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W. B. BOtZKOWmU, Fr*«. A Bf 
B. W. BOClMOWMU. iAlMr 40 METAS *

MIRTIS TEATRE
TĖVAS KRITO NEGYVAS,! 
SŪNŪS TURĖJO UŽBAIGT 

PERSTATYMĄ.

Philadelphia. — Sekantis at
sitikimas parodo koki gyveni
mą veda aktoriai. Frank Ross 
ir jojo sūnūs Leonardas rodo 
penrtatyma Grove teatre, stai
ga! tėvas susirgo ir krito ant 
grindų, bet suims nepaliovė sa
vo perstatymo, o kada užbaigė 
nubėgo už kartinos dažinot kas 
atsitiko su tėvu, liet rado ji jau 
mirusi. Leonardas, 16 metu 
vaikas, 
role ir nors jam szirdis plyszo 
isz gailesties, bet turėjo pra
linksmini publika o kada pa
baigė, pribėgo prie tėvo lavo
no ir graudžiai apsiverke. — 
Tok is tai gyvenimas aktoriaus, 
norints turi sužeista szirdi, liet 
publika to neprijauezia. Badai 
Ross’ai kitados gyveno She
nandoah, Pa.
ČIGONAS PIRKO MERGINA 

UŽ 2,000 DOLERIU.
* ' -*3

• Buffalo, N. Y. — Čigonas 
Albertas Demetrov likos aresz
tavotas ant paliepimo Charles 
Mitlov taipgi čigono, nevos už 
pavogimu jojo penkiolikos me
tu dukrdles Tinos su kuria vė
liaus npsi paeziavo.

Demetrovas prisipažino ant 
policijos, 'buk. Tinos nepavogė

Leonardas, 
turėjo užbaigti savo

tiktai pirko nuo tėvo už 2,000 
doleriu, o kad visu pinigu ne
turėjo, prižadėjo likusius už- 

Tevas nesu-

> »

mokėti vėliaus, 
laukdamas likusiu pinigu, lie
pė savo ženteli aresztavoti kad 
(lukteri pavogė. Tina sako kad 
savo vyro neapleis ir gyvens 
su juom tolinus.
NETEKO VISO SAVO

TURTO PIRKDAMAS 
“DEIMANTUS.

Monessen, Pa. — Netekės 2,- 
8(X) doleriu per aipgavysta, Ab- 
rahomas Grass, 62 metu, turė
jo vela pasijeszkot darbo ant 
senatvės. Grass suezedino sun
kiai 2,800 doleriu ant juodos 
valandos. Ana diena atėjo pas 
juos nevos agentas deimantu 
kuris pasiūlė seneliams dei
mantu vertes $4,500 už $2,800, 
nes sake jog labai jam reika
lingi pinigai. Grass isz pradžių 
jam netikėjo kad deimantai 
yra tikri ir abiulu nuėjo pas 
aiiksoriu isztyrinet juju tei
singumą. Auksorius užtvirti
no, kad deimantai yra geri ir 
gali juos pirkti. Kada Grass 
nuėjo in banka iszimti pini
gus, tuom kart agentas permai
no gerus ant stikliniu ir dingo 
su pinigais jeszkoti kitur kvai
liu.
PROHIBICIJE PRIVAIŠINO 

DAUG GIRTUOKLIU.
San Francisco, Calif. — Pra

ėjusi meta cziopais palicije 
aresztavojo 13,632 žmonių už 
girtuoklysta, o mote 1921 tik
tai 3,497, kas parodo, kad pro- 
hilbicije visai nesumažino gir
tuoklysta tiktai da daugiau ju 
pri vaisino.
VAIKAS SUTESZKINO

GALVELE KŪDIKIUI.
Montreal, Que. — Deszimts 

metu vaikas likos aresztavotas 
už nužudinima keturiu mene
siu sūnelio Sordlu isz St. Mi
chael. Vaikas prisipažrino buk 
kūdiki pagriebė už kojų ir 
trenkė in siena, nes per daug 
reke ir tokiu įbudu ji apmalszi- 
)io. Sorelai paprasze vaiko

isztyrinet 
Auksorius

• F | If 4 * 
idant pavaktuotu kūdiki pa
kol sugryž i0z miesto.

i ’ -

386 STRAIKIERIAI—AUDĖ
JAI ARESZTAVOTI.

MILICIJE DARO PAREDKA.

New Bedfoixl, Mass. — Arti 
trys szimtai straikuojaneziu 
audėju li'kos aresztavoti ir ad- 
galbenti in suda, bet visi buvo 
linksmi, juokėsi ir dainavo. 
Didesne dalis straikieriu likos 
nubausti ik> du menesius in 
kalėjimą už su'laikinojima sko
bu cinancžiu in darba Whit- 

Kilbnrn dirbtuves, 
sanvaite aresztavota 

130 straikieriu — viso 386.
Straikas audinycziose tesėsi 

jau 16 sanvaieziu, milicije pa
truliuoja aplinkines ir daro pa- 
redka idant 'tarp straikieriu. ir 
skobu nekiltu kruvini sumi- 
szimai.

UŽMUSZE 30 TUKSTAN- 
CZIU ŽIURKIŲ.

Cleveland, Ohio. — W.
Amann, kuris tyezia likos ad- 
ga'bentas isz Saint Louis in 
jezionais ant isznaikinimo žiur
kių kurios prasiplatino baisiai 
po visa miestą ir fabriku ap
linkinėje Cruzahoga, pradėjo 
savo dalba ir turėjo gera pa
sėkima, nes lyg sziai ■dienai vi
sokiais budais isznaikino dau
giau kaip 30 tuikstancziu žiur
kių. Žiurkių gaudytojas 
reiszke kad darbas tik prasi
dėjo. . ■ rr

NEUŽILGIO PASIBAIGS 
ANGLINIS ERGELIS.

Chicago. — Didele viltis yra 
užbaigimo strai'ko Illinojaus 
valstijoj minksztu anglių ka
syklų, kurios stovi nuo Apri- 
liaus 1927 meto. Anglekasiu 
delegatai ir operatoriai kasyk
lų laiko czionais savo posė
džius per kėlės dipnas ir kaip 
girdėt jau sutiko ant naujos 
mokesties. Keli susirinkimai 
l)uvo laikyti skyrium. Da ne- 

iszlygu 
, bet 

kad'operatoriai pa- 
užganadinanezias

juokėsi ir

man 
Praeita

&

nekiltu kruvini

apgarsuno 
pradėti

>

ant kokiu 
kasyklas

F.

ap-

iszly-

117 už- 
nelaime-

S. L. A. KASIJERIUS 
TAMAS PAUKSZTIS 

MIRE PANEDEL1JE
Pittston, Pa.

czia aplaikeme žino, buk Panc- 
delio vakara apie 11:15 valan
da staigai susirgo paralyžu 
Tamoszius Pauksztys, apie 62 
melu amžiaus ir po trumpai 
va landei i aii mirė. Velionis bu
vo per daugeli metu kasierium 
S.L.A., vede groserszitorio biz
ni su broliu Juozu, Pttymouthe 
1887 mete po tam persikraustė 
in Kihgstona o vėliaus persi
kėle in Piltstona kur laike di
deli sztora per daugeli metu. 
Jojo pati mirė keliolika metu 
adga'l. Paliko dideliam nuliū
dime dvi (lukterės ir du sūnūs 
kaipo ir daug giminiu. Laido
tuves atsibus szita S u bala 2 
valanda po plet isz namu ant 
Mill ulyezios, Pittston, Pa.

Tolimesnis a'praszymas gy
venimo ir isz kur jisai paėjo 
bus ateinaneziam numaryje 

nes szis numaris jau 
dažino- 
Tamo-

— {Sn gailcs-

ateinaneziam 
Saules 9 9 

9
( 4

radosi spaudoje kada 
jome apie 
sziaus.

Redaktorius 
da

įnirti Heilo

sude- 
velionio szei mynai savo 

szi rd i ngia tįsia siimpat'ije, nes 
pažinojo velioni labai gerai isz 
jaunu dienu, kada da gyveno 
Plymouthe.

SHARKEY-ŽUKAUCKAS 
KUMSZCZIUOSIS SU 
r RISZKU.

New York. — Spauda labai 
placziai raszo apie musu Shar
key kaipo vieninteli oponentą 
priesz Tunney. Spėja, kad jis 
neužilgo bus suporuotas aplen
kiant Risko.

Rugp. 16 diena musu Shar
key, kaip spauda skelbia 
kumszcziuosis 
troit, Mieli. Jaigu 
key). ežia pralaimėtu

Saules” i 
szei mynai 

siimpat'ije,

4 4

spauda
su Risko, Do

jis (Shar- 
h 

giszkai duotu proga 
.atsisakyti 
Sharkęy.

mano
V ra viltis 
davė 
gas anglokasiams. 
GARNYS TURI DAUGIAU 

DARBO KAIP 
GRABORIAI.

