 
tiko. j i

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITl

i;

Adresus Gyvenimo
Jeigu tavo vaikas- nesiima už 

mokslo ir pats nori apleisti 
mokykla nuo to ji nesulaikyk 
nes jokio gero neatnesz. Jis ty- 
czia nesimokius. Tai ka su 
juom galima daryti? Nieks ne
simokius to, kas jiems nepatin
ka. Kartais vaikams mokytoja 
nepatinka ir todėl jie nori su
stot. Lai. tėvas pirmiau gerai 
apsvarsto dalyka pirm negu 
pavėlina vaikui sustot. Tegul 
jis randa darba jeigu už trum
po laiko darbas jam nepatinka 
ar jis neranda 'darbo tai tegul
vel eina in mokykla. Jie tada 
geriaus imasi už mokslo.

Bet kaip .su vaiku, kuris no-

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 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite

NUŽUDĖ VAIKINA UŽ SU- 
VADŽIOJIMA JO 

DUKRELES.
Holmesburg, Mo. — “Jeigu 

visi tėvai taip pasielgtu kaip 
asz padariau, tai mažiau jaunu 
merginu butu subjaurintos per 
suvadžiotojus ju nekaltybes,” 
— taip aiszkino James Mc-j 
Guirk, 55 metu farmeris, po' 
nuszovimui ant srnert 20 metu 
Dan Dillman kuris prisipažino 
buk jis suvadžiojo McGuirk’o 
15 metu dukrele.

Tėvas dažinojas padėjimą 
dukreles, prispyrė ja iszduoti 
varda jos suvadžiotojaus, pa- 
siszauke pas save Dillmana 
klausdamas jo ar tikrai jis kal
tas, ant ko jis atsake: “Taip,

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

--------- o---------
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOJ 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszaii 
r ■ ■ ■ Ti'-.rTT- T7TTI SZ1A1 KA KASZO I8Z LIBTUVOfl

APIE 8ZITA KNTG4,

Gerbemuio TualBtal:—
Sulaukiau nuo Juta BlunccfaMri 

mano Tardu knyga ‘TukstantlS 
Naktų Ir. Viena” u* kuria tariu 
širdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstanti* 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes mazg 
labai yra žingeldu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa-> 
sljuntl kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Abs visiems llnkSczlav 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes Jai 
skaitydamas žmoRUS apie viską tad* 
pamirszti ir visokį rupesczial norą 
ant valandėlės atsitraukia.

□u pagarba. A, KOKAS, L _
Dv. Palazduonys.
Cceklszkea vai. . < '
Kauno
LITHUANIA. H

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti inj 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50,

mums darba ir daug ergelio!
‘ ‘SAULE ’ ’ 

MAHANOY CITY, PA.

asz juomi esmių ir ka tu man 
padarysi?” Už toki atsiliepi
mą tėvas pagriebė arti stovinti

“SAULE” — Mahanoy City, Pa. ,a



‘ ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.
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Buvo dienos kada asz buvau be galo, be krasžto turtingas ię pūlingas. Man prigulėjoneap- lepimai auku plotai, placziau- sios lankos, didžiausios girios. Laukuose derejo puikiausi javai, lankose žydėjo, klestėjo rojaus gėlės o placziose giriose nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro skambėjo stebuklingos paukszcziu giesmes...Alan .prigulėjo ir didžiausi rūmai —dvarai su gražiausiais sodnais, parkais, bulvarais. Alano klėtys buvo pilnos javu ' pripiltos o man kluonai buvo kimsztinai prikimszti o tvartai buvo pilni visokiu gyvuliu bei paukszcziu. Galingas ir turtingas buvau: niekas negalėjo mano turtu suskaityti, mano galybe iszmatuoti, mane jauna apgalėti.Plati, turtinga ir neapgalima buvo mano karalija. Visur pasieniais stovėjo didžiules tvirtoves, kuriu niekas nedry- so pulti, in kurias niekas ne- dryso veržtis. Ir ėjo garsas po visa pasauli, apie mano turtus ir galybe. Ir kasmet rinkosi visos pasaulio gimines ir klojo aukas po mano kojų ir giedojo man garbes himnus. Poetai steigėsi apdainuoti mano trosz- kimuis, muzikai — iszreikszti mano- geismą o dainininkai — užgauti mano siela jautriausias stygas, Alano keliai buvo rožėmis ir aurais iszkloti. Asz gyvenau pati mano gyvenimo pavasarije. Visos jėgos mano klestėjo. Ir buvo pats mano tos, gyvenimo saulėtos dienos vidudienis. Iszdidumo ir puikybes jausmas užvaldė pavergė mano siela ir nenorėjau nieko didesnio už save pripažinti: niekiam nusilenkti nenorėjau, Asz pats norėjau būti dievas. Ir kada macziau, kad vabalas nesiklausia manės kur jam skristi, laksztingala — kur jai giedoti, žvaigžde — kur jai keliauti, vejas — kur jam pusti, tai isz skausmo virė man szir- dis ir asz rugojau Aukszcziau- sia.m. — Aukszcziausis, nusilenkia man visos gimines ir tautos, tarnauja man milijonines kariuomenes, dainuoja apie mane visi pasaulio dainiai bet menka žolele nesiklausia manes, kur jai augti, peteliszke — kur jai skristi, .upes vandenėlis — kur jam teketi, dangaus žvaigžde — kur jai keliauti..: Aukszcziausis, Tu in- dejai in mano szirdi begalinius troszkimus, in mano siela — neužgesinama visiszkos laisves, galybes ir tiesos, grožės ir palaimos ilgėsi... bet nepatenkinai nei begaliniu szirdies troszkimu, nei suteikei sielai visiszka tiesa, grože ir palaima. Kas isz to,' kad asz esu ir turtingas ir 'galingas, jeigu asz negaliu ka. nors insakyti nei menkiausiai žolelei nei mažiausiam vabalėliui, jeigu nei saules užtekėjimo negaliu pagreitinti nei atslenkancziu audru sulaikyti?Kas man isz to, kad sziadien saule, kad taip gražiai ir ste- taip skaidriai man szvieczia buklingai cziulba man laksztingala, kad gražiausia man pasaulio muzika groja, kad szvel- niausi dainos balsai man glosto szirdi, kad visas pasaulis man gieda garbes himną, jeigu

