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Isz Amerikos
12,635,000,000 Laiszku 

Per Meta
ri “■

Washington, D. C. — Ant 
kožno Amerikoniszko gyvento- 
jaus pripuola po 273 laiszkai, 
jeigu visi laiszkai, kurie buvo 
iszsiunsti per Amerikoniszka 
paczta, butu lygiai padalinti 
kožnai ypatai. Pagal paczto ap- 
skaityma tai praeita meta per 
Amerikoniszkus pacztus pere j o 
daugiau kaip dvylika milijonu 
visokiu laiszku. Prie tojo skait- 
liaus neprisiskaitoma visokį 
laikraszcziai ir pakeliai.

Reikalauja $10,000
Nuo Seno Naszlio

Raymond N, Y. — Pana Gra
cija Morrison apskundė Jokū
bą Norrison, 60 metu naszli už 
sulaužyma jos szirdeles. Graci
ja yra sierata, susipažino su 
Jokubu 1942 mete hotelyje, kur 
jai kvailas naszlys davė priža
dėjimą su ja apsipacziuoti bet 
po tam suprato savo kvailybe ir 
nedalaike duoto žodžio.

Mergina turi daug meilingu 
laiszkeliu kuriuose senis isz- 
reiszke savo szirdies meile ir 
dabar tuosius laiszkus persta
tys sudžiui. Mergina sako buk 
jos szirdis sulužo ir tik pinigi
ne mostis gali jos szirdele sulo- 
pyt.________________

Vaikas Papilde 
Savžudinsta

Vulcan, Mo. — Charles Graf 
ton, 14 metu, atėmė sau gyvas
tį per nusiszovima nes bijojo 
eiti namo žinodamas jog bus 
nubaustas už apgavima savo 
tėvo ant dvieju doleriu, kuriuos 
pasiėmė ^sau parduodamas bul
ves ir pinigus pasilaikė sau. 
Tėvas nebutu apie tai žino j as 
kad vaikas nebutu prie to pri
sipažinęs mirdamas.

Kaip Nubaustu Mote- 
res Szitoki Vyra?

Buffalo, N. Y. — Palicija ana 
ryta aplaike žinia buk tūla mo- 
tere likos nužudyta per savo 
vyra ir pasiskubino suimti žu- 
dintoju. Kada pribuvo in pa 
ženklinta vieta, rado Marijona 
Szevczyk gulinczia ant grindų 
pusgvia.

Pasirodė isz kvotimu buk 
apie devinta valanda ta vaka- 
ra, vyras, pare j as namo gerai 
užsitraukęs, pradėjo bartis su 
moteria kuri ji stengėsi apmal- 
szyt ir tasai rakalis spyrė savo 
naszczia moteria in pilvą taip 
smarkiai, kad toji sukrito be 
žado.

Motere yra 23 metu amžiaus, 
yra motina dvieju mažu vaiku 
isz kuriu vyriauses turi tris 
metus. Už dvieju menesiu keti
no pagimdyti treczia kūdiki. 
Vyra uždare kalėjime o motere 
nuveže in ligonbute kur kovoja 
su mirczia o vaikai likos ati
duoti in vaiku prieglauda.

Barzda 11 Pėdu Ir 7 
Coliu Ilgio

Vernon Hills, Cal. — Gal il
giausia barzda ant svieto turi 
Gene Soleman, kuris 1920 me
te taip užpyko ant savo britvos 
kad ji neskuto užganadinan- 
cziai, kad mete ja laukan ir nuo 
tojo laiko paliovė skustis. Jo 
barzda dabar turi 11 pėdu ir 7 
coliu ilgio. Kada jis dirba, in- 
sideda barzda in maisziuka.

- - Į t

Kas Apsiims Isznaikint 
Milijonus Žiurkių?

New York — Czionais ran
dasi viena žiurke ant kožno vy
ro, moteres ir vaiko, arba viso, 
yra arti septyni milijonai žiur
kių, — tiek kiek gyventoju tojo 
didelio miesto. Daugiausia tuju 
nevidonu žmogaus randasi prie 
doku. Dabar sveikatos valdžia 
ėmėsi ant tikrųjų isznaikinti 
tuos negeistinus gyventojus 
kurie padaro per metus bledes 
ant milijonu doleriu. Daugelis 
žiurkiu-gaudytoju užsiima tuo- 
mi darbu bet turi jie tik maža 
pasekmia isznaikinimo j u.

* Ohaju j e praeita meta gi
mė 96,835 kūdikiai.

ISZSIPILDE
PRANASZAVIMAS

CIGONKOS

$1,500 Dingo Isz 
Bankos

Kansas City, Kans. — Atėjo 
cigonka in City Trust Co. ban
ka iszmainyt doleri. Kada ka- 
sierius, Bert Sanders padavė 
jai smulkius pinigus, cigonka 
paėmė jo ranka ir greitai pa
žiurėjus pasakė jam kad jis 
bus laimingu žmogum. Kasie- 
rius norėjo daugiau dažinoti 
apie savo ateiti ir inleido ci
gonka už groteliu kuri jam 
pradėjo burti: “Žmogau, busi 
labai laimingu, tavo ateitis bus 
linksma bet neteksi gana dide
les sumos pinigu. ’ ’

Cigonka dingo o drauge su 
ja ir pakelis bumaszku kuriame 
radosi 1,500 doleriu. Sziadien 
ponas kasierius jau netiki dau
giau in cigonkos pranaszavi- 
ma.

Szuo Surado Savo Pono
Pamestus Pinigus

La Centre, Minn. — Kada 
Jokūbas Kamenski iszejo in 
miestą nupirkti maisto ir kitu 
reikalingu dalyku del savo pa- 
cziules, pamėtė masznele, ku
rioje radosi 200 doleriu. Tarė
jas namo apsakė paežiai apie 
savo nelaime ir motere padavė 
jam kita masznele su pinigais. 
Motere rado pamesta masznele 
szunies būdoje. Szuo bego pas
kui savo poną ir patemijo kada 
jis pamėtė masznele paėmė ja 
in dantis ir parsinesze in savo 
būda.

TURĖJO APLEISTI 
SAVO NAMA

Isz Priežasties Per
Daug Kacziu

Chicago, Ill. — Juozo Bos- 
niako vedusis gyvenimas buvo 
užganadytas ir gyveno dide
liam sutikime su savo pacziule 
Viktorija, pakol toji pradėjo 
užsiiminėti su kaczioms ir apie 
jas daugiau rūpinosi ne kaip 
apie ji, taip kalbėjo sudžiai 
kada jeszkojo persiskyrimo 
nuo savo prisiegeles. Sake jis: 
“Asz valgiau su katėms ir su 
joms miegojau nes namas bu
vo pilnas tuju miaukiu. Tan- 
kei pabudau naktyje su toms 
miaukems uodegoms aplinkui 
mano kakla.“ Ant galo pacziu
le jam stacziai pasakė kad jam 
nesiranda vietos namie ir kad 
sau pasijeszkoti kita gyvenimo 
vieta. To jam buvo už daug ir 
ant galo užvede teismą ant per
siskyrimo nuo paczios ka ir ap
laike.

Girtuokliavimas Užsi
baigė Mirczia Jaunos

Moteres
Paterson, N. J. — Praleidus 

visa nakti kabaretuose ant gir
tuokliavimo, jauna motere var
du Grace Morgan, 19 metu am
žiaus, užbaigė savo gyvasti per 
nuszokima nuo feres in Hudson 
upe.

James Jenkins, 20 metu, ku
ris draugavo moterei, pasakė 
kad motere prie jo prikibo ir 
jam sake jog jeigu jis jos nemy
lės tai ji szoks in upe. Jenkins 
aiszkiai pasakė isztvirkusiai 
moterei kad nieko nenori su ja 
turėti ir po tuju žodžiu szoko 
in upe. Norints laiveli sulaikė 
bet kūno nesurado.

* Indijonas Gray Cloud, 
isz Kanados, mirė turėdamas 
117 metu amžiaus.

Amerika Prižiūri Savo Nelaisvius Gerai

Kariszkoje nelaisviu stotyje Chafee, Arkansuose, randasi daugelis Vokiszku ir Ita- 
liszku nelaisviu kurie dirba ant lauku ir prie kitokiu darbu už ka aplaiko po 80 centu ant 
dienos ir kuponus už kuriuos aplaiko visokius smagumus ir gali pirkti sau aiskrymo. O 
kaip pasielgineja Vokiecziai su musu kareiviais? Kankina juos badu ir turi dirbti už dy
ka.

Lietuvoje Nerimastis, 
Baltike Szimtai Žmo
nių Mirszta Nuo Bado

London — Baltiko valstijose 
užstojo didelis neramumas kur 
Vokiecziai ima žmones in ne
laisve už visokius prasižengi
mus priesz Vokieczius. Dauge
lis Vokiecziu buna nuszauti 
slaptai. Baltiko gventojai mir
szta szimtais isz priežasties ba
do ir vargo. Vokiecziai gabena 
visa maista isz Estonijos, Lat
vijos ir Lietuvos idant iszmai- 
tyt savo gyventojus. Ligos pla
tinasi visur isz priežasties sto
kos gyduolių ir daktariszkos 
priežiūros.