Harrisburg, Pa. — Per A'p- 
riliaus menesi, garnys turėjo 
daugiau darbo Pennsylvanijoj 
ne kaip graboriai, nes tame 
menesyje hžgime 16,541 vaiku 
o mirė 10,887 ypatų, — 48 mi
re nuo irlkoliŲliiaus, 
muszta automobiliu
se, 117 atome sau gyvastes, nu
žudyta 35, nuskendo 23, nelai
mėse kasyklose žuvo 67, ant 
geležinkeliu žuvo 52, nuo szir- 
dies ligo& jnire daugiausia ba 
net 1,871 o nuo uždegimo plau- 
cziu mirė 1,309.

BANDITAI APIPLESZE 
VISA MIESTELI.

Mexico City, Me^c. — Dvide- 
szimts Meksikoniszku banditu 
užklupo ant miestelio Augan- 
gueo Seredos ryta, kuri apiple- 
sze ant 20 tukstaneziu pesu 
ir kompanijos ofisą American 
Swelling Co., pasiėmė deszimts 
arkliu, apiplesze turtingesnius 
gyventojus ir geležikelio pto- 
ti ir p rasi sza limo in kalnus.
5,000 ANGLEKASIU

SUSTOJO DIRBTI.
Scranton, Pa. — Daugiau 

kaip penki tukstaneziai angle
kasiu sustojo dirbti Glen Al
den Coal Co., visoj Lao'kawan- 
np apljnkįneje isz priežasties 
neturėjimo orderiu 
Visa szift sanVaite nedirbo.

geležinkeliu žuvo

neturėjimo orderiu f|Įit

tai lo- 
Tunney 

kumszcziuotis su

46 ŽUVO UGNYJE
400 SUŽEISTI ISZ KURIU 

PUSE PAVOJINGAI.

Varszuva*, Lenkije. — Ketu- 
resdeszimts szeszi žmones li
kos užmuszti o keturi szimtai 
sužeisti isz kuriu didesne puse 
pavojingai, laike dideles ug
nies kuri sunaikino daugybe 
namu mieste Lodžiuje. Ugnis 
prasidėjo Nedėlios vakara, ka
da keli dideli kubilai benzino 
ekspilodavojo, dalyje miesto 
kur gyveno daugiausia darbi
ninkai.

Ugnis greitai

dalyje

prasiplatino 
ant aplinkiniu namu, kad net 
ugnagesiai negalėjo kovoti. 
Palicije su pagelba vaisko tu
rėjo apmalszyti inbaugintus 
gyventojus. Daug žmonių isz- 
szoko per langus geisdami ap- 
sisau’got nuo liepsnos todėl su
žeidimu buvo daug. Ligonbu- 
tes yra pripildytos sužeistais. 
Komunikacijo • su a r tyma is
miestais likos 
traukta. Blades kaip rodos da- 
ois ant pen'kiu milijonu dole
riu.

su 
visisz'kai per-

If Now York. — Mrs. Vivi
ana Moore, jeszko persiskyri
mo nuo savo vyro. Moterėle 
vos turi 20 metu, bet jau buvo 
vedusi ketvirtu kurty.

Auggberg, Vokietija. — 
Per susidurimu dvieju trukiu 
arti Svabia, 14 pasažieriui 11-

UŽKASTAS GYVU 
C - 

ŽUDINTOJAI UŽKASĖ

GIU, BLEDES DAEIS ANT 
15,000,000 DOLERIU.

SAVO AUKA PO 
GRINDIMIS.

KALTININKAI LIKOS 
ARESTAVOTI.

Ostrova's, Lenkija. — Stanis
lovas Podomczyk, turtingas 
gaspadorius likos sumusztas su 
szmotu geležies, netekdamas 
pajėgu, o žadintoja i manydami 
kad ji ilžmu'sze, nuvilko iii sc- 
klyczia, kur ji užkasė, 
žudinsta iszsidavc ir nuvažiavo 

rado a p U n- 
, buk 

Podomczykas atgijo ir pradėjo 
, kasdamas 

su vilczia isz- 
sigavimo isz gyvo kapo.

Policija nįižiurejo tris bro
lius Sukcckųs isz artimo kaimo 
Marki.

Pod on i czy k as p ro vo j os i 
Sukackais nž desziinline lauko 
ir teismą laimėjo. Broliai su- 
gryžia isz sūdo, paleido paska
la, buk Podotnczykas pralaimė
jo pro va ir isz sarmatos pabėgo 
in Amerika, bot vėliaus viskas 
iszsidave ir žadintojai likos už
daryti kalėjimo.

k 1,y czia Kada

tyrinejio kmnisija, 
kui užkastojo davadus

kovoti už gyvastį 
nagais aplinkui

su

VIENAS KUNIGAS 
APRŪPINA 20,000 

KATALIKU.

kraszcziuose

r

Antsirabcf Madagaskaras. — 
Va ka r i n i u o’se M ad agaska ro pa

gyvena apie 20,- 
000 Kataliku. Ju visu dvasios
reikalus aprūpinti yra tik vie
nas misionierius kun. Breault, 
Lasalietis, Suv. Valstijose gt- 
mcs.

VAGYS APVOGĖ 
KALĖJIMĄ.

Paryžius. — Kad vagys ap
vogtu kalėjimu ir pabėgtu su 
laimikiu, tai yra retas atsitiki-
mas, o bot yra tai teisybe kaip 
atsitiko ana diena.

Trs vagys, naudodami ko|>c- 
czias ir automobiliu, atvažiavo 
prie Mehin kalėjimo, perpjovė 
sztangas lango, isznesze dvie
ju szimtu svaru sunkumo gele
žine szepa (seifą) su 150,000 
frankais ir pabėgo. Pinigai bu
vo paskirti ant 
policijantu algų, 
baisei užpyko 
paėmė ju “pede” 
kad neužmigs pakol ju nesu
ims.
BOLSZEVIKAI DARIS 

SAVO AUTOMOBILIUS.
Leningradas, Bosijo. — Inži- 

Ižoro fabriko, su-

MIELASZIRDINGAS 
KUNIGAS.

Skaitome Telsziu vyskupijos 
laikrasztyj “Žemaicziu Prite- 
ly” 25 nr., kuri redaguoja 

“Na, pasakyk,

< < I 9

GIRTUOKLIAVIMAS 
DIDĖJA.

Szimet nuo Sausio ligi Kovo 
menesio invairaus laipsnio al
koholiniu gėrimu buvo parduo
ta už 12,174,628 litus. Tuo tar
pu pernai per ta pati laika bu
vo parduota už 10,359,474 litu, 
o 1926 mete — už 9,822,218 lt. 
Szitie davimai rodo, kad gir
tuokliavimas Lietuvoj daro ge
ra “pažanga”. Na, ir nenuosta
bu: geria ne tik nepažangus, 
bet ir vi'sai “pažangus”...

Vėliaus. — Eroplanai kurio 
likot! iszsiusti apžiūrėti tenaiti- 
ni padėjimu pranesza, buk ap
linkinėse upiu Sėja ir Amūro, 
likos užlieta nemažiau kaip 
penkesdeszimts kaimu ir mies
teliu, o szimtai namu yra po 
vandeniu, 60 tukstaneziai žmo
nių pasiliko be pastogių.

Gyventojai kitu kaimu yra 
pasirengia apleisti savo gyve
nimus, nes vanduo kyla augsz- 
cziau kas diena. Lenos aukso 
kasyklos badai taipgi užlietos. 
Szimtai laivu plauke in lenais suimta motina su suaugusiais 
in pagelba del žmonių, 
daeis ant kokios 15,000,000 do
leriu.

Moskva. — Upe Sėja iszsilie- 
jo isz savo lovio per tankus-lie
tus užliedama 50 kaimeliu ir 
miesteliu. Nuo kalno nusirito 
daug akmenų ir žemes užgrio
vė geležinkeli, tame laike, ka
da trūkis su 362 pasažieriais ka 
tik praėjo pro ta vieta. Susinc- 
szimas su Kabarovsku likos 
perkirstas.

o szimtai

B ledos

visokiu pasiskandini* 
uŽtrucinimu, szaudymu ir

INKISZO DINAMITO IN 
AUSIS, UŽDEGE IR

LIKOS SUDRASKYTAS.
Edremid, Turkija. —Norints 

Turkijoj užėjo nepaprasta epi
demija 
mu,
peilininkavimo, bet ana diena 
Turkiszkas policijantas panau
dojo nepaprasta būda atėmimo 
sau gyvasties.

Anatolijoj miesto policijan- 
tas, kuris baisiai nusiminė per 
mirti savo paezios,
ausis dinamitu, uždege ir likos 
sudraskytas ant szmoteHu, ku
riuos surado net už keliu szim
tu mastu tolumo.

prikimszo

apmokėjimo 
Policijantai . 

ant vagiu kad 
ir prisiege

LENKISZKAS LEKIOTOJAS 
UŽSIMUSZE.