———-------_ - ______žinau, kad ryt poryt ateis baisioji giltine ir pakirs mano gyvybes siutus ir reikes atsisveikinti su visu sziuo gražiuoju pasauliu, su visais jo turtais ir galybe, su sziuo garsiuoju mano gyvenimu, su sziais mano aukso rūmais ir didžiais miestais? Kas man isz to visko, jeigu nežinau koki likimą man lemia rytojus, kas laukia manės už mirties slenksczio? Kas man isz visko, jeigu pasaulis tvarkosi nuo manės nepriklausomais dėsniais, jeigu viskas sukasi szale manės tuo užburtu ratu, visai neatsižvelgdami, kokios mintys, koki norai bei siekimai kankina mano siela ?Kas man isz to visko jeigu ateis valandėlė ir asz isznyk- siu kaip durnas ir niekas nežinos ar asz kada gyvenau szia- me pasaulyje ar ne? Isznyksiu, nepatenkines sielos alkio, begaliniu szirdies troszkimu, ne- pasiekes nei pilnos tiesos, nei visiszkos grožės bei palaimos...Negerai padarei, Augsz- cziausis, sutverdamas ne amžina visiszka pasauli bet laikina. Negerai padarei, Augszcziau- sis, indedamas in mano siela visiszkos tiesos, grožės, palaimos ir amžino gyvenimo troszkimus bet ju nepatenkines... Tu sutverei amžinai neramu, amžinai nepatenkinta, amžinai alkana žmogų, skyrei jam visa gyvenimą kankintis, blaszky- tis, klaidžioti tarp tiesos ir melo, dangaus ir pragaro, ilgėtis, trokszti, siekti kaž ko ir niekuomet nieko nepasiekti. Tu indejai žmogų in laiko ir erdves ribas...Negerai padarei, Augsz- cziausis Tvėrėjau, sutverdamas toki pa-sauli ir toki žmogų. Jeigu nemokėjai, Augszcziau- sis, sutverti nieko geresnio, kaip tik toki pasauli ir toki žmogų, tai reikėjo visai nieko netverti, tada ir Tau nereikėtų girdėti nepatenkintu Tavo tvariniu užmetinejimu bei skundu ii mums nereikėtų ežia kankintis ir blaszkytis! Negaliu, Augszcziausis, priimti tokio pasaulio ir tokio žmogaus ir todėl negaliu pripažinti nei Tavęs, kaipo Augszcziausio Vieszpaczio, kaipo mano Dievo!...Nugirdo szia szneka mano motina ir paėmusi mane už rankos, kalbėjo: — Alano sunau, baisiai nusidedi taip kalbėdamas ir be galo klysti taip manydamas. Taip iszmetineti savo Dievui, savo Tvėrėjui yra baisiausia nuodėmė, kokia tik žmogaus sūnūs gali padaryti. O, didžiausis vargas ir baisiausi nelaime, kad iszauklejau toki sunu! Geriau butu buvę, kad asz tave bueziau dar maža prigirdžiusi juru gelmese, kad tu pirmoje savo gimimo dienoje butum niekuomet dienos szviesos neiszvydes negu kad dabar taip baisiais žodžiais rūstini Augszcziausiji. Nubaus jis tave, nubaus drauge ir mus. Melskis, mano sunau, kol dar yra laiko ir maldauk pasigailėjimo ir tavo nuodėmės atleidimo!...— Motin, ta kalba plaukia isz paežiu mano sielos gelmių, isz visos mano būtybes.— Aklas ir nedėkingas sunau, ar tu nematai ten darže žudinezios gėlės ir ar nepaste-