50,000 Žydu Paskirta 
Ant Skerdynes

London — Vokiecziai pasky
rė 50 tukstancziu Žydu ant 
skerdynes už visokius prasi
žengimus ir nepaklusnumą Vo- 
kiecziams. Didelis skaitlis tuju 
Žydu iszvežta isz Czekoslova- 
kijos in nelaisviu abaža in Len
kija kur juos laukia suszaudy- 
mas. Žydu padėjimas yra ap
verktinas ir nelaimingas nes 
j’uos kaltina už viską nepaisy
dami ar jie kalti ar ne.

Prezidentas Iszgialbejo
Gyvasti Sznipui

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas permaine 
bausme mirties, per pakorimą, 
ant visos gyvasties in kalėjimą, 
Maxo Stephens, isz Detroito, 
kuris davė prieglauda Vokisz- 
kam pulkininkui, Hans Peter 
Krug, kuris pabėgo isz Kana
dos nelaisviu abazo ir gavosi in 
Detroitą kur ji Stephens pri
glaudę ir paslėpė.

Prez. Rooseveltas Isz- 
gialbejo Gyvasti 

Sznipui
Amerikonai Plaka Japonus, 
Japonai Neteko 123 Eroplanu 
Ir Kelis Laivus; Rusai Plaka 
Vokieczius Prie Smolensko, Vo
kiecziai Bėga; Jugoslavijoj Gu- 

erillu Bandos Iszskerde 
Daug Vokiecziu

WASHINGTON, D. C.—Amerikonai už
klupo ant Japonu aplinkinėje Mundos, ant So- 
lomonu Salos, kur nuszove 123 eroplanus o 
neteko 23. Pristova Munda likos uždegta su di
dėlėms bledems, daug Japonu likos užmuszta

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Mussolinas pavarė isz augsz- 
tu dinstu kelis virszininkus ir 
kariszkus vadus kurie jam ne
pritardavo jo užmanymuose.

Australija drauge su Ameri
konais apvaiksztinejo 4-ta Lie
pos su iszkilmems ir pasipuo- 
szia namus. Buvo tai tikras 
Amerikoniszkas apvaikszczio- 
jimas Nepriklausomybes Die
nos.

Lizbone atsibuvo smarkus 
orinei musziai kuriuose likos 
užmuszta daug žmonių ir keli 
miestai bombarduoti.

Lenku pulkai, apginkluoti 
per Anglikus, yra pasirengia 
kovoti drauge su Allijentais 
kur tik j u pareikalaus.

Rusijoj daugiau kaip 300 tukstancziu Mas
kolių susikuopino aplinkinėje Smolensko už
klupti karsztai ant Vokiecziu ir juos visiszkai 
iszguiti isz tos aplinkines. Vokiecziai bėgdami 
in saugesnes vietas paliko paskui save szimtus 
užmusztuju ir sužeistųjų ir daug ginklu ir amu
nicijos. Nors Vokiecziai smarkiai atsispirdavo 
bet Maskolių buvo didesne galybe ir juos isz- 
vaike.

Isz Chunking danesza buk 
musziuose aplinkinėje Yangtze, 
likos užmuszta 30,000 Japonu o 
tik 20 gavosi in nelaisve. Kiek 
žuvo Kincziku, to valdžia ne- 
pranesza. Todėl gavosi in ne
laisve tik tokis mažas skaitlis 
Japonu, kad patys atiminėjo 
sau gyvastis ne kaip būti pa
imti in nelaisve.

Jugoslavijoj guerillu bandos 
iszskerde visa divizija Vokie
cziu kurie užklupo ant Bosni
jos ir Montenegro. Daugiau 
kaip 50,000 tuju Jugoslaviszku 
patrijotu užklupo ant Vokie
cziu. Musziai tęsęsi daugiausia 
kalnuose isz kuriu Vokiecziai 
negalėjo pabėgti.

Daneszama buk paskutiniam 
bombardavime per Allijentus 
ant Elbertfeld, apskrityj Ruhr, 
kur randasi dideli fabrikai, už
muszta 1324 gyventojai. Mies
tas dega per visa para. Geležin- 
kelei ir kariszki magazinai li
kos visiszkai sunaikinti.

New York — Generolas Da

vid F. Grant apreiszke buk at
vežta isz Afrikos eroplanais 
net 18,000 sergancziu ir sužeis
tu Amerikoniszku kareiviu ant 
gydymo ir priežiūros czionais. 
Generolas taipgi apreiszke kad 
žmones nesigailėtu savo kraujo 
del tuju nelaimingu kareiviu 
nes tik kraujas gali juos isz- 
gialbeti nuo mirties nes kitaip 
turėtu mirti.

Vokiecziai skerdžia nekaltus 
žmones Slovakijoj kur jau lyg 
sziai dienai iszskerde 150,000 
žmonių ir paėmė in nelaisvės 
abazus daugiau kaip 20,000 o 
daugiau kaip 20,000, daugiau 
kaip 40,000 pabėgo isz savo tė
vynės in kalnus. Daugeli kab
inu ir miesteliu likos sudeginti 
ir sulyginti su žeme.

Amerikonai su Anglikais ve
la bombardavo pakraszczius 
Sicilijos ir Sardinijos, sunai
kindami kelis miestus kuriuose 
Vokiecziai dirbo ginklus ir 
amunicija. Keli Vokiszki laivai 
su kareiviais likos paskandyti.



MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
plūdimai ir barniai, jog Prisipažino Buk Drau

ge Su Mylimu Nužudė 
Savo Vvra

czei
ant galo matydamas kre.pszel- 
ninkas kad už daug iszsitare ir 
.už daug inerzino žmones, du- 
imia laukan. Į

Panaszus atsitikimas atsibu-lSuvienytos Valstijos stovi;
po teisinga szalim ir kovoja už vo hesenei Mahanojuj: 
szventa privalumą:

Už lygy*be Tautu, idant gy
ventu sutikime ir iszsivystyme 
be baimes už klupimo per kitas 
Tautas.

Už liuosybia vertelgystos, 
ant mariu, valdymu per žmo
nes.

Už liuosylbia vertelgystos ant 
mariu ir praszalinima ražbai- 
ninkystes.

Priesz insiszaknijima szni- 
pystes ir visokiu szunybiu tarp 
Tautu, kurios gyvena tarp sa-j 
ves prietelingai.

Už sugrąžinimą prispaustoms 
tautoms ju žemes. '

Už teisingysta ant viso svie
to ir sutikimo tarp tautu ir ap-1 
gynimo prispaustuju.

Kas už tokius tikslus kovoja, iszdun]e lau,kan rodos feaip vel.

Atejas krepszelninkas isz tū
lo laikraszczio (vardo neminė
sime del laikrasztinin'kiszkos 
etiketos) pradėjo savo laik
raszti girti o kitus paniekinet— 
'kad turi nemalonu atžvilgi ant 
leidėju ir redaktorių tokio laik
raszczio. 1 
dėjo pliovoti ant szveutuju ir 
ant kunigu ir melde kad užsira- 

, szytu jo laikraszti, kuris yra 
' progresyvisz'ku ir netalpina ho
bi s žku pasak u.

Į Negalėdamas nukensti toli-! 
i mesniu pliovoniu krepszelnin- 
'ko, biznierka paliepė jam nesz- 
jtis laukan ipo velniu ir jo giliu- 
kislkad nesirado kirvio nuo mė
sos nes 'kitai]) tasai krepszel
ninkas sziadien vai'kszcziotu su 
besmegeniszku palkausziu —

tasai turi ir laimėti, jeigu ran
dasi teisingysta ant svieto.

Franklin, Ohio.— Vikte Sbe-

ji su savo mylimu Jonu Kru- 
shek, nužudė savo vyra, kuri 
po tam paslėpė skiepe. Žudin- 

I tojai likos uždaryti kalėjime. 
' Krusbek buvo ant bardo pas 
Sheman, su kuria gyveno kelis 
metus, o kada vyras dasiprato

Mano Motinos Kapas

Jau prabėgo liūdni 15 metai 
kai Į) apleidau savo gimtiną 
kaimeli po savo motinos ■ mir- 
eziai.

Mano kūdikystes metai liūd
nai praėjo ir viskas del manes 
persimainė, bet, tas motinos 
kapas nei Jdefk nepersimaines 
ten priesz mano akis stovi. At-

Gulėdama sau ramiai, atsi
miniau, kad ji buvo labiau isz- 
bliszkusi, negu kitados. Atsi
miniau, kaip jos balsas buvo 
užkimęs ir drebantis kada ji 
manes prasze vandens ir kai]) 

i nemandagiai asz jos norą isz- 
pildžiaiu. Visas tas atsitikimas 
stovėjo priesz mano akis ir asz 
negalėjau užmigt. Tada atsi
kėliau ir 
kambarėli 
ji. saldžiai 
džiau jos
toj ja perprašzysiii!. ..