Bagdad. — Pulkininkas Ka
zimieras Szalas, Lenkiszkas le- 
kiotojas, likos užmusztas, 'kada 
eroplanas trenkė in stoti in ku
ria loke. Szalas lekc isz Var- 
szavo in Bagdada. Kazimieras 
Kalina ir Klosinek, kurie lekc 
su juom drauge likos mažai 
sužeisti.

NUŽUDĖ TĘVA.
Pumpėnai.

M
kun. Maželis:
kaimynėli, ar Tamstai ateina

nr.,

“Ž.Pr”T Ka! Oi, oi, tai bai
siausia klaida. Jei Tamsta tur
tingas, atsisuk du litu, o jei ne 
turtingas, atsiusk viena litą, o 
jei v isai neturtingas, atsiusk 
tikta savo adres, ir “Ž.Pr”. 
lankys tamstos namelius iki 
Nauju Metu.” Galime pastebė
ti, kad “Ž.Pr.” ir veltui norint 
lankyti ūkininku namelius — 
nesiseka, Tūkstantinis tiražas 
gauti nepakanka. Veltui žadėti, 

ir tame laikrasztyj

ir “Z.Pr”.

bet reikia
— Czia nesenai daug kas duoti. Dabar visi lai

ka brangina, tad nieku ir vel
tui gautu neskaito.

TIEK “VAIKSZOZIOJO 
KAD NET MIRĖ.

Rokiszkis.
Liepos 5 diena Kiela, užbaigos 
statyti muro namus, savo dar
bininkams iszkele užbaigtu vi u 
vaiszes, arba 
ma.”

> 
savo

9 f

i

vaikais, kurie kaltinami tėvo 
nužudymu; nužudė jie ji del to 
kad jis neleidęs vienam 
vaiku vesti.

GAISRU EPIDEMIJA 
VILNIJOJ.

Vilnius. — Pereita menesi 
Vilniaus vaivadijoj i n va iriose 
vietose sudege apie 300 trobe
siu, 
žmones.
ARESZTAI NEŽINO UŽ KA. 
t Lankstomai, Kazytiszkio par. 
•— Priesz Sekmines Penktadie
nio ryta tai yra Gegužes 25 die
na apstojo musu 'sodžių karei
viai, o policija dare krata pas

(“V.” kor.)

“apvaikszcziojl-*
Meisteris Paliukonis per)

virsz 400 ha miszko ir 3 vaiszes tiek nusigėrė, kad nu-

I
— DelJ

nieriai isz
mane pastatyti nauja fabriką, 
kuris už penkių metu iszdirbi- 
nes Rusisz’kus automobilius. 
Po penkių me’tu, jaigu viskas 
pasiseks pagal juju planus, tai 
fabrikas iszdivbincs po 5,000 
automobiliu per meita. Pasta
tymas naujo fabriko kasztuos 
suvirszum septyniolika mili
jonu rubliu.
ORALAIVIAI TARP

MOSKVOS IR TOKIO.
Leningrad, Rosije. — Jau li

kos užlbaigiti visi planai ant 
pradėjimo orines pasažierines 
keliones tanp Moskvos ir To-

VULKANAS ATSIGAIVINO, 
GYVENTOJAI APLEIDO 

MIESTUS.
Manila, Filipinai. — Vulka

nai Mayon, kuris silsojosi nuo 
1900 irieto, staigai atsigaivino 
ir pradėjo vemti siera, smala ir 
akmenis su.dundėjimais žemes.

Žmonys perimti didelia bai
me apleido miestelius ir kai
mus, susirinkdami bažnyczioso 
kur praleidžia dienas ir naktis 
ant maldų. Ant giliuko gyvas- 
cziu nepražuvo.

ūkininkus: Antanu Grusli, Pet
ra Klima, Vinca Klima ir An
taną Klima. Po kratos nusiva
ro buri vyru in Kazytiszkio 
miesteli ir ton dare tardymus. 
Kita nakti iszveže in Szven- 
czionelius sziuos: Petra Klima, 
Antana Grusli, Vinca Klima, 
Antana Klima, Igną Klima ir 
Valerijoną Oostanevicziu. Vai. 
Ostanoviczius gryžo isz Szven- 
czioneliu, o kiti veik isz Kazy
tiszkio. O minėti penki vyrai 
sėdi Szvenczionyse ir eina ju 
tardmai. Nieks nežino už ka 
jie sėdi. Dabar tik aszaroja 
žmonos ir maži vaikeliai like 
be teveliu. Kartais paklausus 
mažyti, kame tevelia gauni at
sakymą plonucziu balseliu — 
“turmoj”.
žmonos neturi kam darbuotis, 
ypacz vasarojus nėra kam in- 
dirba. Oi, varge, varge, vargeli 
musu!
NEBUS LENKU KARIUO- 

MEllES MANEVRU LIE
TUVOS PASIENYJ.

Ryga, Latvija. — Kada Len
kija nutarė laikyti kariuome
nes manevrus Lietuvos pasie
nyj, Lietuvos generalis sztabas 
paskelbė dalina atsargos karei
viu mobilizacija. Tatai padary
ta, idant sutvirtnus Lietuviu 
pasienio kariuomenes jėgas, 
kurios ežia buvo sutrauktos žy
mesniu skaieziumi, kai Lietu
vos-Lenkijos derybos nutruko.

Lietuvos valdžia, be to, atwi- 
szauke in Tautu Lyga inrodinc-

Jau po 
o javu kur-ne-kur

liūdnomis akimis
Ypacz nukentės 

ir nuomininkai.
Kai

Likusios vienos

vežtas ligoninėn, pasimirė.
DVIGUBAI PABRANGO 

DUONA.
Biržai. (“V.”kor.)

nuolatiniu lietu labai nukentė
jo Biržų, Sziauliu ir kitu sziau- 
res Lietuvos apskritys. Biržų 
apylinkėje daugelis ūkininku 
perpus pasėjo. O kur pasėta, ne 
gali augti, nes dirvos talkszo 
vandenyse, nežiūrint ar slėnis, 
ar kalnas. Žiūrint in laukus 
darosi labai liudna. 
szv. Jono,
pageltę daigeliai kyszi. Bulves 
maža kieno pasodintos. Paso
dintosios retai kuri dygsta, nes 
daugelis sukirmijo. Kai ka 
bando antru kart sėti. Daržai 
pastovi tebėra. Kiek geriau at
rodo žiemkeneziai javai. Bet 
ūkininkai
žiuri ateitim 
pusininkai 
Samdiniai neturi darbo.
kur atleidžiami nuo vietų. Ru
giu centneris Birželio pabaD 
goj paszoko 'iki 50 litu.
MIRĖ JAUNA

AMERIKIETE.
Sziomis dienomis Panevėžio 

apskrities ligoninėj mirė žino
mo Amerikos Lietuviu koloni
jos Brocktone veikėjo p. P. 
Bartgevicziaus, 16 metu dukre
le, Adele Bortkevicziute. Ji 
Lietuvon atvyko sir savo tėvo 
vedama ekskursija, Birželio 
menesio pabaigoj. Aplanke žy
mesniąsias Lietuvos vietas, 
džiaugėsi tėvu girtitaji kraszta 
pamaeziusi, bet nelemta liga, 
apendicitas, pakirto jos jaunas, 
jogas.

Velione Amerikos Lietuviu 
Brockton’o kolonijoj buvo ŽL 
noma kaip gabi pianiste, buvu
si Miko Petrausko vedamos 

dama, jogei Lenkijos karino-’ konservatorijos mokine. Gimu^

kos tižmuszti o 20 mirti nu i su-
____  _ __ įfaO' i

fll . ■ • '

kio, Japonijos. Oralaiviai at
liktu taja kelione in penkes 
dienas o sziadien užima toji 
kelione penkiolika dienu. •

Trys dideli oralaiviai bus 
neužilgio paldiitbti, kurie isz- 
leks kas sanvaite in Berlina, 
Lonimgrada, Turukanska, O- 
lekminska, Harbina ir Japoni
ja. Kasztai keliones bus ta pąti 
kiek ant laivo, .. , . ,

• o

BAISI ŽUDINSTA 
ĮSEGAMOS.

Bydgoszcz, Lenkija. — My- 
kyla Rybczinskas, 24 metu ber
nas gyvenantis kaime Vianzov- 
noi, selino prie 22 metu tarnai
tes Marijona Kryczkiiute, bet 
toji atmetė meile berno ir nuo 
jo szalinosi. Tula nakti Mykolą 
atėjės pas gaspadoriu pas kuri 
Marijona tarnavo,
atkiszto revolverio priverto ja 
apleisti grinezia, nuvedo in ar
timus krumus, kur ja suriszo ir 
bjauriai sukanoveiko po tam 
paleido 'kelis szuvius in kruti
nę, po tam pagriebęs už plauku,

su pagelba

menes manevrai Lietuvos pa
sienyj grumojantys Lenku in- 
siveržimu Lietuvon. Po to Len
kija paskelbė, kad manevru mi
nėtose srityse jos kariuomene 
nelaikysianti.