-4—_______ ______________________-_______bi, kaip gražiai ir stebuklingai yra sudėstytas kiekvienas jos žiedelis, kiekvienas jos lapelis. Pažvelgk ten toliau in žydin- ezia lanka ir cziurlenanti upeli, in oszianczia žalia giria ir kiek ten grožės, kiek ten stebuklu, kiek- ten dieviszkos iszminties pastebėsi! O pažvelk in tuos dangų remianezius kalnus, in ju snieguotas virszunes, pažvelk in tuos bekraszczius audringas vandenybes o pažvelk in tolimąjį žvaigždėta dangų ir tai visa matant ar nepuls tavo siela po Aukszcziausiojo Tvėrėjo kojų ir ar nepagarbins Jo! Tik pakausyk, ka sznabžda žali medžiu lapai, tik insigilink in upelio cziurlenimo, in girios cszimo in laksztingalos giesmes prasme, suprasi, užgirsi, pajusi kad visa gamta garbina savo Tvėrėja o tu, gražiausis Dievo tvariny, visos gamtos, viso pasaulio karaliau, nenori priesz Ji nulenkti savo iszdi- džios galvos, nenori ant Jo aukuro uždėti auku, nenori Jam pagiedoti padėkos giesme.— O mirtis, o nepasotinti szirdies troszkimai, o amžinai alkana siela!...— Tai musu paežiu darbu pasekmes. Dievas sutvėrė žmogų jo palaimai ir leido jam gyventi gražiausiuose rojaus soduose. Dievas sutvėrė žmogų amžinam gyvenimui, amžinai tiesai, grožei ir palaimai, sutvėrė ji panaszu sau. Bet užgindamas vieno vaismedžio skinti vaisius, duodamas pilna laisve pasirinkti ar amžina gyvenimą ir amžina palaima, ar amžina mirti ir amžina prakeikimą, norėjo, kad žmogus pats pasi darytu vertas būti Dievo pana- szybe, kad jis pats savo pastangomis tarsi prilygtu savo Tve- lejui.Bet jis užuot pasirinkęs amžina gyvenimą bei amžina palaima, — pasirinko mirti ir prakeikimą...— Žinau, motin, girdėjau tai pasakojant jau ne karta. Bet tik Adomui ir Jevai buvo leista pasirinkti gyvenimą ar mirti, dangų ar pragara; tik Adomas ir Jeva buvo inleisti in gražiausius rojaus sodus ir tik jiems buvo užginta skinti vaisiu nuo pažinimo medžio ir tik juodu nuskynė ir suvalgė ta užginta vaisiu, tik juodu pasirinko vietoj gyvenimo, mirti, o vietoj dangaus prakeikimą. Bet kam ant manes krito ju nuodėmės pasekmes. Juk manes niekas ne'klause ar asz noriu gyventi ar ne; juk manes niekas neinleido in gražiuosius rojaus sodus ir nedave man laisves pasirinkti kas man tinka; juk juodu, tie pirmieji tėvai, suvalgia užginta vaisiu, taip didžiai nusidėjo o ne asz ir už ka man yra skirta kentėti? Ne motin, asz neprisiima nei mano padarytos kaltes pasekmių.— Neiszmintingas sunau, Dievybe taip gailestinga buvo, taip numylėjo žmogų, kad pati nusileido isz auksztybes in szia aszaru pakalne, in szia prakeikta žeme ir, mirdamas aftt Golgotos kalno, vėl užlygino bedugne, atsiradusia tarp dangaus ir žemes ir pramynė taka isz mirties in amžina gyvenimą, isz aszaru pakalnes in amžinos meiles, grožės ir palaimos pasauli. Tik žmogus privalo —BOLIAUS BITS:—

rasti taka ir eiti tik tuo taku, nes jis vienas tėra ir tik vienas teveda in taka grožės ir palaimos karalija. Tai siauras ir erszkecziuotas takas bet tiesus, turis pasiszventimo, maldos, auku, kaneziu ir kryžiaus takas. O, mano nelaimingas sunau, tu nenori eiti tuo siauru takeliu, nenori neszti savo kryžiaus, nenori pridaryti savo Vieszpacziui aukos... Budėk ir melskis, kad nenubaustu tavęs Aukszcziauses...Tai tarusi, nelaukdama atsako, iszejo isz mano kambario ir vela palikau vienas ir vėl toliau kalbėjau:— Ne, nenoriu eiti tuo siauru takeliu, nenoriu! Asz noriu keliauti tuo placziuoju viesz- keliu, kuriuo mynių mynios keliauja, kur lauru ir rožių vainikus man kloja... Ne, Augszcziausis, asz esu ne elgeta, kad pasitenkineziau tais trupinėliais kurie nubyrėjo nuo Tavo stalo ir dar už tai Tau po kojų puldinecziau. Asz ne elgeta kad praszycziau nuo Tavęs isz- maldos ir malones. Arba viską arba nieko. Tu apribojai mane bet asz nepakeneziu jokiu ribų. Tu uždėjai ant manes sunku kryžių bet asz nenoriu neszti jokio kryžiaus. Asz pats noriu būti dievas ir galingai vieszpa- tauti pats vienas sziame pasaulyj!Truko Vieszpaties kantrybe, girdint tokius žodžius ir paliete mane Jo rūstybes ranka ir paeziame mano gyvenimo saulėtos dienos vidudienyje nusileido ant mano szalies tamsi baisi naktis ir kilo didžiausia audra. Isz visu pasaulio krasz- tu susirinko ant mano rumu juodi baisus debesys ir visisz- kai užtemdė mano saule. Sublizgėjo žaibai, sudundėjo baisus perkūnas, prapliupo lyti ugnies lytus. Ir baisi audra isznesziojo, iszblaszke mano placziu lanku sziena, mano derlingu lauku javu pėdus iszvar- te, iszgriove mano placziausias girias. Iszvarte mano daržines ir kluonus, isz pat pamatu iszgriove mano aukso rumus ir didžiausius mano miestus. Viename akimirksnyje sugriuvo, iszvirto mano tvireziausios tvirtoves. Inslinko žemes pa- virszius ir vietoj žydineziu lanku, osziancziu giriu, gražiai klestancziu sodu ir parku, vietoj dangų remianeziu pilių, gražiu aukso rumu ir triuksz- mingu iszdidžiu miestu szelo insiutes vandenynas. Asz pats, kad dar nenuskendau, sugriebiau maža laiveli ir, visomis savo pajėgomis kovodamas su intužusiomis vandenyno bangomis, bandžiau irtis in krantą... Bet milžiniszkos bangos iszplesze isz ranku irklus, atėmė vaira ir pati laiveli suskaldė in szupulius. Asz mecziau nuo kūno savo brangius kara- liszkus rubus ir dabar rankos mano vairas ir surinkęs visas gyvybes pajiegas, szaukiąusi Augszcziausiojo pagelbos:— O Vieszpatie, gelbek mane — žustu!Bet niekas negirdejo ir ne- kause mano žodžiu, tik dar didesne kilo audra, tik dar baisiau tūžo bangos...