Iždas Jeszko Daneszi- 
mu Apie Amerikos

Turtą Svetimose
Szalyse

Washington, D. C.— Visi as- 
Į menys po valdyba Suv. Valsti
jų, kurie turi turto svetimose

nnejau in motinos 
ja perpraszyt, bet, 
miegojo. Nuspren- 
ne'budinti 'bet rv-

Krepszelmnkas pra- a)pic ju u^drausta meį]e įr Ra(] siiiko taip: Mano motina ii
jo pati apgaudinėjo ir pradė
jo už tai isznretinėti, raotere su 
įburdingierium nutarė atsikra
tyt nuo vvro.

Pati Atsisakė Ji Nužu 
dyt, Pats Atėmė Sau

Gyvasti

nias pakrapintas su szvetintu 
vandeniu. Susitikęs savo bode, 
kuris tovejo lauke, nudume to- 
liaus.

Ar-gi laikraszczio leidėjai, 
Iturinti kiek mandagumo, duo
da tokius ingaliojimus savo re- 
prezentatoriams 'keliauti po 
svietą idant paniekinti kitus 

mus ii Vokia gali išz to būti-iaį!kraszczįus> žmones, szven-
9 I ClrnUirlnTao o zvvvv o 111

i 'Skaitant žmogui musu pro- 
gresyviszkus ir klerikaliszikus 
laikraszczius, užeina mintis in 
galva, kaipgi skaitytojai tuju' 
laikraszcziu gali nukensti viso- j 
kas pliovones ir užsipuldineji-;

žmones,
tuosius, kunigus ir 1.1.?

Ne, mandagus leidėjai palie
pia savo agentams guodoti vis
ką ir pasirodinet tarp svieto 
džentelinonais — ne kiaulisz-

nauda?! Skaitytojas, paemes in 
ranka toki laikraszti, jeszkoda- 
anas kokio naudingo straipsne-i 
lio, 'bet nesuradęs nieko aky-i 
yaus, meta laikraszti in kampa I 
užkeikęs ir jeszko suraminimo kai ir (beprotis21kai.

Cantcmville, N. Y.—Per dvi 
sanvai'teš Henry Strafford, u- 
kininkas gyvenantis! artimoje 
czionais, melde savo ipaczios 
idant jam atimtu gyvasti. Ka
da motere nenorėjo iszpildy'ti 
jo meldimą, pats nutarė taji 
darbu atlikti ir ant galo 'turėjo 
tiek drąsos, kad paleido sau 
du szuvius in galva. Henry nuo 
kokio tai laiko sirgo neis'zgy- 
doma liga ir todėl gyvenimas 
jam labai nubodo.

12 Metu Mergaite 
Nužudė Tęva

szalyse, daugiau kaip $10,000 
vertos Gegužes
1943 mete, turi iszpildyti ra- 

| portą su savo areziausiu Fede- 
j ral Reserve Banku nevėliau

[May] 31-d.

karczemoje prie stiklo alaus ar
ba guzutes.

Su tokiais reikia, pasielgti 
panasziai, iszmesikite laukan

Prenumeratorius užmoka, už arba turėkite szluota pamerkta 
laikraszti idant isz jo turėti 
nauda o ne kokias ten bleviz- 
gones privatiszku ypatų kurios 
neatnesza mažiausios naudos 
skaitytojams tuju laikraszcziu. 
Žmones pradeda suprasti ir 
neskaityti tokiu laikraszcziu.

Tūlas Lietuvys, nusipirko sau 
drukuojama maszinuke (type
writer) norėdamas parodyt re
dakcijai kad jis jau iszmoko 
ant jos drukuoti, iszdrukavo 
sekanti laiszka kuri prisiuntė 
mums ana diena:

įgarBus REaKoni%/
Dan3szu jun szifa zinut3 ii’1 valanda isz ryto, 

mJldziu ja pafalpint in laik- 19 dailydžiu, 1G paprastu
darbininku, 6 plumberei, 5 
elektrikieriai ir 6 maloriai. — 
Amerikonai viską greitai dir
ba.

in pamazgas o kada toki in- 
žengs koja per slenksti, pakra- 
pinkite gerai ir uždarykite du
ris kaip nuo piktos dvasios o 
gal tada susipras ir su žmoni- 
mis mandagiau pasielgs. — Ge
da tokiems laikraszcziams ku
rie tokius pus-galvius siunczia 
in svietą rinkti prenumerato
rius.

Landsdale, 111. —1 Dvylikos 
metu mergaite Saddie Robert
son, nuszove savo tęva. Tėvas 
ta diena sumusze skaudžiai 
dukrele ir motina. Kaip rodos 
ant paliepimo motinos, dukre
le paėmus revolveri szove in tę
va kada tasai stovėjo ant kie
mo. Dukrele ir motina likos a- 
resztavotos ir uždarytos kalėji
me iki teismui.

sirguliavo. Jos veidas buvo Atsrke 
rszbliszkias ir sudžiūvęs. Asz j sire n gus 
diena isz dienos su ja būdama, į motinelia, 
buvau visiszkai 
jos iszvaiz'da ir 
kad ji vis tokia, pat ir gal 
sitaisys. Bet, kaimynai 
sznabžda kalbėjosi kad ji 
neu'žilgio mirs!...

Viena diena, kada, mane pra- 
szalino isz mokyklos, asz pa
rėjau namo nuliudusi ir pikta, 
[nejau in motinos kambarėli, 
radau ja labiau sumenkėjusią 
ir iszlbalusia, negu kitais sy
kiais 'bet jos gestanezios ir in- 
dubusios akys mane meilei su
tiko.

Ji paprasze manes, kad at- 
noszcziau jai stiklą vandens. 
Asz-gi jai trumpai atkirtau:— 
"Ar tarnaite negali tai pada
ryt?” Bet ji man atsake:— 
"Ar mano dukrele negali pa
tarnauti savo serganeziai moti
nėlei?. ..

. Asz lyg ir susigėdus, bet rus- 
cziai susiraukus, atnesziau jai 
vandens ir padaviau jai ne
mandagiai stiklą ir greitai isz- 
begau isz jos 'kambarėlio, nuė
jau gulti visai neatsisveikinus 
su mamyte ir neatsipraszius už 
mano sziurksz'tu ir nemandagu 
pasielgimą.

apsipratus su 
man atrodė, 

pa- 
pa- 
vis

skubiai nubėgau 
bet, radau ja. mirų-į 

šia!.. .
Atsiklaupiau prie jos szaltu 

jau sustingusiu ranku ir vėr- 
vėrkiau!.. .troks-z- 
tnujaus mirti prie 
dabar atiduoeziau 
tik mano motinėlė

dama ežia 
jos. Rodos 
viską, 'kad 
butu gyva ir kad ji man dova
notu mano prasikaltimu. Bet, 
jos liežuvis jau sustingo!
jau daugiau nekalbės, ji jau 
mirė!...

Tas kapas, kuriame guli ma
no motinėlė neperpraszyta kas
dien stovi mano akysia. Mano 
szirdis nerami, sanžine graužia 
kaip kirminas. O, asz nelaimin
ga naszla.ite, kuri inžeidžiau 
savo mylima motinelia ir ne- 
perprasziau!. .. —F.

Iždo Df]mrtament.a-• įpranesza.
Iždo valdininkai pabrėžia, 

kad raportas apima ne tik visa 
"tianigi'ble” turtą bet ir "in
tangible” arba "nesueziuopa- 
ma” turtą kuris sudarytas sve
timu valstybių arba asmenų to
se valstybėse.

Atsitikimuose kur bonai yra 
mokami pagal sutarti, Suv. 
Valstijų doleriais, nuoszim- 
cziai svetimose organizacijose,

gyventose szalyse ir asmenys 
ginkluotose jogose neipraszo- 
mi is'zpildyti raportus.

Nepaisant ta iszskyrima, Iždo 
valdininkai sako, bi asmuo jei
gu nori taip daryti, gali pra- 
nes'zti apie savo turtą, sveti
mose szalyse.

FORM TFR-500 arba blan
ku ir inrodymai kaip iszpildy'ti 
raportus dabar siuneziami Fe
deral Reserve bankoms. Isz- 
pildijimo laikas piliccziams 
yra. Rugpiuczio [Aug.] 31 d.

Patogumui asmenų arba ypa
tų su mažiau $50,000 svetimo 
turto, Iždo Departamentas pra- 
nesza, kad specialiai sutrum
pinta brosziura. bus pagaminta. 
Szi brosziura iszdestys kaip 
bus galima nuspres'ii turto ver
te.

Informacijos surinktos szio- 
je apžvalgoje, Iždo Departa
mento virszininkai pranesza, 
netik duos Valdžiai pilnus ir 
teisingus praneszimus apie

•i’'ir kai .kuriuose susitarimuose Amerikos turtą svetimose sza-
ir kontraktuose arba pabudini- j lyse, bet irgi padės Iždo Depar- 
muo'se, raportas privalo būti 
iszpildytas net jeigu ir pilna 
suma tur'io yra mažiau $10,000 
yra. praneszta.