Lenku praneszimais, pasku
tiniu poros savaieziu laiku in- 
vyke du susirėmimai tarp Len
ku ir Lietuviu pasienyj. Len
kai skundžiasi, kad trys ju ke
leiviai užmuszti ir keletas su-

< žeistu.
VIESULĄ SUGRIOVĖ DAUG 

TRIOBU.f

Gautomis žiniomis iszkilusi 
audra Vilkavisdkio apskrityj 
pridarė daug nuostoliu. Su-

si ir augusi Amerikoj, ji kur* 
sztai mylėjo savo nepažystama 
tolima tėvynė Lietuva ir svajo
jo ja pamatyti. Jos troszkimas 
iszsipilde — ji aplanke Lietu
va ir ežia rado sau amžina at
silsi.

P-le. Adele Bortkevicziute 
buvo aktyvi dalyve visokiu 
pramogų bei szkilmiu Brockto- 
no Lietuviu kolonijoj.

Velione palaidota Radvilisz- 
kio parapijos kapinėse.

UŽMUSZE KUOLAIS.
Rokiškis. (“V.”kor.)~Ro- 

kiszkio apskr.,
cziaus ant kelio keli jauni vy
rai susimusze ir J. Patapa kuo
lu užmusze. Po užinuszimo vist 
pasislėpė, bet keturius policija 
jau suome. _,

Kvietku vala-

nuvilko ptuo plento it ten jos 
lavona paliko. Policija su pa- griauta daug trobesiu; bendrai

kuri uždaro kalėjime.
’ w • •

/
A

gelba szunies surado žudiptoju
■>4M» i k

nuostoliu pridaryta 140 tuks- 
taneziu litu sumai.
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Kas Girdėt
Pranesza isz Moskvos, kad 

Didžiam Ustinge, soviatu val
džia po ilgam tyrinėjimui su
rado priežasti staigios mirties 
vietinio komunistiszko veikėjo 
Bologovo, kuris buvo žinomas 
per savo bjauru pasielgimą ir 
kankinima kaimuoeziu. *•

Norėdami atsikratyt nuo to
jo bįanryOjes, kaimuoeziai už- 
prasze ji ant susirinkimo, ne- 
vos ant to, idant jiems iszaisz- 
kintu geriau apie komunizmą. 
Kada Bologov paprasze stiklo • 
vandens, kas tokis inpyle jam 
i ft vandeni truciznos ir Bologo
vas tuoj mire. Sudas nuspren
dė ant mirties asztuonis kai
na uoezius.

Iszmintmgi žmones, tai pa- 
nasztrs in -bites, kurios renka 
midų isz kareziu žiedu, moka 
isz kartaus gyvenimo iszrinkti 
del saves ta, kas yra geru ir 
naudingu.

Vokrszka jaunuomene Vo- 
’ kietijoj taip isztvirko, kati ko- 

nia kožna diena galima skai
tyti laikraszczruoso apie viso- 
kes bjanras žudinstas. Ana 
diena Bortine, artimoje Mar- 
burgo, likos stirasta lavonas 
68 metu moteres Elizos Crae
mer, kuri likos subjaurinta per 
jauna iszgama 17 metu Juozą 
Wėil, kuris likos uždarytas ka
lėjime.

Asztuoni jauni iszgamos su
bjaurino jauna 23 metu mote
rie, kuria laike senam apleis
tam name per tris dienas po 
tam ja ja nužudė. Ir daug pa- 
nasziu atsitikimu atsibuna ant 
kasdieninio parodko.

agitato-

Virszininkai U.M.W. of A., 
anglekasiu unijos, rugoje kad 
Lietuviai nesilaiko unijos ir 
dhodasi prisikalbint visokiems 
bolszevikiszkiėms
riams kurie atvažiuoja isz ki
tur pakurstinedami juos ant 
suardymo unfjbs.

Geriausia tokiu kurstytoju 
neklausyt, nes toki paszleme- 
kai sukelia nesupratimu tarp 
nnglekasiu traukia in kitur da-
ryti nesupratimus.

Virszininkai privalo dau
giau rūpintis apie unijos ge
rove ir inkvepti in juos isztiki- 
mysta.

pas Lietuvius, kaip ir pas 
visas kitas mažiau apszvies- 
tas tauta.*, nuo senioves yra pa
silikęs paprotls niekinti bevai
kes moteres. Jaigu tik katra 
nors moteris in metus laiko po 
apsivedimui nesusilaukia kū
dikio, tai tuojaus susirinkia 
“kūmutes” prikrauna ant jos 
visokiu pliovoniu. Yra dauge
lis ir vyru kurie tokia moterį 
laiko už “nedora” 
kieji staeziai agituoja kad 
vaisinga medi” 
kirsti.” 
jai nepažvelgia arija, teisingai 
sakant, nenori pažvelgti in 
priežasti, kodėl ta ar kita mo
teris pasiliko nevaisinga. Bet 
vyrai užmirszta, kad tame ga
li būti juju paežiu kalte kad 
negali motere apvaisinti. Tar
pe bevąikiu moterių daugelis 
yra tbkiu, kurios yra vertos ne 
paniekinimo bet pasigailėjimo.

Atėmimas moteriai laisves, 
kaip kuniszkos, taip ir dvasisz- 
kos, yra didžiausia priežastim 
jos nevaisingumo. Jaigu mes 
prisižiūrėsime in gyvulius, ku
riems yra atimta laisve ir ku
rie blogai maitinasi, tai patir
sime, kad jie isz tos priežasties 
tuojaus pasilieka nevaisingais. 
Tas pats yra ir su žmonėmis. 
Taigi pirmiausia skurdas pa
daro žmones nevaisingais. Be 
abejones, daugumas man už
mes, kad pas skurdžius darbi
ninkus yra didžiausios szei- 
mynos. Tais tiesa. Bet szis už
metimas pesumusza mano pri
rodymu. Darijiriihkai jau net 
perdaug yra apsipratę su sknr-

• •
o dvasisz- 

‘ ‘ ne- 
“isz-reikia 

Bet visi tieji niekinto-

du ir niekad nerį mate gerės-
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Dr. John B. Mott, gerioralisz- 
kas
Young Men’s Christian Associ
ation, kuris laike taji dinstrt 
per 40 metu ir tomis dienomis 
pndėkavojo už taji dinsta idant 
jaunesnis žmogus galėtu pildyt 
sekretorysta.

sekretorius draugavęs

nio gyvenimo. Apie tai, kad 
jiems bloga gyventi, jie beveik 
ne nemislina. Bet kaip greit 
motore, turėjusi gera gyveni
mą,' papuola in skurdą, taip 
greit palieka ji nevaisinga. To
kiu nelaimingu poru yra nema
žai ir pas Lietuvius.

Antra nevaisingumo prie
žastis yra priverstinas išzdavi- 
mas merginos už nepatinkamo 
jai vyro. Pas Lietuvius yra la
bai mažai laimingu merginu, 
kurios gali apsivesti su jom 
patinkamais vaikinais. Tan
kiausia yra priverstos apsives
ti su tokiais vaikinais, kurie 
patinka ne merginai, bet jos 
tėvams. Po prievarta iszteke- 
jusi mergina tankiausia savo 
vyro nemyli. O kad turėti vai
kus, tai gamtos instatymas rei
kalauja, idant moteris butu pil
nai prisiriszusi prie savo vyro, 
mylėtu ji ir 1.1. Tas pats buna 
ir su tais, kurie yra apsivedia 
delei pinigiszko pelno. Tokia 
pora myli ne viens kita, bet 
viens kito turtą.

Jaunos
jusios už vyro, 
keletą metu neturi vaiku. Bet 
tame priežastis yra, 'kad ju ly- 
tisžki organai da nėra pilnai 
suaugia ir isz tos priežasties 
jos jauezia labai mažai lytisz- 
ka pritraukimą prie savo vyro.

Taigi, neisztyria priežasties, 
nepaniekinekime bevaikiu mo
terių.

mergaites, isztoke- 
taipgi tankiai

Surnszai parodo buk tarp 
Kataliku mažiausia papildo 
savžudinstas o daugiausia ati
ma sau gyvastis Žydai.

♦ ♦ ♦
SKAITYKITE “SAULE”

♦ ♦ ♦

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

virszininkas per Dievo Valia
■— ♦ ' —

(Sziu dienu Lietuvos sodžiaus 
vaizdelis).

Serbentu žeme dar isz rudens 
parduota. Pasai iszsiimti. Visi 
gyvuliai ir ūkio padargai, taip 
pat jau senai iszparduoti. Jau 
ir iszvažiavimo diena nuskirta, 
o mažute būtybe, mažutis kūno 
gabaliukas, 
kvėpuoja.

Pavargo naktis nemiegoda
ma motina, pasidaro nebekan- 
trus tėvas, iszkriko ir visa szoi- 
ma: del jo vieno visiems nei va
žiuoti, nei pasilikt.

— Na kaip, kurna, maž ge
resnis?