Vienas szpielius Binghampto- ne, save praminė Komunistu, Ir vis užklupineja ant kitu, Bet nabagėliui szlektai atsiejo, Ir dideli triubeli turėjo.Norėjo per daug gaspadoriauf, Ir viską in savo nagus gaut, Bet atsirado kitas, Smarkesnis progresistas, Kuris Komunistą atkirto, Ir sparnus jam apkirpo.Bet varnas varnui aki neisz- kerta, Taip ir tiedu suėjo in sutaiką, O kad ir biskuti pasitaisys, Viena kita apsipesze,Bet dabar viskas gerai, Linksmos dienos ir vakarai, Namine geria naprapal, Kiek tik gal.
* * *Ant tikrųjų nežinau kur taip buvo,Vienas sportelis in slaistus pakliuvo, Vai tai griekas, Tai vis niekas, Nereikejo Jonuli glamonėtis, Tiktai tvirtai sau laikytis, Alatai vaikine, kaulus tau aplaužė, Žandus gerai apszvaiste, Dabar daug steni, Ir dirbti negali,Driek tam bausme užmokėjai,. Ir da kozoje sėdėjai.Jonuli, asz tau primysiu, Ir da už dyka pamokysiu:Szvento ne rusz, Ba dantis iszmusz, Jeigu tau smelnas katinas uodega nukerta,O gudriam gaidžiui sparnus pakerta.
* * *Skrantono mieste, O tu mano sviete,Yra pusėtinai Lietuviu, Ir visokiu kainu.Ten yra senyvu jaunikiu, Pasigerusiu musztuku, Tieji kiek uždirba, Tai ant guzutes ir pradirba, Tai jau žinoma su tais, Bet'didesnis vargas su kitais, Yra ten sztamas ka lupas brazduoja, Alandrybes pilni o karuko ne- prilioduoja,Vos kojas pavelka, Kas vakara in urvas nusivelka, Pasmelia kaip sliekai, O biedni jus nebagai vaikai,Vos kelis žodžius Angliszkai moka,Na ir taip augsztai szoka, O gal kad neturėtu verszio smegenų, Tai nesiskirtu nuo Lietuviu. Vyrucziai, ar-gi tai ne juokas,Tiktai isztikruju stebuklas, Vienai misiukei burdingierius davė in kaili, Ir prova nuėjo pas skvajeri.Tai negirdėtas daigtas, Kad tokis prova sudytu vaitas, Arba ant tiek, kad burdingierius nusikalstu, Kad misiukei kaili iszbelstu, Juk sziadien viskas ant svieto mainosi, Vis'aip ant jo dedasi.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Anglikai Loszia 
Beis-Bole

Kariszkuose abazuose Ka- 
nadiszki kareivei loszia 
beisbole neturėdami ka 
veikti. Nekurie nemoka lo- 
szti todėl ju draugai isz ju 
turi užtektinai juoku.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes
- Pranaszystes ::

—o---Yra tai stebėtina knygute, nes joje randasi daug teisybes ir jau daug atspėta kas buvo pranaszauta; toliaus tos pranaszystes pildosi.Prisiuskite 25^ o gausite per paczia.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! !

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS“ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25VISUOMET W

Malda Knygele ~ Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai

Dalejdus
Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $100

!; “SAULE” Mahanoy City, Penna. :•
| ♦^♦♦^♦♦^♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦X**e,>*e**e**e**e:>*e**e**e********e,1,'*e**e**e**e**e**e**e**<t3

ISZI BANKA YRA NARYS 5
; Federal Reserve System 

TEIPGI IR
i Federal Deposit Insurance y

Corporation
------$------

Union National Bank į
Kampas Main ir Centre St. a

MAHANOY CITY, PA. |

- B - CELA'ISS

arba pradžia 
SKAITYMO

* 
I★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
į i i

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.

“SAULE ” 
MAHANOY CITY, PA. I

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot? Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
! Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- mS 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jįL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- |||

mitelius pagal naujau- |ll

šia mada ir mokslą. III

Turiu pagialbininke lįj
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J



•cf.

Žinios Vietines
— Ana diena atsibuvo su-| 

i sirinkimas Katalikiszku kuni

•— Lietuviu Diena! Buvo 
tai viena isz pasekmingiausiu 
dienu in laika 26 metu, kuri at
sibuvo Lakewood parke, praei
ta Ketverga, už Ika priguli di
dele padėka Kun. M. Dauman
tui kuris sunkei darbavosi kad 
toji diena butu pasekminga. 
Tu'ksfancziai žmonių suvažia
vo isz visu szaliu Amerikos ant 
tojo milžiniszko atpusko pasi
matyt su savo giminėms ir pa
žystamais. Vai, buvo pasibu- 
cziavimu ir kratymas ranku, 
prie stalu pasikalbėjimai byrė
jo kaip isz karabinu nes vieni 
kitiems norėjo apsakyti viską 
kas dejos? nuo kada paskutini 
karta matėsi. Konsulis Budrys 
ir kiti kalbėtojai pasakė už- 
imanczias kalbas apie taja die-

gu mieste, apsvarstyti metini 
apvai'kszcziojima Szv. Vardo 
Jėzaus draugystes, kuris szi- 
met bus laikomas 8 d. Septem- 
berio, West End parke, Maha- 
nojui. Stadiume bus laikoma 
pamaldos. Taja diena ketina 
suvažiuoti daugelis žmonių.