Suv. Valstijų piliecziai a(p-

SKAITYKIT
“0 A I IT 17”

PLATINKI!!

tamento Užsienio Fondu Kon
troles arba Valdybos Divizijai 
ir kitiems valdžios skyriams, 
kurie tvarko paczedumo, turti
niu ir pirklystes klausymus 
svetimu szaliu ir ju tautu.

Iždo Departamentas inspeja, 
kad asmenys kurie nesuteiks 
ežiu informacijų gali būti nu
bausti. — O.W.I., Wash., D.C.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. i

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Tūlam mieste West Virgini
joj, likos pastatytas medinis 
namas, vertes $5,000 in trumpa 
laika devynių valandų. Staty
mas namo prasidėjo septinta 

prie kurio

riszti%% Ass da'biar mo'kin%- 
siu ant Masinok3s ir ne'blo%,gai 
•qarasziau 5*—U. ... * At3inan- 
<cia sonvait3 veLa paraSyzu!
DAuigiAu. SU qagiARba,

J* Pa daVyduTIS.
1 Puikus laiszkas ar ne? Ir tai 
skaityk tokius daneszimus nuo 
tokiu artistu drukuojamu ma- 
szinu'kiu. Po nogiu geriau pa
darytu idant pratintųsi para
ižyti su plunksna.

PAJESZKOJIMAI

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudyma- 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

ISTORIJE apie Gregorius
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<* ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Sziadien visuose bizniuose 
žmogus stengėsi daryti gyveni
mą teisingai, nepaniekinet ir 
apsmeižinet savo draugo 'biz
nieriaus nes žmones sziadien 
supranta tikslus tokio aipsmei- 
žilko ir szalinasi nuo jo kaip nuo 
koleros.

Panasziai darosi sziadien ir 
tarp musu Lietuviszku laik- 
raszcziu. Taki laikraszcziai 
siunczia po apygardas savo 
krepszelninkus rinkti prenu
merata. Ineja in stuba užklau
sia kokius laiikraszczius skaito 
ir kiek. Pradeda tuosius laik- 
raszczius paniekinet (nors jie 
žmoniems patinka geriausia) o 
giria savo. Daugeli kartu kyla 
tarp gaspadoriaus ar gaspadi- 
nes ir tokio krepszelninko gin-

Asz Jurgis Vaicziukinas ar
ba Gruszinis, pajieszkau savo 
P'US-brolio Juozo Mikalausko, 
kuris atvažiavo isz Kanados ir 
dirbo kasyklosia, paskui kriau- 
cziu szapoje. Jeigu kas apie ji 
žino arba jisai pats, tegul at- 
siszaukia ;pas:

JURGIS VAICZIUKINAS,
321 S. Florence St.,

Oglesby, Ill.

Kur buna mano giminaitis 
Petras Juodis, paeina isz Lietu
vos isz Užugvoczio parapijos, 
Nemaitoniu kaimo, noriu su 
juom susirasyti. Kas apie ji 
žino arba tegul jis pats susira- 
szo
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su manim ant adreso:
K. KERDOKAS, 

1229 North 9-th Street,
East St. Louis, TU.

C-V Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint »u prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui- 
miražo ir praaze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! t • 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

i 
Į *
kt

>a pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
"SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

** **
* *į
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Vargutis ir Skuputis. 60 pus., ,15c i Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- ! rguma in balta vergija; Pusiaugave- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. t„„.— s„ —•—
No. 129 Keturios istorijos

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu................. 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu

..............................................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ar/t keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’nlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................. 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .................................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu-
62

puslapiu ..............................................15c
No. 155 Puiki istorijos apie Sza 

kinas nedora žydą. 136 pus....25c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

404 
50" 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 

jiszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
|Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

; Girtuoklis 
r UCį i ,,i i i -L i- i Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; myliu "Saule” labai skaityti,lB0S boboa< 

kuris man geriausia patinka!

Laiszkas nuo ponios Onos 
We«tfield, isz South Boston, 
Mass.:—Donvanokite kad grei- 
cziau neprisiuneziau užmokesti 
už laikraszti "Saule,” i.-z prie
žasties, kad mano sūnūs likos 
patrauktas in kariu omenia, o 
duktė pristojo prie WAACS. 
Neturėjau kad man kas para- 
szytu laiszka, o pati nemoku 
raszy'ti. Acziu szirdingai kad 
nesulaikote laikraszti, nes asz'savo liežuvio sulaikyt; 

' It i •

Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .......................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini-
Ka rasZO p. K. Kerdokas, isz gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

East St. Louis, Ill.,— Atsipra- bsti n°g smert; Apie Szv. Kristupą;
n . . . .. . . |Juokingi szposelei, Kaip trauktgi-

SZatl kad m laika liepi išimi- ijuRnjnaj einiki ir kiti szposelei. 20c 
cziau užmokesti UŽ "Saule, isz No. 113 Penkios istorijos apie 
priežasties nebuvimo namie,1 Bu.rik® ir Burikas,; Kareivis ir vel- 

nais; Kas man nakei acitiko (dzūko 
UOS lankiausi |pa.s savo gimines pasaka); Užliekos isz senovės pada- 
ir pažystamus. Be laikraszczio yjmy; Peajy ant žemgalio arba kaip 

"Saules” negaliu būtie, todėl 
dabar prisiuneziu užmokesti.

PRANESZIMAS!
HSF Tie kurie prisiunczia 

laiszkus arba postel-kartes in

Jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 
I No. 115 Puikios istorijos apie 
(Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ................................................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . ,15c 

i No. 119 Keturios istorijos apie 

;Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
162 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
; kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
, puslapiu ..............................................15c
! No. 123 Septynios istorjos apie 

zerkolas; Sidabrinis 
■_ grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena- 

ilis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................. 15c
No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 

ne Pana ir Apie Baisi istonja. 61 
puslapiu

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Pr'.versta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas j

"Saules” redakcija, lai prili-: Garžia Haremo neyalninke^ Luoszis: 

pina reikalingas pacztines mar-;
kės, nes kitaip tokius laiszkusĮ 
nepriimsime. Postkartes reika
lai! je marke už 1 centą; laisz-j 
kai po 3centus; special delive-Į stebuklingas 
ry po 13c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 18 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntines i te tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant lai'szku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir kuris buvo protingesnis už savo poną j pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
laiszkus nuo paczto!

lbc ti; Du broliai; Majoro duktė.

į 61 puslapiu .....................................15c
Į No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! te pustyniu; Peleniute; Du brolei

15c nis; Vieszoats Jėzus ir miszke me- 
apiejdžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 

žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 

No. 161 Keturios istorijos apie Ant. 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 

ponai. 105 puslapiu........... 25a
No. 162 Trys istorijos apie Baisi 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................10c.

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c 

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausmei 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nanto ji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................... 15ci

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .....................  25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmasi 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paeziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15<

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15c 

No. 175 Pasiskaitimo knygele:. 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; 
Preke

gete; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 puslaoiu .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Keletą Juoku ir Paveikslo..
.................................... 15a

Adresas: ' r 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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’’SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

ATMINTIS PRASERGEJIMO

Gyvenimo Vainikas
»****»***X-***X->****>X-X-*X-***>********+********«-***»*»

J^fES apie viduramžiu vaikus 
ir mergaites, kartais masto- 

me, kaip apie kokias szmeklas, 
perėjusias per musu svajones. 
Mums rodosi kad juose nebuvo 
nieko bendro su mumis.

jo maustyti. Jis eme galvoti, 
ar-gi jau nėra garbingesnio 
darbo, kai]) tiktai kareivio ir, 
“ar užvaldyti savo dvasia” 
nėra didesniu darbu kai]) “pa
imti prieszo miestą.”

Bet jie buvo tokio pat kūno | apsvarstymo pasekme, 
ir kraujo, su szirdimi, su trosz-1 buvo ta., kad jis viena diena 
kimais, norais ir iszsiilgimais nuėjo pas savo tęva ii piasze 
kaip ir mes. Tiktai tada, kada leisti išstoti in Dominiko- 
gvvenimas'buvo daug kietesnis'11U vienuolija, perleidus visas, 
ir sunkesnis, vyriszkieji buvo savo, kaipo vyriausiojo sūnaus Į 
aulklejami prie kovos su sunky-1 teises, savo broliui Liudvikui, 
bemis, asztria drausme ir aklui Griovas 
paklusnumu per savo kūdikys
te. Ir kurie paprastai iszgy- 
vendavo toje drausmėje, tap
davo gaibingais ir garsiais in- 
vairiomis pergalėmis.

Panasziai atsitiko su tuomi 
didvyriu, kurio istorija, eida
ma isz kartos in karta, pasiuke 
mus ir kuria mes dabar atpasa
kojamo. Jis pajuto savyj trosz- 
kima kareiviszlkos garbes, už
sipelno ja savo paklusnumu ir 
saves iszsižadejimu. Jis užsi
pelnė tai kad “nors mirė, bet 
apie ji gerai kalba.”