— Už duszias tik cyszcziuj, 
kam dar klausi; vis toks ir toks 
— verkszlona motina, — kad Ir 
Pono Dievo apvaizda 
myli.

nesusi-

— O maž da pagis?
— Kur jis bepagys, kur be- 

pagys: žinrek, visas dega, o ko
jytes, kaip ledas, — ir motina, 
atsargiai dviem pirsztais pra- 
kropszcziusi sumpHo skylute, 
siekia savo kūdikėlio kojycziu.

— Dudtum nuo kirmėlių ait
varo su medum.

— Daviau kūma, ir aitvaro, 
ir tokiu praszkoliu isz aptieko.% 
daviau — iszvcmia ir gana.

— Ar valgo gi ka?
■— Ka jis valgys, tik vande

nink a traukia traukia, nabagė
lis. •

— O romuneliu su czebreliais 
nemėginai ?

— Viriau, kurna, ir su cze- 
broliais, ir su liepų žiedais’ vi
riau, ir pecziuj vanojau — bu 
niekis, tai nidkis — ir motina, 
savo ranka szildydama kūdikė
lio kojytes, giliai susimastė.

O mažute būtybe jau treczia 
savaite mirtimi vaduojas, bet 
nemirszta. Kartais, lyg ir kvė
puot nustoja ir visas nubąlą, 
kaip drobe, bet vos uždega žva
ke, pradeda maldas kalbėti, 
žiuri, jis jau ir vėl atsigyveloja, 
suezepsi lupytėmis ir, kai mo
tin inpilia su szaukszcziuku 
vandeniuiko, tarytum,
dom nuryja. Sublogo mažytis; 
iszdžiuvo, insmogo akytes, insl- 
szove kaktyte, 
Szirdyte taip plaka, taip tan
kiai plaka, kad ir sūskaityt ne
galima; o alsuoja, kaip pavar
gęs ėriukas. Kartais Išalsuo
damas susilaiko, lyg pasilsi, ir 
vėl kaip isz pecziuko pratruks-;

Mažytis toks, o vienok

— Gana, mobz', gana. Ak ma
tai, kad neboilgai, — neati
traukdamas nuo kūdikio alkiu, 
rami’no motina knriia. — Girdi, 

Gal, dangaus gaili. 
Juk pakriksztytas, apieravo- 
tas... Tik žiūrėk, kad be žva
kes neatsilaiiė'tu. '*",

— Ak, diena nhkti saugau, 
ale kad jis vis toks. Nakti da J 
labiau Mogauja. Asz sakau tė
vui: palauktumem da ar ka... 
Alaž su kita partija...

— Ndber, mocz, ko laukti, —• 
griežtai atsiliepia nuo pecziaus 
tėvas: ir mergiotei dykos ne
turi kur dėtis ir jonas per nak
tis kažin kur bastos... kad bent 
bėdos kokios... Jau du szimtu 
litu pl-avalgem...
ir ten ne pyragai laukia, 
liksim Adam'ienei ir gan.

— 0 jei iszgys! — vėl ver
kia motina.

— Iszgys, tai iszgys. Dievo 
valia. Maž kada atsiminsmu... 
Prisiunsma pinigu ir 
ugdžia.

Kad nors nepažintu, o da
bar, paims ant ranku mergio
tes ar kas sveti irias,* tai taip 
aflcytefnis manės ir jeszkojo. 
Visa supranta, tik nemoka pa
sakyti, kas sopa.

i — Nebeilgai, kurna, nebeil
gai: matai tu alit tvoros szar- 
ka sVėcziu pranaszauja, — vėl 
gubdžia ihotina kurna.

O motina, tarytum, jos ir ne
girdi. Ji da. giliau šiisimascziil
si sėdi prie .savo kūdikėlio ir 
negali nuo jo atitraukti akiu.

kaiip veža...

O be pinigu 
Pa-

tegul

<* ♦

pagar-

Atėjo ir sekmadienio rytas. 
Ne tik Seilbcaitu namuose, bet 
ir visam sodžiuje didžiausias 
judėjimas. Kaimynai puikuo
jas ties Seibcntu grinezia, sto
vinėjo prie rogių; kiti sulindo 
vidun... Tik vienos moterėles, 
regis, žino, kuo ežia taip visi 
susiru'pinc. Jos zuja po namus, 
susirūpinusiais veidais bėgioja 
po sodžių.

Adomiene grinezioje.
— O tai žmogui nopastas — 

nei vežties, nei palikt — du-

Kaip Apsisaugoti Nuo 
Akių > Pavojų Prie

Darbo ir Namuose

Akys yra daug delikatnes- 
nis ir labinus komplikuotas 
mecbanizams negu puikiausias 
ir brangiausias laikrodėlis pa
saulyje; sutaupius keliu savai- 
cziu algas galime nusipirkti 
goriausia laikrodėli, bet nega
lima nupirkti viena aki už vi- j

smak rinkas.

ta... Mažytis toks 
kaip giliai duszia.

— Kad možna but, vežtu- 
mems ir serganti — atsiliepia
nuo pecziaus tėvas, —ale ii^en-' 
tas sake, krid su sergančiais 
nei in laiva nepriims, nei Bra
zilijon insileis... Ir daryk tu ka 
žmogus 1

Ka tas lakstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukfeo 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo. pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas Ilgas.

Jeigu kenti nervfe suirimą, galfot 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdiea liga, tai atsiunsk 85c. o gai> 
•i musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas." Nervu li
ga yra labai blogaa dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai ke|ia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk lOe. o gausi musu žolių 
Ir knygų katalogo. Reikalingi musu 
toliu pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITlS,
2£ Str«.t g^ūCFPOlnt, n, X,

Kurna žiuri in serganti kūdi
kėli nuleidus rdnkas ir tylėda
ma kažka ilgai galvoja.

— Kad vasara butu ar i’U- 
duo, tai vis sziaip taip, —aima- 
huoja nuo pecziaus tėvas, — o 
dabar, žiema, szito'kib szalcziai 
ar tau porvystyt ar papenet... 
O numirs kelionėje — vėl vi
siems klopatos ir gausztas...

— O kada gi jau tikrai isz- 
važinojat? — klausia kurna.

— Agentas- Vakar visiems 
pranesze, kad liedelioj: nedė
lios ryta visiems susirinkti sto
ty, — paaisakino tėvas.

— Tai dagi ttys dienos! Da 
ma'ž Dievas duos... paguodžia 
tėvus 'kurna.

— Kad vis toks ir toks: nei 
geryn, nei blogyn,

sauna prie rogių pypkorius.
— A, a, ir daryk ka tu pada

ras, pritaria jam kitas ir taip 
pat dnsauna.

—: Ale kad bent nepasivelin- 
tu.

— Jonai! Jonai, 
czion, tėvas liepia; — szaukia 
piemenes duryse pasirodžiusi 
Serbentu tetule. |

— O ko do t i reikia?
— Eik įgreicziau pasakyk su

diev savo broliukui, juk dau
giau ne'bepamatysi.

Jonas, paniuręs, 
eina grinczimi ir prisiartinęs 
prie stalo bueziuoja savo bro
liuką Ikaktyten. Paskui jo, vie
na po kitos, atsisveikina sese
rys ir atsitraukdamos sznukši 
nosimis ir szluosto skareliu 
kuliais aszaras. Tėvas peržeg
nojo savo mažiuką, pabueziavo 
ir, paemes ji nuo stalo drauge 
su pagalvėliu; perdavė in ran
kas Adomienei.

Motina, lyg medine: sėdi at
metus galva, nei apalpus, nei 
pavargus.

— Na; vaikai, dabar su- 
seskim visi priesz kelione — 
drebaneziu balsu kvięczia tė
vas vaikus ir sėdasi. Visi susė
da ir tuojau vėl visi stojasi.

—■ Neduosiu! — suriko at
sipeikėjusi motina

eik grin-

nenoromis

sus pasaulio pinigus; ir vistick 
tukstnncziai vyru ir moterų 
kasdien iszstato savo akis Viso
riams pavojams — pilname 
prote jie nenesztu atdara laik
rodėli rankoje kad visokios 
dulkes jo mechanizmus sustab
dytu.

Kuomet tavo vaikas verkia 
ar tu jam paduotom plaktuką 
ir tavo geriausia laikrodėli pa- 
sibovinti? Sziadien .daug tėvu 
duoda vaikams žirkliu'kes ir 
tos žirklį rikes yra taip pavojin
gos vaiku akims kaip plaktu
kas ym laikrodėliui. Laikrodė
liui sustojus eiti, neduotum ji 
pataisyti szviniui arba kokiam 
paprastam darbininkui, 
tukstaneziai fabriko 
darbininku kasdien bando vi
sokiais czirurgiszkas akies 
operacijas arba jaigu patys no 
gali szimti inkritusias daleles 
kreipiasi prie kitu artimu dar
bininku kad jiems pagelbėtų.