— Ponstva Žuliai ir ju po
sūnis, Klemensas Kasper skis, 
isz Niagara Falls, N. Y., moto- 
ravo in musu aplinkine ir prie 
tos progos atlankė ponstva Kal
dinius, Frackvilleje, Daugelius 
ir Dereszkeviczius, Shenando- 
ryje kaipo ir redakcija “Sau
les” nes visi yra skaitytojais. 
Rėkia ir tai primyt, kad po
nia Žuliene pradėjo skaityti 
“Saule’’kada turėjo tik 12 me
tu. Buvo tai jos pirmutinis at
silankymas in Mahanoju in 17 
metu.

f rSIULE " MAHANOY CITY, PA.

Dulke, visi isz Brooklyn, N. Y.< tvirtina buk darbininkai tokiu 
dalyvavo Lietuviu Dienoje, budu laužo kontraktą ir strai-
Lakewood Parke, praeita Ket-’ 
vergą ir prie tos progos atlan
kė redakcija “Saules.” Ponas! 
Czubas turi užsiėmimą su At-1 
las Pattern & Mold kompanija 
kuri dirba eroplanu dalis. Pro
fesorius Dulke yra vargoninin
ku prie Szv. Angelu Lietuviu 
parapijos, Brooklyne o ponas 
Kodys yra žymiu tautiecziu 
Brooklyne. Isz žinių aplaikytu 
nuo musu sveteliu tai Brookly
ne randasi gerai žinomi kliu- 
bai Lietuviszku Ukesu kliubas 
ant kampo State ir Union uly'., 
kur ponas Karpius yra užveiz- 
detoju ir Lietuviu Atletu Kliu
bas ant Mercy Ave., prie kurio 
priguli jaunesnes gentkartes 
Lietuvei. Yra ten taipgi trys 
Lietuviszkos parapijos ir vie
na South Brooklyne. Ponas 
Czubas sako kad tenaitinei Lie

ka neužtvirtinta per valdžia.

Detroit, Mich. — Fordo au
tomobiliu dirbtuve aplaike nuo 
valdžios padirbti 4,000 eropla- 
niniu motoru. Kaip tik tinka
mos maszinos bus insteigtos, 
prasidės dirbimas motoru.

Joplin, Mo. — Penki darbi

ninkai likos užmuszti per eks
plozija kuri kilo Atlas parako 
ir amunicijos dirbtuvėje. Dirb
tuve iszdirbinejo kas menesi 
po 2,000,000 svaru sprogstan- 
cziu materijolu del Anglijos.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.—Sztai jau 
artinasi Wyoming Klonio Lie-

Nuo Vaikuczio Lyg Kandidato Ant Prezidento Suv. Valstijų

na ir sziadienini padėjimą Lie
tuvos. Advokatas Krancevi- 
czius isz Shenandorio taipgi 
kalbėjo. Miszias laike kunigas 
Auksztakalnis isz Marianapo- 
lis kolegijos, Thompson, Conn., 
kuriam asistavo keliolika ku
iliu o kunigas J. Naudžiūnas, 
tsz Marian seminarijos, Hines- 
idale, Dl., pasakė puiku pamok
usia. Linksminosi žmonelei viso- 
jse dalyse parko, dienele buvo 
puiki bet neapsiejo ir be nelai
miu nes Rafolas Bernoden, 8 
metu, isz Girardtfilles likos su
žeistas in peczius; Mikolas 
Davnareviczius., 6 metu, isz 
Shenandorio pasižeido su dra
in kuris jam sudraskė skau
džiai ranka o Feliksas Palutis, 
isz Shenandorio likos perdur
tas su peiliu laike musztynes su 
kitais. Visi randasi ligonbute- 
je. Vakare buvo szokis lyg vė
lybai nakcziai ir svetelei iszsi- 
skirste namo neužmirszdami 
ežios Lietuviu Dienos ir lauks 
kantrei kitu metu tos dienos 
jeigu Dievulis užlaikys visus 
sveikus ir gyvus.

— Ponas Petras Bubnys ir 
sūnūs Petyas,, isz Brooklyn, N. 
Y., dalyvavo Lietuviu Dienoje 
kaipo ir ju giminaicziai Juozas 
Papeczkis ir Kazys Šankus isz 
Minersvilles, Petras Senkus ir 
Fred Dengler, isz Frackvilles, 
ponios T. Valaitiene ir T. Kar- 
pavieziene, isz Shenandorio. 
Ponas Bubnys yra pirmutinis 
skaitytojas “Saules” ir buvo
me linksmi pasimatyti su senu 
skaitytojum. Turime ir tai pri
myt kad ponas Bubnys pribu
vo in Amerika 1880 mete, in 
Shenandori dirbdamas Radze- 
vieziaus sztore ir gerai atsime
na kada didele ugnis isznaiki- 
no daugeli namu ten, daug me
tu adgal, taipi atsimena apie 
senus gyventojus musu aplin
kinėje. bet jau sziadien dauge
lis isz ju silsisi po žemele. Taip
gi susitiko su daugeliu senu 
pažystamu ir susipažino su 
naujais laike Lietuviu Dienos. 
Sūnūs Petras turi puiku užsi
ėmimą su advokatais Brookly
ne. Sugryžo namo su maloniu 
inspudžiu isz savo keliones ir 
turės ka papasakoti savo drau
gams. Acziu visiems už atsi
lankymu ir malonu pasimaty
mu.