Po to, kaip Kristupas Kolum
bas atrado Amerika, per du 
szimtmecziu jeszkotoju prieti
kiu sriove isz visu Europos sza- 
liu kaip pilte užpylė Naujaji 
Pasauli.

Sep t yniolilk t o s z imt - m e c z i o 
pradžioje, kuomet visu atmin
tyje da stovėjo garbingi ir pra
kilnus ponu Pilypo Sydney, 
Walterio Raleigh ir kitu dar
bai, gyveno Belgijoje nekuris 
mažas vaikas. Jis godžiai klau
sė, kuomet kalbėdavo apie in- 
vairius naujoje szalyje atradi
mus, apie garbingas kares, ko
vas ant juriu ir suėmimą laivu.

Jis buvo vienatinis grafo 
Fulk von Linden sūnūs. Jo tė
vas buvo augszto laipsnio, atsi
žymėjus oficieras. Vaikas mas
te, kad ir jis užaugės dalyvaus 
visuose tuose prietikiuose ir 
kariaus po savo szalies vėliava.

Nuo penkių metu amžiaus 
visa Kalėdų nakti jis prasi- 
melsdayo mažoje koplyczioje, 
sujungtoje su jo tėvo pylimu. 
Jis paszvente save ir savo gink
lus Kūdikėliui Jėzui ir priža
dėjo, kad jis visuomet bus 
“silpnųjų jiega” ir pavargėliu 
pagelba, prižadėjo priminda
mas Ta, kuris gimė tvartelyje 
ir gulėjo ėdžiose. Be to, jis pa
dare ypatinga prižada, kad pu
se turto, koki ingis Naujame 
Pasaulyje paszvens statyti baž- 
nyczia vieno kaimo žmoniems, 
kurie gyvena netoli jo namu, 
kalnuose ir 'kuriems reikia 
vaikszczioti szeszes mylės isz- 
klausyti Misziu, szventa diena.

Be to, jis prasze savo Viesz
paties, kad jam duotu malone 
laimingos mirties. Jis norėjo 
mirti, narsiai ir narsiai kariau
damas už ko'ki nors prakilnu 
dalyku; troszko, kad niekados 
nesutersztu savo tėvo vardo 
garbe ir kad nedasileistu jokio 
darbo, kuris nepritiktu Kriksz- 
czioniszkam ricieriui.

Kuomet jis buvo keturiolikos 
metu, jis pradėjo sirgti ir pasi
darė labai lepus, nepakenezian- 
lis jokio sunkumo. Dažnai isz- 
tisus pusdienius jis turėjo pra
gulėti augsztieninkas. Suėjo ir 
dvideszimts vieni metai o jis 
vis buvo silpnas. Buvo netikės 
prie kariszko gyvenimo. Pasi
likdamas vienas sau, nes nega
lėjo dalyvauti invairiuose vyru 
užsiėmimuose, jis daug prade-1

greitai sutiko. Mat, 
Von Lindenu szeimynos galvos 
buvo garsus savo drąsą o grio
vų! rodėsi kad jo vyriauses su
ims tuo neatsižymi ir kad jis 
gali nupuldinti szeimynos gar
be. Tuom tarpu Liudvikas jau 
pasižymėjo: jis paėmė ant j ti
riu nelaisvėn Prancūzu laiva, 
prikrauta turtais isz Naujojo 
Pasaulio.

Dominikonai, nežiūrint tikro 
jaunikaiezio troszkimo ir di
deles krūvos pinigu, kuriais 
griovas žadėjo apdovanoti vie
nuolyną, isz karto atsisakė ji 
priimti. Vienuolyno Vyresnysis 
bijojo kad kokis nepasisekimas 
ar negerumas stumia jaunikai
ti in vienuolyną isz pasaulio. 
Po keletos menesiu, po daug 
praszymu tas jaunikaitis buvo 
priimtas in novicijata. Visas 
jo užlaikymas novicijate turėjo 
tikro paszaukimo žymes.

Vienuolyne ne tiktai jauni
kaiezio dvasia stiprėjo bet kū
nas gavo jogu. Perėjus keliems 
metams, jaunikaitis 'buvo in- 
szven tintas kunigu. Vyresnieji 
pastebėjo jame nekuri talentą, 
kuris buvo prislėgtas pilies gy
venimu. Jaunas vienuolis, Tė
vas Gabrielius, kaip jis dabar 
vadinosi, turėjo nepaprastai 
gražu baisa ir muzikaliszka 
klausa. Kuomet jis giedodavo, 
žmoniems net aszaros imdavo 
byrėti nes jo balsas skambėjo 
kelkiu tai antgamtiszkumu. 
Kuomet jis sakydavo pamoks
lus, susigrūsdavo isz visur ga
lybes žmonių kad girdėtu nors 
jo balso skamfoejima.

Kada jis buvo trisdeszimts 
metu, jo vyresnieji pasiuntė ji 
su kitais vienuoliais in kelio
ne. Taip darė, viena, del jo svei
katos, kuri reikalavo oro per
mainos, o antra, del to, kad ta 
pagarba, kokia ji žmones apsu
po, neužkenktu jo nusižemini
mui, kuris buvo jo budo papuo- 
szimu. Jis buvo pasiaustas su 
keturiais kitais misijonieriais 
in vakarine Afrika. Isz ju du 
jau buvo dii'be keletą metu tose 
apylinkėse ir daugeli apkriksz- 
tijo.

Jie iszlipo isz laivo Kameru- 
muose ir ėjo gilyn per tris sa
vaites, kolei priėjo viena kaima 
(Benbenhorri), kuriame tėvas 
Reginaldas praleido didele sa-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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Mete 1922, mieste Filadelfijoj, George Clemenceau, ku
ris stovėjo szale Laisves Varpo kada tasai apreiszke svietui 
apie Amerikoniszka laisve kada svietas padare sutaiką po 
pirmutinei svietinei karei.

BALTRUVIENE

\“O kur tu bestija buvai? 
Jeigu vidurnaktyje parėjai?
Ar-gi tu* vis bamlbileis val- 

kiosiesi,
Ir tokia sarmata man darysi?” 

Tai]) kalbėjo motinėlė,
In savo dukrele, 

O toji motinai atsake: 
“Ugi ar tu man uždrausi, 
Pasakysiu tėvui tai gausi, 

Ba asz viską žinau, 
Ir daug apie tave girdėjau, 

Man tu neuždrausi, 
Tu greieziau in kaili gausi!” 

O ka, ar ne puiki dukrele, 
Szesziolikos meteliu mergele.

Gerai tau, motina, 
Už toki iszauginima,

O bus da blogiau,
O kas daugiau: 

Dukrele tau iszplesz akis, 
Ar su pokeriu iszbadys, 

Reikėjo lenkti medeli kol da 
buvo plonas, 

O ne tada kada bus storas.
Taip ir su dukrele padaryti 

reikėjo, 
Kada da tik kelis metus turėjo, 
Juk ir dabar gali rodą duoti,

In pataisos narna atiduoti. 
* * * 

Brooklyne yra porele, 
Tai ėdasi kaip szuo su katele, 

Nežine ar ilgai taip bus, 
Gal abudu tuoj pasius.

Nesenei garnys atnesze dukrele 
Skaisczia kaip kvietkele, 

Kaip žmones isz szalies žiuri, 
Tai tasai kūdikis daug vargo 

turi.
Nesenei tasai žmogelis volai 

parėjo, 
Nežine kur buvo ir kur sėdėjo, 

O paeziule ant jo užklupo, 
Su koczelu kaili iszlupo, 
Ir da kaip boba inirszo,

Nutvėrė su dantimi už pirszto, 
Gal boba vyra užbalados, 
O tada paika j u turės ant 

visados.

Vyrucziai, ar jums gražu, 
Jeigu nuo 'bobų gaunate lazdų ? 
Tas atsibuvo Pennsylvanijoje, 

Gana diktokam miestelyje.
Buvo tai Nedėlios diena, 

Draugyste ant mitingo suėjo,
Daug nariu susirinko,

Ir mitinga grąžei atliko. 
Sztai kaip perkūnas kas in du

ris pabaladojo,
Ir duryse baidykla stojo;
Apsikudlojus, seile tysta, 

Isz piktumo ka tik neplyszta.
Klausinėjo savo vyro,

Bet jo ten nerado,
Tai ergeli visiems padare.
Ba in. vidų negalėjo ineiti, 

Perkūnus ant visu užlcidinejo,
Net visa isz pasiutimo 

drebėjo.
Mat boba ta diena papaiko,
Su pokeriu vyrui pataikė, 
Negerai vyrucziai darote, 
Kad bobeles nesuvaldote.

vo misijonieriszko gyvenimo 
dali. Tame kaime buvo jau 
da ug K r ik s zcz i oni u.