National Committee for the 
Prevention of Blindness nesc- 
nei parode .paveikslūs kaip 
darbininkai bando isz akies 
i szimti k a nors — jie vartojo 
in vairius ir visokius peilius ir 
peliukus, cirkelius, ranku pie- 
lyczins ir visokius kitokius pa
vojingus instrumentus.

Tas parodo, arba persta to — 
“Akies Pavojus prie Darbo h 
Pasibovinimo. ’

Kas mot tukstaneziai vyru ir 
moterų netenka aky-reges per 
kokinsn elaimingus atsitiki
mus kurie lengvai praszalina- 
mi. Ir sziandien dkaiczhis tu 
nelaimingu atsitikimu vis au
ga. Jaigu mes czionais bandy
tume iszdestyti visokius pavo
jus, kurie randasi namuose ir 
prie darbo ir kaip galima tuos 
atsitikimus iszvengti, pripildy
tu didele knyga.

Atsiminkime 
Austrijos 
akims. Kur tik vyrai ir mote
rys dirba kas miliutą oro lekio
ja dulkes, pelenai, 
metalai; kuriose vietose varto- 

pavojingi chemikalai, 
verdantis metalis visur aptasz- 
kytas ir kartais net szviesos ir

bet 
ir ofiso

— sielvar-

yra

jama

prie Adomienės.
ir puolė

Dvi moterys sugriebė ja už 
parankes ir, iszvedusios isz 
grinezios, invede in roges.ta uja motina.

— Tai Dievo valia, k Urna.
Nei verk, nei ka: numirs pa-1 nuo kito gręžias. Lyg pasivok 
laidosta, nenumirs,
Adamiėnei, ir tiek. O mes czia) vo neszid-iu Adomiene;., 
jau pasirūpiname: ir nupraus-

Visi szniurksztauja ir viens

palikstajgusi skubinasi isz kiemo su sa- 
• • •

1 U ha ha ha... O ha ha ha...
ma, ir apredysma; paiiksta pi- kaskart vis silpniau klykia per 
nigu ir ant miszios duoama. sodžių Serbėntiėne, ir kai ro- 

Adamienes be grebny- ges iszsuko in lauka, visai nu- 
czios neatsilais. [tyla

__________

Prie ■ ■!
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ar ji naikti palbus^ ar žinos, ka- gviTU knysle Dranry»tem« dal Ka

— A ha ha ha, jau balsu vei
kia motina: — argi Adamieiie 
ji prižiuręs: pati sena, kurėzia;

da jam varidėniuko paduot ar
ant kito szdnitiko kada, np- 
vėręt... Ar ji jafaa kojytes bu-
szilįya

i

’u

Blerlau. no« radetu ptoln imt 
(iMrfakIma. PMlra • • * Me. 

tr.-D. BOC2KOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, FA. r y
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Nėra tiesesnio kelio
isz Lietuvos in Amerika kaip per

KLAIPEDA
Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4.4Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

1. ih Lietuva'arba
ti ’

I

I

(<

IĮ

I

1

M

KAINOS 
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

IN KLAIPEDA

SI 07
In AbiPuse $181 

TURISTINE 3 
KLESA (buvuiia 
antra kleia) $]22 
luabi pusi 203.50

ISZPLAUKIMAl LAIVU ISZ NEW YORKO
LITUANIA” 7 Augusto “ESTONIA” 1 Septemberio.

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG. 

PITTSBURGH, PA.
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

—,1 .... .11. ■—" 1 ■ ■ 11 "

uis’reikia jas kalti tiesiog per 
viduri ir ne kalti tik gala, var
tok kopeczias ir ne stok aut 
suolu ir krėslu jaigu nori 
augsztai ka pasiekti.

Pasi'bovinimo yra du pavo
jai. Pirmas yra “fireworks,” 
antras orines szaudykles. Szie 
netik Liepos 4d. vartojami, bet 
Kalėdoms ir kitoms szventems. 
Per Kalėdas tėvai noperka 
vaikams orines szaudykles — 
kiekvienas vaikas pageidauja 
turėti savo.

Per ilga : laika propaganda 
varoma priesz vattojima 
works, ’ ’ 
bet ir suaugia jais bovinasi.

Czionais ir dabar pabandy
kime nauja patyrimą. Užmer
kime akis ant vienos minutos, 
per ta laika drueziai bandyk 
insivaizdinti kaip tau butu jai
gu visa,

akmuo Ir praleistai tamsumoj. Ta atsi
davusiai atlik — tik tada gal 
su'prasi akiu svarbumą.

— F. L. I. B.
' 1 * I:

kad vi sos i li
pa vo j ingos

krėslu

fireworks,

“fire-
bet netik jauni vaikai

visa gyvenimą turėtai

Bzilumos spinduliai pavojingi. I Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Dontistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

Darbdaviai patys supranta pa
vojus, nes jie darbininkams 
pristato akinius. Jaigu nepri
stato tai darbininkas turi teise 
praszyti akiniu,
nemetyk spilkutes,

Neleisk arba 
adatas ir 

popieras nes no viens tokiu ba
du neteko akiu.

Namuose irgi randasi neku
ria akims, pavojai. Papras- 
cziausias yra apsideginimas 
nuo gailusio -szarmo arba kitu 
preparacijų, nuo vinueziu, pei
liu, žirkliu ir panasziu daigtu. 
Akiu gydytojai tankiai pa- 
szaukti kuomet in žeistas var
tojo peili arba žirkles atsegti 
czeveryko supainiota szniura. 
Namuose kitas pavojingas pri
pratimas yra atidarymas bon- 
ku ir blėkucziu su visokiais 
instruinentais. Ta atlikti ne
teik vartoti peilius, ledo szaku- 
tes, szakutes ir panaszius daig
ius. Tie dalykai vartojami net 
in milijonus namu. Tam tikslui 
yra tftm tikri instrumentai — 
juos vartok.

Nebandome pMarti szeimi- 
ninkei kad ji nesziotu akinius 
dirbant apie namus ir nenori
me patarti, kad vyras nain*io 
vartotu paežius apsaugojimo 
budus kuriuos vartoja prie 
darbo, tik reikia pažinti nami
nius pavojus kas daug prisi
deda prie nukreipimo nelai
mingu atsitikimu. Kitais žo
džiais, atidarant bonkas, rei
kia vartoti 'tam tikrus instru-r 
ftientus, ir ne imti peilius ar 
panaszius daigtus. Kalant vi-

i

Valstijos su Senatvės 
Pensijų Instatymais

Valstijose judėjimas, 
paskinti pensijas seniems, vis 
auga. Szeszios valstijos Colo
rado, Kentudkv, Maryland, 
Nevada, Wisconsin ir Alaskos 
teritorija jau priėmė --- M

Szeszios
Kentudkv

seniems,

“senat
vės” pensijų instatymus. Su- 
lyg tu instatymu pilietis su- /
virsz 70 metu amžiaus, kurid 
15 metu iszgyveno toje valsti- k . • _ » x . * 1 i • I ♦ » » •' I • s ' i M 11 > ijoj ir kurio turtas nvvirsžijli 
$3,000. gali praszyti pensijos, 
kuri pensija su rok not a su ki
toms ineigoms nebus daugiaus 
kaip $1.00 in diena. Tokiu bu- 
du, seni gali gyventi su savo 
szeimynoms namie, kas labai 
prisideda prie gražaus szeimy- 
niszko gyvenimo szioje szaly-

Tikėta, *kad sziais metais ir 
kitos valstijos seks szi pavyz
di. F.L.I.S.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio a 
1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Fres.
J. FERGUSON, Vice-Pros. ir Kas.

i T

»

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centro St.,

Palaidojimu
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

Si ■ i ...........

MERCHANTS BANKING TRUST CO. I
MAHANOY CITY, PA.

3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

ogaus kuris dirba ir ozedina.

r

del "
pinigta in flzita Banka o persi tikrinai te ir matysite 
kaip tpi pinigas angą su padauginimu Procento.
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Vaisiai Apsivedimo Pagal 
Socialistu Supratima

dis visiems yra užverta ir tik
♦ • 1 to t • I ■ t « •

__“ŠAULIU”
'> ** - ' • .h »■.i* '•!*.. .* -

siu ir busiu be meiles apsive
noriu sti tuomi apsivesti, kuri 
mano Šerdis pamėgo.

— Tai, tai, tai dabar, kas 
ežia atsitiko, — mėgino pasi- 
tyczioti tėvas.

— Nori, tai nori apsivesti >

dės, tai nieko nereiškia!
Kam gi netikėt kam atsiža

dėta to tikėjimo? — pertrauko 
tėvas.

Tylėjimą tamsoje ramiame 
kambaryj pertrauke lengvai 
sznabždejimas ir retkareziais 
užsiganedinimo juokas.

Buvo užvieszpatavusi tam
sioji era ir szvelnia savo būty
be rodo kiekvieno akimis atsil
si.