— Ant plento likos sužeisti 
skaudžiai Juozas Kralikas, 27 
metu, isz St. Cląiy ir Peter Wal
ter, isz Frackvilles. Dirbo jie 
ant naujo plento tarpe Tamak- 
yes ir Hometown.

— Tik dabar iszsidave kad 
pana Leodanija Visockiute, 302 
K. Centre uly., likos suriszta 
mazgu moterystes su James 
Furlong, isz Maple Hill. Vin- 
jtevone atsilMro 10 Juniaus.

— Ponia S. Mekeliene (Mc- 
, Callus) isz Maple Shade, N. J., 
dukterys Terese ir Sesuo Mare, 
isz Chicagos, lankėsi pas Vin
cus Mineilius, 234 W. Maha- 
noy Avė. Poni Mekeliene yra 
duktė gerai žinomos mieste po
nios A. Bubelienes, dabar gy
venanti Filadelfijoj, kuri gy
veno Mahanojuj daugeli metu 
adgal. Vincas Mineilis yra sū
num ponios Mekelienes. Acziu 
už atsilankyma.

— Ponai Ignotas Rakaus
kas ir Juozas Ramanauskas isz 
Waterbury, Conn., lankėsi pas 
musu gerai žinoma barberi po
ną Juozą Ancerevicziu, 409 W. 
Centre uly. Taipgi atsilankė ir 
in redakcija “Saules” nes abu
du yra skaitytojais. Ponas Ra
kauskas turi duonkeptuve ant 
8 John uly., Waterbury.
Prie tos progos lankėsi ant Lie
tuviu Dienos susitikdami su 
daugeliu senu pažystamu, su- 
gryždami namo su malonia at- 
minezia pasimatymo sudauge- 
liu pažystamu. Acziu už atsi
lankyma ir malonu pasimaty- 
ma.

— Greiner hotelis, kitados 
žinomas kaipo Amber Lantern, 
kuriame atsibuvo raketieriu 
žudinstos 14 Juniaus, 1938 me
te, sudege Ketverge po piet, 
lyg .pamatu. Tasai hotelis ran
dasi ant plento vedanezio in 
Hazletona, artimoj Hometown. 
Isz priežasties stokos vandens, 
ugnagesiai negalėjo užgesinti 
liepsna. Artimi namai taipgi 
nukente nuo liepsnos. Hotelis 
likos nesenei atnaujintas ir bu
vo vienas isz puikiausiu szioje 
aplinkinėje. Priežastis ugnies 
yra nežinoma.

— Sekantieji jauni vyrukai 
iszvažiavo in Filadelfija prisi
dėti prie 287 kitu vyruku, kurie 
prisirasze in kariuomene: Fra- 
nas Juodeszka, sūnūs Piuszo 
Juodeszko, 405 W. Centre uly., 
Lamar Christ, 315 E. Centre 
uly., ir Franas, sūnūs Fra
il o Traskausko, 626 E. Maha- 
noy Avė. Visi prigulės prie le- 
kiojimo korpuso.

— Ponstva M. Jakszczei, 
428 W. Centre uly., turėjo ma
lonus svetelius per Lietuviu 
Diena, ponstva Williamus Tur- 
nerius isz Duquesne, Pa., kurie 
likos pakviesti pasilikti pas 
juos nes neturėjo jokiu giminiu 
szioje aplinkinėje bet atvažia
vo dalyvauti Lietuviu Dienoje 
drauge su šuneliu. Ponas Tur- 
neris yra skaitytojum “Sau
les” ir gaila kad neatsilanke in 
redysta ant pasimatymo. Sude
da jie gilia padekavone ponst- 
vai Jakszcziams už taip malo
nu priėmimą ir pavieszinima.

~ Ponai Petras Czubas, 
Jonas Kodjįt ir vargonininkas

tuvei gyvena sutikime ir taip
gi primena kad senas Mahano- 
jaus gyventojas ir kamsztinin- 
kas Andrius Kundrotą gyvena 
ten privatiszkai ir yra da svei
kas ir drūtas. Acziu vyruezei už 
atsilankyma pas mus ir jeigu 
kada vela busite musu aplinki
nėje, neužmirszkite atsilanky
ti.

— Isz priežasties sustoji
mo trukiu einanti per Morea ir 
New Bostoną, pacztas nebus 
pristatytas in fenais papras
tu budu, tiktai bus gabenamas 
isz Mahanojaus paczto ir ten 
iszdalintas del gyventoju.

SHENANDOAH, PA.

— Locust Mt. ligonbu'tej tu
rėjo operacijes Juozas Povilai
tis ir Ona Savakinas

— Antanas Skocz nuo N. 
Main uly., likos skaudžiai su
žeistas North Mahanoy kasyk- 
losia per mula, kuris ji nutrau
kė apie dvideszimts pėdu. Li
kos nuvežtas in ligonbuite.

— Tamoszius Valiukonis, 
32 metu, likos sužeistas in koja 
laike darbo Suffolk kasyklosia 
ir gydosi vietinėje ligonbuteje.