Tėvas Gabrielius buvo palik
tas sziame kaime su kitu misi- 
jonierium, tėvu Antanu, kuris 
su tėvu Reginaldu buvo sugry- 
žes, kuomet kiti su Dievo 'žo
džiu vis ėjo Afrikos gilumom

Isz karto rodėsi kad jie nie
ko nenuveiko. Kri'kszczionys v 
isztikimai pildė savo prieder
mes bet nauju atsivertėliu ne
sirodė. Jie ateidavo dažnai pas 
misijonierius isz žingeidumo, 
arba kad gauti baltu rubu, arĮ

istikliniu karolių. Jie mielai, 
(iiors ir kėlės valandas klausy-

davo tėvo Gabrieliaus giedoji
mo bet kada, pradėdavo kalbėti 
apie tikėjimą, jie pamaži, vie
nas paskui kita, iszslinkdavo 
laukan.‘Savo vaikams jie leis
davo pasilikti su misijonie
riais, kol jiems patinka. Misi- 
jonieriams buvo labai daug 
vargo su jais. Jie juos dalino in 
skyrius, pagal ju amžių ir su
pratimą. Tuose vaikeliuose bu
vo didžiausia misijonieriu vil
tis. Per juos jie tikėjosi ateity
je daug gausiu vaisiu.

Viena diena Kantaniva, vy
resnysis, pakvietė kunigus pas 
save, paaisžkindamas jiems, 
kad jo tėvas, galingas karalius,

girdėjo apie didi “giesminiu- je. Visos aplinkines tvoros bu- kunigu jo karalystėje. Czia ve- 
ka—muzika,” taip jie vadino vo iszlaužytos o daugybe namu la buvo atsisakymas. Karalius 
tęva Gabrielių, ir nori pats pa- buvo sudegintu arba sugilau-j inszelo. Jis liepe savo žmonėms 
klausyti jo. Alisijonieriai, bijo- tu. Kantaniva, kuris susi rupi- j kankinti kunigą. Jie nuplesze 
darni Ikad nepraleistu jtrogos nes lauke ju atkeliavimo, iszejo 
pelnyti viena 'kita duszia Die-1prieszais pasitikti ju laiižyda- 
vui, sutiko. Tėvas Gabrielius mas savo rankas ir aimanuo- 
užsivilko tam tikra ruba, kuri j damas.
Massinaboto karalius prisiun- “Asz žinojau, kad atkeliau- 
te,kad jame pasirodytu jo dvia- site” — szauke jis in tęva Ga

brielių — “Bet žiūrėk!” Jis 
jo parode pirsztu laukinius ka

riauninkus, 'baisiai iszrodan- 
czius, su nuteptais raudonai ir

nuo jo balta ruba ir szkaplieri, 
kuri sudraskė in smulkius ga
balėlius ir pasidėjo sau kaipo 
liekanas, tikėdami, kad jo rū
buose yra kokia tai galybe. Jie 
spardė ji, muszc diržais, rai- 
cziojo ant akmenų ir nelygumu 
ir galutinai užsodino ant augsz- 
to stulpo ir su'kure aplinkui di
dele ugni. Laike kankinimu jis

re.
Massinaboto karalius ir 

visas dvaras buvo labai paten
kinti savo svecziais. Jie szau'ke

I ji dainuoti ir dainuoti iki jis geltonai veidais. Jie apsijuosę szaukesi prie Dievo o dabar 
'užkimo. Jie leido jam iki valiai
kalbėti apie savo religija. Ne-Įkus nusikvarbave kraujo var- džiais szv. Ignaco, Kentėtojo:
kurie prasze save apkriksztyti. 
Po trijų savaieziu, per kurias 
jie buvo mokinami, jie parodo 
dideli rimtumą ir pastovumu, 
tai]) kad misijonierius juos rū
pinosi rengti jau prie priėmi
mo Krikszto. Tarp besirengian- 
ęziu prie Krikszto buvo du ka
raliaus sūnūs, Kantanivos bro
liai.

Viena diena tėvas Gabrielius, 
surinkęs aplink save savo ma
ža pulkeli, kalbėjo jiems apie 
Atgailos įSakramenta. Staiga 
per duris insilauže kasžin kas o 
paskui greitai ineina Kantani
vos pasiuntinys, visas persziles 
ir neatgaudamas kvapo ir puo
lės prie tėvo Gabrieliaus kojų, 
apsipylė aszaromis.

Tėvas maloniai in ji prabilo. 
Stengėsi ji suraminti ir paklau
sė, kokia jo nuliudimo priežas
tis. Vos galėdamas kalbėti del ... i . .aszaru ir aimanavimu, vienok 
pasakė kad jam nebesant na- 
mieje, Kuonatakas, žiaurusis 
Carrabitu vadas, užpuolė ant 
Kantanivos ir paėmė nelaisvėn 
jo moterį ir vaikus. Kantaniva 
yra didžiausiame nusiminime. 
Nėra vilties surasti mylimuo
sius ir atgauti. Jie bus nužudy
ti.

Žmogus . sustojo Skalbėjas, 
mėgino pradėti, vela pradėjo 
verkti ir aimanuoti, kol tėvas 
Gabrielius savo ramiu ir malo- ; 
niu budu nepriprasze kalbėti 
viską be baimes.

“Kuonatakas žada atiduoti 
Kantanivai jo szeimyna” — 
tarė jis — “jei-jei-jei ‘didis 
giesmininkas’ save užstatys už 
juos. Jis girdėjo buk tėvas esi 
didis burtininkas, kad padarei 
Kantaniva turtingu ir laimiu- , 
gu, kad per tave jo gyvuliu kai
menes iszaugo ir yra riebios ir 
kad perspėji Kantaniva nuo jo 
prieszu. Kantanivos tėvas ža
dėjo pagelbeti Tėvui pasprus- 
ti nuo to, bet...”

“Asz to nenoriu. Asz jau ga
tavas. Mes galime tuojaus 
ti.” ■

Tėvas Gabrielius greitai 
sisveikino su karalium ir 
szeimyna, kurie verkdami pra
sze neaukoti saves. Jis iszkelia- 
vo drauge su pasiuntiniu, va
žiuodamas jau.cziais, kad grei
eziau pribūtu in vieta.

Greitai jie pasiekė kaima, 
kuris seniau buvo ramus ir 
tvarkus, dabar visas betvarke-

ei-

.at- 
jo

:: Naujos ::
Mikaidos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

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

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

diržais isz žmonių kaulu, plau- pilnas džiaugmo szau'ke žo-

sos dažais, kad parodytu savo “Arcziau susirėmimas, arcziau
i žmogžudiszka būda. “ Jie nori 
jus tuo jaus pasiimti su savim” 
— kalbėjo toliaus Kantaniva— 
“nes jus eisite, o taip jus eisi
te!”

Taip, asz eisiu, bet pirmiau 
turiu pasikalbėti su savo bro
liu. Jie jo nenori, ar ne taip?”

Ne. Jie tik jus nori. Jie ma
no, kad esate kokis burtinin
kas.” Jis inejo in bakūže. Bro
lis Antanas meldėsi, atsiklau
pęs kampe. Jis girdėjo riksmus 
ir szauksmus žmonių, misijo- 
nieriui prisiartinant, ir jis dre
bėjo, laukdamas nusprendimo.

Jis apsikabino tęva Gabrie
liui, nekalbėdamas nei žodžio 
tik jis staeziai žiurėjo in akis, 
laukdamas atsakymo ant klau
symo, 'kurio jo lupos nepajiege 
isztarti.

Gabrielius nusijuokė savo 
senu, maloniu juoku. “Asz ei
nu, — tarė jis. — Imk mano ra- 
žaneziu; slėpk ji drauge "su 
szventais indais. Atleisk man, 
jei kuomi nors tave užgavau ir 
apsunkinau. Telaimina Dievas 
mudu abudu ir suvienija mudu 
savo karalystėje. Ireiszk mano 
meile visiems, jeigu kuomet 
nors...

Szeszi laukiniai kariaunin
kai nedavė užbaigti žodžiu. Jie 
puolė prie jo, nustvėrė ji, suri
sto jo rankas užpakalyje, užna- 
rino virve už kaklo ir iszsivilko 
laukan, lyg koki gyvuli. Kolei 
sutemo, jie ėjo, vesdamiesi ji su 
savim. Užėjus nakeziai apsi
stojo. Nakvojant, kad nelaisvis 
jiems nepabėgtu, pasidėjo ji 
sau pagalves vietoje. Visa se- 
kanezia diena ir ant rytojaus 
jie vilko ji už virves muszdami 
ir spardydami, kada jis nuil
sės' negalėjo pažengti. Kartais 
jie įbėgdavo su visu smarkumu, 
vilkdami ji parpuolusi per ak
menis ir smiltis per dyglius ir 
vandeni, kolei jis pradėjo vi- 
siszkai alpti.

Galutinai jie dasieke Kuona- 
tako karalyste. Didele ugnis 
žėrėjo szale kaimo, apie ugni 
buvo susirinkusi karaliszkoji 
szeimyna ir žmonių vyresnieji. 
Gabrielių pastate priesz kara
lių, kuris davė daug klausymu 
apie jo Dieva. Po to pareikala
vo nuo jo burtu, kuriais pada
ręs jis Kantaniva turtingu.