Lydėjo Onyte akims, iki j1(S alc kam tns dabar toks nepn-
įnylimasis užėjo už storos atža- prastas prielankus nusižemini-
loms apaugusios liepos ir jau 
kaip no buvo matyti, atsiduso

mas.

ir inejo ant atsilsio in savo mie-1 tevaj 
gamaji kambarį.

Miegas ir saldus sapnai pa
ėmė in savo glebi ir per'kcle In

Nusižeminu priesz savo 
— atsiliepo neramiai

— Asz isz savo jaunystes— 
jaunikaitis vėl tose,'— iszlipes 
isz lopszio, radau save apszar- 
vota tikėjimu ir tikėjau tol, kol 
pradėjau in tikėjimą 
per padidinanti stiklą.’.

— Jis atsiliepo.

ži urėti I
• • •

Tylus vakaro oras buvo susi- (naujas aplinkybes, 
drumstos su tamsumynais, ku
riame spamota meiles dvasia 
skraidė jeszkodama patogios 
vietos jaunuomenes szirdyse.
- Laikas bego, kaip audrojo 
smarkus, per sekunda kiek 
varsnų nulekiantis vejas ir da-|tos ir valandos; per visa diena 
re jiems neramumą, lyg pri
mindamas persiskyrimą.
Taip malonus pasikalbėjimas 

tęsęsi ir sūpavo ju jausmus, 
kaip laksztingales žaliose sza- 
kelese sūpuoja vejas gusztele.

— Reikės eiti namo — tarė 
jaunikaitis, kuris ta vakara pa
teko in meiles prietaika.

— Taip greitai!...
Balsiai atsiduso Onyte, tarsi 

jausdama veleje koki neramu
mą.

Praslinkus nakeziai, aptvino 
pavirsziu žemes auksine saules 
jure ir suteikė nauja gyvybe 
visom prigimimui.

Ir taip prie dienos darbo ne 
ramiai •slinko sekundos, minn-

tesėsi ilgėsis.
Sulaukės vakaro jaunikaitis 

griebėsi in savo nuo darbo nu
renka surūdijusia 

plieno plunksna ir pamirkęs in
raszala klojo ant popieros sa
vo szirdies jausmus.

Darba atlikęs ėjo ant atsilsio 
ir mane, kad pasapnuoti apie

varginta

I duktė.
Ji atsikėlė.

I — Kas-gi tokis tas tavo 
Į jaunikis ? — užklausė tėvas.

— U-gi tetuszis žinoto, ’kur 
ana vakara buvo.

— ’ Tai jis!?
— Taip.
— Gana, jau sakau iszsirin- 

kai toki netikėli.
Nusijuo'ke tėvas. .
— Juk jis tave pames.

— Nekalbėkite, tetuszis, apie 
tai, asz žinau jo szirdi.

— Kaip žiuriu reikės ta ta
vo jauniki pravyti, kitaip nie
ko nebus.

Pabarszkino in duris...
Ine iki te!

. — Gera, gera vakara,—pa-

— Kad pradėjau per padl-1 
dinanti stiklą žiūrėti, maeziau 
szlykszczius reginius...

Maeziau szvent inycziojo 
kaltumo 
pasislepes, godumu dvokiantis 
gyvūnas, 
rankoje kebeneka traukti isz 
žmonių pinigus, kitoje-gi ran
koje turėjo kausza, su kuriuo- 
mi seme isz žmonių gaivu isz- 
minti, o vietoje iszsemto proto 
gavo kvailybe paveiksle duo
nos... ir todėl paminiau ta vis
ką po kojomis.

— Taip atsiskirti, tai yra 
ne szposas, — atsipeikėjo tėvas 

—- gims 
kas ji kriksztys, juk

, ne 
ir dorybes paveikslo

kuris turėjo vienoje

— Labai jaueziuosi laimin
gas szi vakara, supraskite, szi...

— Tokius brangius žodžius 
salkote ir taip greit einate, taip 
greit.

Jis suspaudė ranka ir užsidė
jo kepure.

— Neikite da — atsiliepo, 
tarsi isz po žemiu Onyte.

Jis jautėsi laimingas, 
kartu ir neramus.

— Norecziau viena žodeli,

,1

bet

bet....
Ja apėmė žingeidumas.
— Sakykite!
Lypstelejo jos ranka.
— Gal inžeidžiau iszsita-

res—<

sustojo 
kaip paprastai

— O ne, o ne.
Jis nesako, tik ėjo per prie

angi ir iszeje abudu 
tarpdureje, 
mergina iszleidžia vaikina.

Menulis ramiai in juos žiurė
jo ir paakinus užsimerke, tarsi 
«apnuodąmas, kas-žin ka vie
nas sau sznabždejo ir galu gale 
saldžiai nusiszypsojo.

Meiliai Onyte žiurėjo in savo 
mylimąjį, jos tamsiose akyse 
matėsi szirdis, ant kurios buvo 
užraszvta aukso neisznvkstan- 
cziomis raidomis: “ 
labiausiai už viską.”

— Linksmu sapnu — tarė 
jaunikaitis ir buvo beeinąs.

— Neikite da, neikite.
Sulaiko už rankos.
— Vėlus laikas, reikia eiti.
Ji taip ne norėjo persiskirti, 

kad beveik pusantros aszaros 
galima buvo užtemyt jos aky
se.

Myliu jus

Pasakykite, kad žadejo- 
tykum,

Ar jum ne

te, — susznabždejo 
graudingu, plonu balsu, kurio 
gaida beveik verksminga.

— Ne galiu sakyti, szi va
kara ne galiu...

— Tokis žingeidumas da
bar kan’kys mane, 
gaila ?

— Kam asz iszsitariau, kam! 
•— jis gailinusi ir ant galo pri
dūrė: — per laiszka apraszysiu, 
ka nedrysau rsztart.

Ant jos yeido plykstelėjo 
linksmas spindulys....

— Labai acziu, labai acziu, 
‘— iszreiszke užsiganedinima.

Ramiai nuo vėjo susvyravo 
oras ir pajudino jos tamsius, 

kurie
(F

pasiputusius plaukus, 
buvo jos galva aptvino ly 
bosiniai kalnynai.

—r Malonėkite atleisti 
viską. Eisu 
ranka.

Ji nepasijuto, kaip apkabi
no jo kakla ir...

— Oi kaip asz jus myliu!— 
prataro 
Onyte.

Ju velese kas-žin kas d.ege ir 
degimo liepsnos skleidėsi kaip 
stygas aidas. 

——

de-

už
— tarė padavęs

• «

po neilgo tylėjimo

Sudie.
Sudie, sudie, — atkarto

jo Onyte.
Jaunikaitis pakele kepure ir 

traęję.

tuos meiles rszsitarimus ir apie |^ke inejes jaunikaitis — Ony- 
tamsesnes, 
reiszkianczias akis.

Onytės szirdis taip-gi
ir laikas tęsęsi susimaiszes su

tęs mylimasis.
— Gera, — atsiliepo ne ra- 

plake Onyte.
_____________________ _ _ i -
ilgesiu taip, kad minuta turėjo Pr^eino kepure.

nauja svietą ap-

o valanda

Pažvelgė su paslėpta meile ir

valandos ilguma, 
buvo, kaip metai.

Ta viską praleidusi Onyte

)

sėdo in miegu orlaivi, nes buvo i nikaitis mate
pasirižusi, nors sapne aplankyt gius,.bet jis
savo mylima.

Antroji diena po sapnu taip 
gi buvo ilga, bet vakare parėju
si nuo darbo Onyte rado lau-

— Malonėkite sesti. ’
— Acziu.

Pažvelgęs in namisžkius, jau- 
keistus ju žvil- 

paslepe savo in- 
spudi nors jo vole jaute, kad 
kas nors turėjo atsitikt.

Seniui fanatizmo sausgėla 
buvo iiksimetusi net in nugar-

kiamaji laiszka... Paėmus tuo- kaulį ir jis žvelgė su pagieža in
jau pradėjo skaityti:

“Maloni Onyte!
atėjusi vaikina.

— Kaip ėjosi sziadien ?
Negalėjau iszdrysti, ka noro- pasznckino jaunikaitis Onyte.

— Gerai — atsake neramiu 
balsu.

— Man nelinksma, kad jus 
taip lyg nerami, suprantate!)

• • •

jau pasakyti, bet dabar ir gi...
Na, ale ant vieno...
Ilgai žiurėjau 

gyvenanti lakuna — karveli ir

Gerai — atsake neramiu

in ant stogo

niekas man negalėjo perstatyti OAT? 
meiles pajautimo,

- - Isukuszdejo Onyte.
— O ka, ar rado mano sie- 

, kinys atbalsi jusu veleje ? -— 
suriszti patyloms užklausė jaunikaitis.

• Szjrdis jums yra atverta 
atsake in

didesnio meiles pajautimo, 
kaip tas melsva-sparnis lakū
nas.

Taip tat asz noriu plieno .ne 
perlaužiamu rysziu i_____
szirdi ir gyvent su jumis amži
nai!”