— Robertas Radzeviczia, 
12 metu ir Stasiukas Barasza 
10 metu, likos skaudžiai apde
ginti, kada kiti vaikai užliejo 
gazolino ant ugnies kuria su
kūrė užmiestyje. Abudu vai
kai randasi ligonbuteje nuo ap- 
deginimu ant viso kūno.

Girardville, Pa. — Vanda 
Trecziokas ir Irena Druliiate, 
sugryžo namo po pasisvecziavi- 
mui Skrantuose visa sanvaite.

New Philadelphia, Pa.— Dvi 
jaunos czionaitines mergaites 
užsimanė eiti pekszczios in 
New Yorka, atlankyti Coney 
Island, bet viena isz ju Darata 
Neldon staigai apsirgo pende- 
saitis ir likos-nuvežta in ligon- 
bute, o josios drauge Helena 
Anuszkevicziute buvo dideliam 
varge. Policija abi sugražino 
namo.

DARBO ŽINUTES

Wilkes-Barre, Pa. — Dau
giau (kaip 500 anglekasiu su
stojo dirbti A kasyklose prigu- 
linczi'os prie Dial Rock Coal 
Co., Wyominge, už tai, kad in 
vieta senu darbininku likos 
priimti jaunesni.

Hazleton, Pa. — Norints uni
jos virszininkai nepripažino 
straiko 1800 anglekasiu Jeddo- 
Highland kasyklose bet strai- 
kierei 'ir toliaus straikuoja isz 
priežasties praszalinimo darbi
ninku (isz darbo. Virszininkai 

tuviu Diena, kuria rengia Wy
oming Klonio “Dainos Draugi- 
ga.” Invyks Darbo Dienoje 
(Labor Day), Rugsėjo - Sept.
2 diena, gražiame Sans Souci 
Parke.

f Placziai žinomas Scran- 
tonietis biznierius P. Mikulis 
isz ryto (Rugp. 6-ta diena) isz- 
vyko žvejoti in Susquehanna 
upe, netoli T unkhannock. Jis 
savo masziina pasistatė netoli 
upes. Einant per Lehigh Val
ley geležinkelio begins ji užva
žiavo Black Diamond ekspres
as ir užmusze. Kūnas 'buvo iisz- 
draskytas in dalis. Velionis 
kilęs isz Delanes kaimo, Szuns- 
ku valscziaus. In Amerika at
vyko 1905 metais. Dvylika me
tu gyvenęs Newark ,N. J., per
sikėlė in Scrantus ir ežia gyve
no iki mirties. Priklausė prie 
daugelio draugija ir klubu.

Waterbury, Conn. — Gerai 
pavydo SLRKA apskrities 25- 
metinis jubilejinis piknikas. 
Diena buvo graži, didele myne 
žmonių dalyvavo isz Hartfor
do, New Britain, New Haven, 
Danbury, Torrington, Ansonia, 
AVashingt'On Depot ir kitu ap
linkiniu miestu o isz Water'bu- 
rio dalyvavo ne tik narei bet ir 
daugybe paszaliniu žmonių, no
rints laisvamaniu piknikas bu
vo kitoj pusėj upes ir darė vi
sokias kliūtis kad tik kenkti 
szitam piknikui, žmonles trau
ke inLakewood parka nepaisy
dami ant laisvamaniu kliueziu. 
Kunigas J. J. Valente jus, Szv. 
Juozapo parapijos klebonas, 
pasakė puikia kalba. Pana M. 
Jokubaicziute kalbėjo puikei 
pasveikindama svetelius ir lin
kėjo sulaukti 50 metinio jubi- 
lejaus. Taipgi kalbėjo dakta
ras M. J. Cdlney kuris ragino 
jaunuomene risžtis in viena 
mazga draugystes. Apskrities 
pirmininkas, Piuszas Poszkus, 
kuris yra czion augės, pagyre 
nuveikta darba per 25 metus. 
Kompozitorius A. J. Aleksis, 
pasveikino Conn, apskriezio 
darba. Szv. Juozapo parapiji
nis choras sudainavo kėlės gra
žias daineles ir “Lietuva Tė
vynė Musu” kuri daina su
graudino visus, primindama 
apie musu nelaiminga tėvynė. 
O ka jau szvilpyniu benas tai 
visus palinksmino savo gražeis 
szvilpimais. V. Stokes ir J. Ja- 
nuszkeviczius nutraukė pikni
ko paveikslus kuriuos parodys 
Lietuviszkose ikolionijose. Pel
nas nuo pikniko buvo geras, 
svetelei iszsiskirste namo už- 
ganadinti tokiu puikei pareng
tu 25-tu jubilejiniu SLRKA 
pikniku.

. . - ■_ — A. P. Krikscziun.

Sztai Republikoniszkas kandidatas ant prezidento Wendell Wilkie. Pirmutinis 
paveikslas parodo ji kaipo vaikuti, szesziu menesiu amžiaus, po tam kada jis buvo 11 
metu amžiaus, kitas paveikslas trauktas 1913 mete, žemai kada buvo kareiviu Svieti- 
neje Karėj e, viduryje kokiu jis yra sziadien o paskutiniam kada buvo advokatu Akron, 
Ohio.

ISZ LIETUVOS
Lietuva Panaikino

Bažnytinus Szliubus

Kaunas. — Lietuviszka nau
ja valdžia, geisdama subolsze- 
vizuot visiszkai Lietuva, iszda- 
ve rekreta kuris panaikina 
bažnytinius szliubus invesdami 
civiliszkus szliubus.