Kada tėvas Gabrielius atsa
ke, kad jis tokios jiegos isz sa
ves neturis, karalius nenorėjo 
tikėti. Jis žadėjo 'dideles dova
nas, jeigu “didis giesminin
kas” pasiliktu su juo ir taptų 
vyriausiuoju kunigu aukoti 
stabams ir gelbėtu jam nuo jo 
prieszu. Bet tas laukinis kara
lius nenorėjo nei klausyti, kad 
tėvas Gabrielius kalbėjo apie 
ramybe, meile ir szventuma re
ligijos, už kuria jis pasirengęs 
net savo gyvasti aukoti.

Kada karaliaus pasiūlymus

Dievas.” Gi su juo buvo “ar
cziau ugnis, arcziau Dievas.”

Laukiniai szbkinejo aplinkui 
ji, matydami ženklus savo žiau- i .
rūmo ir girdėdami ugni, sznyip- 
sztanezia aplinkui ji, vienok 
jie neinate ant kentėtojo veido 
nei kerszto, nei baimes, nei nu
siminimo, negirdejo keiksmu ir 
riksmu. Ir jis neimate jau ju, 
jis negirdejo ju szaulksmu: jis 
buvo jau taip arti to didžio, 
balto sosto, kad jis neturėjo 
nuovokos apie ka kita, kaip 
tik apie aniolus, kurie spietėsi 
aplink ji, kad paimti jo dusziai.
m augsztybes. Jis jau nežinojo 
kitokio teisėjo, kai Taji kuris 
yra danguose.

Staiga jis truputi pakele sa
vo galva ir žemu, maloniu to
nu, kuriame maiszosi jausmai 
meiles, kentejimu ir dvasios pa
gavimo, jis užgiedojo “Salve 
Regina.” (Kada mirszta kuris 
isz Dominikonu Ordeno brolis, 
kiti susirenka prie jo lovos ir 
gieda “Salve Regina.”)

Laukiniai tapo užžavėti taja 
giesme: jie pertrauke savo 
bjaurius szokius ir klausė atsi- 
deja giesmes.

Gaidos vis ėjo silpnyn ir silp
nyn, kaip ėjo silpnyn ir pats 
kentėtojas. Ant galo prie žo
džiu “O cl omens! o ,pia” bal
sas skambėjo lyg atbalsis, atei
nantis isz kasžin kur toli. Jis 
baigė, rodos savo giesme amži
noje laimėje prie savo karalie
nes kojų.

Ar jo mirtis liko be vaisiu? 
Ne. “Brangi Vieszpaties aky
se Jo szventuju mirtis.” Dau
gybe laukiniu nukeliavo pas 
tęva Antana, praszydami, kad 
jis juos iszmokytu to “didžio
jo giesmininko” slaptybes jo 
kantrybes ir drąsos. Prasze 
vesti prie to Dievo, kuri taip 
mylėjo tas kentėtojas, kad del 
Jo savo gyvasties nepasigailė
jo.

O mes, ko turime isz to pasi
mokyti ? Kad pirmu-pirmiausia 
mes turime mirti patys sau ir 
savo szirdi paliuosuoti nuo pri- 
siriszimu taip prie mažu, kaip 
ir prie dideliu daigtu. Tada 
musu dvasia lips augsztyn 
moksle, meileje, prisitaikyme 
prie Dievo valios ir neperžen- 
gime artymo teisiu. Tada mes 
lengvai gausime ‘ ‘ Gyvenimo 
Vainiką.”

ISTORIJEapie na isz ma* 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata,-  --- -----------1,- J r ,

į tėvas Gabrielius atmetė, tasai-Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
-inpyko ir pareikalavo kad iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- 

I Krikszczioniu kunigas iszsiža-, ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
^detu savo tikėjimo ir pasiliktu “saule” - mahanoy city, pa.



Žinios Vietines
— Su prasidėjimu Liepos 

menesio, prasidėjo antra puse 
meto.

—■ Pacztas pranesza 'buk jie 
taipgi apvaiksztines 4ta d. Lie
pos prigulincziai nes Panede- 
lyj pacztas bus uždarytas tiktai 
laiszku dėžutės bus prieinamos 
del žmonių. Isz pradžių pacztas 
buvo apgarsinęs buk ta ja diena 
pacztas bus atidarytas visa 
diena.

— Musu paviete praeita me
nesi buvo 25 visokį nelaimingi 
atsitikimai ir staigios mirtys 
kurios buvo isztyrinetos per 
koronerius. Isz tojo skaitliaus 
Mahanojuje buvo keturios.

— SkuTkino paviete, praei
ta Utarninka pradėjo dirbti 
daugelis angleikasiu ir beveik 
kožna diena daugiau angleka- 
siu sugryžta prie darbo nes su
prato kad kareiviai kovoja už 
ju laisve ir gerbūvi. Manoma 
kad Utaminske da daugiau vy
ru sugrysz prie darbo ir pri- 
gial'bes laimėti szia kruvina 
kare prisidedami prie kasimo 
reikalingu anglių.

— Keli isz musu pavieto 
;vyruku gavosi ir JaponisZ'ka 
nelaisve tarp kuriu randasi ir 
musu tautietis seržantas Jonas 
Kristapaviczius, sūnūs ponst- 
vos Jono Kristapavicziu, 37 E. 
Spruce uly., apie kuri buvo pir
ma praneszta buk jis žuvo 7ta 
d. Gegužio. Dabar pasirodo kad 
gis yra gyvas ir paimtas in Ja
ponu nelaisve 10 d. Gegužio.

— Ana diena lankėsi musu 
mieste senas Mahanojaus gy
ventojas, Jonas Jasilonis, isz 
Detroit, Mich., sūnūs Juozo, 
kuris apleido miestą 1914 me
te ant apsigyvenimo Detroite. 
Jonas lankosi pas savo uoszvia 
ponia Minkevicziene, ant W. 
South uly., su pacziulc ir duk
rele Rita, kuri savo gimimo 
diena apvaiksztines pas bobute 
8-ta d. Liepos. Linkime visiems 
linksmo pasisvecziavimo ir gi- 
liuikningo sugryžimo namo.

— Kunigas Bernardas Szim- 
kus, kuris nesenei likos in- 
szventytas ir paskirtas vikaru 
in Szenadori, in Szv. Jurgio pa
rapija tuom-laikiniai, ana die
na likos paskirtas 'kaipo vika
ras in Szv. Juozapo parapija, 
in Pottsville.

—■ Petnyczios ryta likos 
sužeistas kasyklose, Juozas 
Ashmansikis, nuo 600 W. South 
ulyczios. Daktaras apžiurėjo 
jo žaidulius, kuris buvo sužeis
tas in veidą ir dabar gydosi 
namie.

Auksztakalnis, kuris dirbo Fi
ladelfijoj kaipo bartenderis, li
kos paleistas isz kalėjimo pri
žadėdamas mokėti savo paežiai 
50 doleriu ant menesio kuriu 
nemokėjo per septynis metus 
bet dabar jam pripažint a ir pa
liepta mokėti po 30 doleriu ant 
menesio. Jis mokėjo po 15 do
leriu per 7 metus 'bet ir to ne- 
dalaike ant suszelpimo savo 
paezios ir kūdiki.

New Philadelphia, Pa. — Gi
mimo dienos apvaikszcziojimas 
atsibuvo pas ponstva Juozus 
Szatus ant garbes ju sūnelio 
Juozuko, kuris pabaigė du me
tus. Apvaikszcziojime dalyva
vo daugelis giminiu ir draugu 
kurie apdovanojo Juozuką su 
dovanėlėms.

Pottsville, Pa. — Adolfas 
Andruszikeviczius, isz Tower 
City, likos aresztavotas ir už
darytas kalėjime pakol palici
ja pribus isz Syracuse, N. Y., 
paimti ji adgal in kalėjimą isz 
kurio jis iszbego. Andruszikevi
czius likos nubaustas New Yor
ke ant 10 metu už vagysta bet 
iszsedejo tik 3L> metus. Jis li
kos iszleistas ant parutes bet 
perlauže savo prižadejima ir 
nesugryžo.

Minersville, Pa. — Juozas
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Gialbsti Gyvastis Prie
Pamario

Valdo Gazolino
Skirstymą

Valdžios gazolino prižiūrė
tojas, Harold Ickes, kuris sto
jo ant perklausymo kas kisza- 
si paskirstymo gazolino, isz- 
aiszkinti kodėl yra trumpa 
gazolino ir kodėl valstijos ne- 
aplaiko užtektinai gazolino.

ŽINUTES

Isz priežasties stokos vyru, 
dabar užima j u vietas mergi
nos apsaugodamos gyvastis 
žmonių prie pamariu ir kito
se vietose kur žmones maudo
si. Szitos dvi merginos likos 
pasamdytos per miestą Chi
cago, ant pildymo tojo dins- 
to. Kituose miestuose taipgi 
samdys merginas tam darbui.