Pora, kuri geidžia susiriszti 
mazgu moterystes o neužsire
gistruos civiliszkam bjure, bus 
baudžiama kalėjimo bausmia ir 
pinigiszka bausmia penkių 
tukstaneziu litu. Bot bažnyti
nei szliubai nebus uždraudžia
mi po paėmimui civiliszko, tik 
jie bus laikomi kaipo ypatisz- 
kas pareikalavimas ir neturės 
jokio legaliszko ženklumo.

Persiskyrimai, kurie lyg 
sziam laikui buvo visai nežino
mi sziam Katalikiszkam skly
pe, bus dabar pavėlinti poroms 
kurie geidžia persiskyrimo. Už 
pirmutini persiskyrimą poros 
mokes pirma syki nuo 100 lyg 
500 litu, pagal iszgale tokiu po
ru. Už antra persiskyrimą tu
rės mokėti nuo 300 lyg 1,500 li
tu o treczias persiskyrimas 
kasztuos nuo 1,000 lyg 5,000 li
tu. Persiskyrimai bus duodami 
suduose.

Sztai ko sulaukė laisva Lie
tuva ir prie ko daejo po Bolsze- 
vikiszku padu.

ŽMONĖMS GRESIA BADAS.
Lietuvos žmones turėjo pa

kankamai maisto netik sau, bet 
ir pardavimui. Dabar puses 
milijono alkanu Azijatu kari
uomene suėda viską ir žmones 
susirupine, kad jau ateinanczla 
žiema jiems gali pritrukti duo
nos. Kitaip pasakius, su B61- 
szeviku kariumonene in Lietu
va atėjo bado pavojus.

LIETUVOJ SUSKAITYTA' 
27,452 KARO ATBEGELIAI.

Kaulnas.— Liepos 1-ma diena 
Lietuvoje buvo užregistruotu 
27,452 karo atbegeliai:

3,730 Lietuviai, 12,688 Len
kai ir 11,034 Žydai. Isz jui: 
Vyru 16,921, Moterų 7,297, Vai
ku 3,234. Atbegeliu yra mai
tinamu: Lietuviu 1,171, Lenku 
4,138 ir 9,562 Žydu; isz viso 
14,871 maitinamu atbegeliu.

Smith Prigialbes Willkie’iui Rinkimuose

Buvusis gubernatorius New Yorko valstijos, Alfre
das E. Smith, prižadėjo rinkimuose kandidatui Wendell 
Willkie iszrinkti ji ant prezidento. Ana diena Smith ra
dosi ant Svietines parodos su giesmininkais kurie giedo
jo “The Sidewalks of New York.” G

Per ta laika atbegeliu reika
lams iszleista 8,089,560 litu, isz 
kuriui gauta aukomis isz Užsie
niu 5,549,720 litu ir Valstybes 
Iždas pridėjo 2,539,849 litus.

LIETUVOS LAISVES
PASKOLOS BONAI 

IR KUPONAI.
Washington, D. C.—Lietuvos 

Pasiuntinybe pranesza, kad tuo 
tarpu ir nuo Liepos (July) 19d. 
ji nebeturinti galimybes Lietu
vos Laisves Paskolos Bondas 
ir Kuponus beapmoketi nes isz 
Lietuvos Iždo tam tikslui ne
gaunama papildomu kreditu.

Bonus ir Kuponus Pasiunti
nybei nesiųskite, nes juos tektų 
gražinti ir del to susidarytu be
reikalingu iszlaidu ir siuntėjui 
ir Pasiuntinybei. Jei kada vėl 
sziai Pasiuntinybei bus duota 
proga mokėjimą Bonu ir Kupo
nu atnaujinti, tai ji praneša per 
spauda ir privatiszkai. Lietu
vos Laisves Paskolos Bonus pa
tariama laikyti saugioje vieto
jo ateieziai.

— Liet. Pasiuntinybe. 

SUDEGE ASZTUONIOLIKA 
ŽMONIŲ.

Presburg, Slovakija.— Neto
li miestelio Maribor, asztuonio- 
lika žmonių kurie neturėjo pa
stoges, miegojo vienoje didelio- 
je sziopoje pas ūkininką. Nak

ties laike sziopa užsidegė ir 
joje visi žmonys. Manoma, 
kad vienas isz ju turėjo rūkyti 
pypkia nuo ko užsidegė sziau- 
dai.

Tvanuose Žuvo 38 
v 
Žmones

Raleigh, N. C. — Penkiose 
pietinėse valstijose tvanai pa
ėmė 38 aukas, padare dideles 
biedes farmeriams, iszarde til
tus ir biedes padare ant milijo
no doleriu. Tukstanczei žmo
nių panesze biedes ir szimtai 
szeimynu pasiliko be pastogių.

GYVENO SU DEDE KAIPO 
MOTERE SU VYRU.

McKeens, Mo. — Priesz czio- 
naitini sudžia stojo Roy Jame
son ir jo motere Vera kuri 
taipgi yra jo seserune. Motina 
apskundė savo broli ir duktere 
už nedora pasielgimą ir gyve
nimą be szliubo.

Toji porele iszyažiavo ir nuo 
to laiko nieko nebuvo apie juos 
girdėt. Motina nutarė jeszkoti 
pabėgėliu ir net po metui laiko 
likos surasti czionais. Porele 
gyveno su savim kaip vyras su 
motere ir buvo susilaukia kū
diki.

§ Uždek spyna ant lupu jei
gu manai ka apkalbet. ____