Laivai Pristato Maista 
Kareiviams

Sugryžo Po 20 Metu, ********"***********************w******************!Pacziule Nenorėjo Su- 
RadoPaeziaIsztekeju- MUSU LAISVES VARPAS

šia Uz Jo Brolio

Rockville, Mich. — Ana die-1 
na Williamas Manston, perbu
vęs Alaskoje 20 metu, sugryžes 
namo, rado savo paeziule apsi
vedusią su jo broliu ir inpuoles 
in paszeluma, nužudė broli ir j u 
kūdiki, kuris gimė laike jo ne
buvimo, po tam pats sau atėmė 
gyvastį.

Dvideszimts metu adgal Wil
liamas susibarė su savo paezia, 
apleido namus nusiduodamas 
in Alaska. Jeszkojo jis ten gi
liuko aukso kasyklose bet jam 
sanžine nedave ramybes kad už 
toki menknieki buvo apleidęs 
savo paezia ir po 20 metu nuta
rė sugryžti namo pas ja ir per- 
sipraszyt jos. Kada sugryžo na
mo, dažinojo nuo žmonių buk 
jo brolis apsipaeziavo su apleis
ta motere nes sūdąs ji pripažino 
kaipo mirusi. Suradęs porele, 
nužudė broli, jo kūdiki ir pats 
save. Motere iszbego laukan 
praneszdama kaimynams apie 
žudinsta.

Ant Senatvės Papaiko

sitaikyt; Abudu Žuvo

Washington, D. C. — Tuks- 
taneziai žmonių isz važine j o in 
pamarius ir kitas vietas per 
Džiulaju praleisti kėlės dienas 
nuo savo užsiėmimu.

Washington, D. C. — Cukrus 
ir kava badai nebus paskirsto
ma ant ženkleliu, kaip buvo da
roma. Kas kiek norės tiek ap- 
laikys.

Scranton, Pa. — Palicija jesz- 
ko lavono Harry Andrėjevskio, 
51 metu, kuris prigėrė ežere 
Wallenpaupak. Nuėjo jis žu
vauti su kitais, nutarė iszsi- 
maudyt ir prigėrė.

Akyvi Trupinelei

* Wm. Dawson isz Scran
ton, Pa., rado suanglijusia kir
mėlė czionaitineje kasykloje 
laike darbo. U

* Suvienytosia Valstijosia 
dabar randasi daugiau kaip ke
turi milijonai visokiu automo
biliu.

Amerikoniszki laivai, at- 
plaukenti in Nauja Caledoni- 
ja, prikrauna didelius luotus 
su maistu ir juos paleidžia 
in pakraszti del kareiviu.
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Lincoln, Nebr. — Septynes- 
deszimts metu amžiaus Ona 
Stephens, kuri jau yra pra-bo- 
bute, apskundė savo vyra, 74 
metu amžiaus, ant persiskyri
mo, užmetinedama jam, buk pa- 
sielginejo su ja nemandagiai ir 
ja sumusze kelis kartus. Senu
kai apsivedė 50 metu adgal ir 
nesenei apvaiksztinejo sukak
tuves savo auksiniu vestuvių.

Netikėtai Pasiliko
Turtingu

O?

Benton, Nebr. — William 
Morrow, pardavėjas bilietu 
ant geležinkelio, ate j as pas sa
vo paezia, su kuria negyveno 
per kelis menesius pasiulinda- 
mas jai deszimts doleriu už kož
na bloga žodi koki in ja buvo 
prakalbejas, kad tik ji pas ji 
sugryžtu ir vela gyventu sutai- 

tkoje ir meile j e. Pati nesutiko 
ant to ir iszejo isz stuoos. Mor
row iszejo jeszkoti pa ežios, su
rasdamas ja artimoje bažny- 
ežios ir parsivedė namo. Pali- 
cija vėliaus surado j u lavonus 
ant rytojaus kuriuos užtiko 
kaimynai. Jis buvo 48 metu am
žiaus o jis 30 metu.

Brangus Dantys

— Laisves varpas likos atlietas per Tamosziu Lester, isz 
Whitechapel, London.
— Likos atgabentas in Philadelphia, Pa., Rugpjuczio 

[Aug.] menesyje 1752 mete ir pirmiausia skambinamas 
Rugpjuczio [Aug.] 27, 1752 mete.
— Apreiszkimas užgimimo naujos laisves buvo Liepos 

[July] 8, 1776.
— Likos iszvežtas in Allentown, Pa., Rugsėjo [Sept.] 

1777 mete, idant nepapultu in Anglu rankas. Vėliaus likos 
sugražintas adgal Birželio [June] 27, 1778 m.
— Jo skambinimas apreiszke sutaiką su Anglija Balan

džio [April] 1, 1783.
— Taipgi jis skambino kada prezidentas George Wash

ington’as mire Gruodžio [Dec.] 2, 1799.
— Varpas staigai truko kada ji skambino laike laidotu

vių John Marshall Liepos [July] 8 d., 1835 mete.

Ateitis Francijos Randasi Ju Rankose

New York — Už klaida nesy- 
ki žmogus turi užmokėti labai 
brangei, kaip apie tai persitik
rino dentistas C. G. Graber, isz- 
traukdamas sveika danti del 
Seymore Patterson, kuris atėjo 
pas dentista isztraukti skau
danti danti bet tasai isztrauke 
jam sveika, už ka dabar reika
lauja penkis tukstanezius dole
riu atlyginimo nes sako jog 
jam tiek yra vertas sveikas 
dantys.

Žudinsta Ir Savžudinsta 
Už Szmoteli Gelumbes

Niagara Falls, N. Y. — Char
les Steinbach, 45 metu, dirban
tis czionaitineje restauracijoj, 
kaipo mazgotojas torielku, isz- 
važiavo ana diena in Morgan
town, W. Va., idant paimti 25 
tukstanezius doleriu, kuriuos 
jam paliko mirusis dede, kuris 
buvo jaunikiu.

Žmogelis mažai rūpinasi apie 
taji turtą ir paprasze pinigu 
ant keliones nuo savo darbda
vio ir tris dienas vakacijos nuo 
darbo, sakydamas kad po ap- 
laikymui pinigu, vela sugrysz 
prie savo darbo. Matyt, tam 
žmogui nerupi pinigai tik dar
bas.

* Norvegijos karaliene, 
priesz kare iszduodavo tiktai 
$1,000 ant meto, ant paredu.

Naujas Greit-szaunamas Ginklas,

Amerika dabar dirba nauja maža ginklą kuris szauna po 450 kulku in minuta ir sve
ria tik 40 svaru ir kasztuoja ant padirbimo $20.

Generolai Henri Giraud ir Charles DeGaulle, kurie sten- 
gigasi atmuszti savo tevynia Francija isz Vokiszku nagu ir 
kovoja už tėvynė drauge su Allijentais kad vela Francija 
pasiliktu laisvu sklypu.

Prirakino Mergaite Su 
Lenciūgais Prie Balkiu

Muskatan, Mich. — Jonas 
Mikloski likos aresztavotas už 
bjauru pasielgimu su savo 15 
metu dukrele Viktorija, kuria 
prirakino ant lenciūgo prie 
balkio pastogėje.

Tėvas teisinosi tuomi, kad 
buvo priverstas nubausti duk
rele nes ji pasielginejo bjauriai 
ir pareidavo namo vėlybu lai 
ku. Vietoje ja nubausti rimbu, 
mane kad tokis nubaudimas 
bus naudingesnis. Mergaite lai
kydavo ant lenciūgo per tris 
valandas kasdiena. Kada kai
mynai pranesze apie tai palici- 
jai, toji surado mergaite apmi

rusia ir nuveže in ligonbute.
Tėvas likos nubaustas ant 

dvieju metu in kalėjimą už to
ki bjauru pasielgimą su dukre
le. Yra jis naszlys ir turi kitus 
du vaikus.

Buczerei Neturi Mėsos;
Užsidaro Sztorus

Philadelphia, Pa. — Negalė
dami aplaikyti užtektinai mė
sos del savo kostumeriu, 50 
czionaitiniu buezeriu buvo pri-Į 
versti uždaryti savo sztorus.1 
Apie 250 Žydiszku koszeriniuĮ 
buezeriu taipgi turėjo uždary
ti savo biznius.
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Mountsville, Pa. — Mrs. He
lena Connel likos nužudyta per 
savo kaiminka Rože Ross, kuri 
po tam pati atėmė sau gyvastį 
isz baimes. Priežastis dvieju 
mireziu moterių buvo ta: Pir
mutine pardavė penkis mastus 
gelumbes kuria pirko ant rin
kaus savo kaiminkai, kuri la
bai pamylėjo ceiki ir pasiūlė 
kaiminkai užmokesti tiek, kiek 
pareikalaus už ji. Kada motere 
atėjo užmokėt už ceiki, kilo 
tarp moterių ginezas, kiek bu
vo vertas ceikis, ir isz to kilo 
nesupratimas, kuris užsibaigė 
žudinsta ir savžudinsta. Mote
re pagriebė revolveri, szauda- 
ma in savo kaiminka du kartus 
po tam atsimindama ka padare 
isz karszczio, paleido sau kul
ka in krutinę, nuo ko mire in 
kėlės minutas.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Kūrykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir mėtėm.

or VISOS TRYS 
knygutes 25c

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.