Tai asz visados taip, —

ausi pasznabž-
Nepabaigusi skaityti laiszka doins Onyte, nes bijojo, kad te

padėjo ji ant stalo ir sudėjus? vas neiszgirstu.
Jis su gyvumu pažvelgė.
— Tetuszis ta viską žino...
— Žino!?
Tėvas pasikėlė nuo kėdes ir 

atkreipė atydos kuomi laiszko | pradėjo vailkszczioti kambary- 
turinys užsibaigs...

Vėl paėmė ir pradėjo skaity
ti: 

u
tinyczioje perdėtu
pažibais iszsiuvineta stula per I orą 
mudviejų rankas ir neprivers-1 pult, 
tu:

rankas ant krutinės linksma: 
atsiduso.

Jei rodėsi, kad jis mato savo 
laiminga ateiti bet ne kiek ne

Bet jus norėsite, kad szven- 
žibancziais

Ar turi gera ir neprivers-

ir uždavė klausymą: 
kudi/kis, 
be vardo neaugysi!?

Dabar tylėjimas 
žingsniais perėjo per asla,

i — Kas yra brangesnis: 
ar vardas? — užklausė

dideliais

yybe, 
jaunikaitis.

— Nu, gyvybe
tėvas.

<rv-

atsake

— Taigi motina ant tiek 
yra gamtos apteikta, kad joje 
gali apsireikszli gyvybe ir gali 
.užgimti kūdikis, o varda reik 
pirkti už pinigus! Ar jus girdė
jote?!

Tėvas primerkė viena aki.
— Na, o numirus, numirus

kaip ?
1

* t

jus norite,
> kuriu

— Nu-gi in žeme.
Ka, ka, ka in žemo!

— Tai kur? — užklauso 
jaunikaitis.

— O tai, žinau,
kad užpirktu himnus 
orą draikantis alasas lydėtu 
jus kuna.

O jus kaip? —staiga už- 
clause tėvas.

■?*-: ‘ Asz noriu;’nors tašyk tu- 
jMan vietojereti rainuma.

•izven tiny ežios himnu, tegu o- 
szia žaliuojanti medžiu lapai,- 
kurie kapinyne iszreiszkia ra
mu atsiminima.

......4Tėvas nieko neatsako.
— Tai kai į) te Vai į 

cziau jums savo g 
m, leiskite jusu (lukteri už ma

nes.

persta-
;-yveninio plia-

— Vis-gi negerai ir gana— 
lenorejo tėvas.

— Tetuszi brangus, kas-gi 
los vaikszcziodamas vis moša- dabar, kur jau mane dėsi? — 

atsiliepo Onyte. į

— T___
d e žiūrėkite

j°-
Apėmė jaunikaiti baime ypa

tingai isz to, kad senis ant as-

vo 'kumszczia sugniaužęs po 
tarsi kas toks norėjo ji už-

“Ar turi gera ir neprivers-1 — Reikės eiti — tarė susl- 
ta norą paimti sau už moteri?” | rupines.

Man tie žodžiai szlvksztus irMan tie žodžiai szlyksztus ir — Jnu asz nelaiminga, tai]) 
neturinti savyje jokios iszmin- Į trumpa laika tegalinu matyti 
t i ngos prasmes.

Taigi mano
del mano meiles malonėkite at
sižadėti
priesz mano vaidentuve ir in
de ja!”

Ji persigando ir nepajaute, 
kaip laiszkas isz jos ranku isz- 
puole ant žemes, bent szirdis 
jos buvo pilna meiles kibirksz- 
cziu ir nebuvo pajėgos, kuri ja 
but galėjusi atskirti 
mylimojo:

Vėl paėmė laiszka ir baigė 
skaityti:

Nemanykite, kad noriukri- 
minaliszkai pavogti jusu dory
bes žiedą; toje szirdyje kuria 
neszioju savo krūtinėj nieka
dos nerasis minties, kuri butu 
priesz mudviejų draugiszka do
rybe ir meile!

Palik sveika, mylimiausioji 
Onyte! Tavo X..”

Padėjo ant rausvai — pilk- 
margiu užtiesalu uždengto sta
lo laiszka ir neramumo audros 
siautė jos szirdyje.

Inejo jos tėvas.
Ji tuojau puolė ant keliu 

priesz tęva ir pradėjo nuo bai
mes virpaneziu balsu'szneketi: 
I.nsimylėjau jaunikaiti, kuriam 
ygaus nerandu!

Vaikszčziodama, nors matau

jus, — sznabždejo in ausi Ony- 
mylimiausioji, te.

Jaunikaicziui truputi plyks- 
to visko, kas stovi | tolėjo linksmumas ant veido.

— Tetuszis jusu piktas 
todėl ?

— Tas nieko, jis taip sau, 
— ramino Onyte, bot jos balse 
galima buvo suprasti paslėpta 
baime.

— Nelabai maloniai in jus
— tėvas, neisz- 

atsiskyre
nuo jos

4l

ai

vaikai žiuriu,
kentės pradėjo:
esate nuo tikėjimo ir da norite no in Westus.

, geriau,

vaikai;
Įyventute

Pa i žinokitesi, 
, kad g 

gražiai — tarė tovas.
— Acziu už žodi! — isz- 

reiszke dėkingumą jaunikaitis 
ir akyse tėvo apkabinęs pabu- 
cziavo Onyte.

Jiems pasidaro 
taip prasidėjo meilėje ju drau- 
gisz'kas gyvenimas. Suriszo ju 
szirdis ugninis meiles ryszys ir 
gyvenimas prasidėjo pagal no
rą ir gamtiszka dorybe.

In du metus po tam vyras 
Onos, karsztas Socialistas, pa
mote savo paeziule apdovano
jus ja keletą vai'kucziais. Nubo
do jam tokis gyvenimas su sau 
panaszia “draugia” iszpyszki-

I
I

1

9Pažinau Szonadoryje viena 
Katras tuoj užfundina,j

Jaigu pagirsi žaliablekius, 
O ])ei'ksi musu Lietuvius, 
Pas ji žalia’blekis daug 

geresnis,
Ir gaili ilgesnis,

Bet tai nieko, tai degutpilvis, 
Ne turi proto, negelis, 
Ba jaigu protą turėtu,

Tai apie žaliablekius nedorybe 
žinotu, 

iSzalies juju nelaikytu, 
Su jais tai]) nesebruotu.

# * #

Jaigu viszta kiausza padeda, 
Tai pilna 'gerkle svietui garsi

na “ku-da kuda!
Lietuviai ir tokia mada turi 

Kad ant visztos nužiūri, 
Bile prie progos klykauja, 
Kaip maži va?kai zaunijo, 

Nepaiso kokiame susirinkime, 
Ar ant szermenu ar bile 

suėjimu.
Ant vienu kriksztynu andai 
Pribuvo da i noriai i r 

muzikantai, 
Bobeliu daug 'pribuvo,

Ba gert ir valgyt ten pilnai 
buvo;

Vos stubos nesudrebejo, 
Laimia darė kai]) kas ingalejo.

Jau szitokis bankietas,s‘z,itokis bankietas
Tai kas kitas, 

norėjau
T______

Asz ir pribūti 
Bot vaikine negalėjau 
O volei 'ka’tro nepraszo 
Tai su lazda iszpraszo.

• »
vainos

Pa i s u
*

>

•>

* ♦

Nuo pavietres ir
Ir nuo valkatos mergos 

Tegul k'ožna Dievas sergsti,

)

Nuo tokio apsivedimi) gelbsti.
O taip, Blancze daug vyru 

turėjo, 
Katras kendžiu pirko, taji 

mylėjo, 
Nekurios. isztekejusios taip 

daro, 
Sena paprotį vis varo.

Visli Czalei ir Džimai 
neisZgaruoja, 

Ba norint jau motore, bet
juos gaŪbavo ja 
Ir vilioja.

Lukąu<t vyrai nuo tokiu, 
Nekuriu llazlotono valkatų, 

Ba ko nauja szu'kute intra ūkia
To ne jok is kemikas 

neisztraukia.

linksma ir ’

draugia
Sziandien Ona 

lieja graudingas aszaras apsi- 
kad ne ateitute, isz to nieko ne gyvendama pas tęva, kuris tan

kiai jai primena, apie josios 
“iszmintinga vyra” 
sivede su ja pagal ‘

mano dukterį suvilti geriau

f

bus.
— Na, ka jus tetuszi dabar, 

kam to reikia, — ramino Ony
te. -

— Asz ji myliu ir niekas 
mane nuo jo neatskirs!

Tėvas nusijuokė.
— Jis pats tavo pames, 

kaip jis pats sako, kad jis ne « * * a. -noris jokiu rysziu; jis galis gy- 
vepti vien meiles rysziu surisz- 
tas.

— Tėvai, — atsistojo jau
nikaitis ir rimtai pradėjo: —
mes matome szimtus, kurie bu- ’

kuris ap- 
4 gamta”.

i

__________ _ b
■.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS * ■' !•
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LIETUVISZKAS GRABORIUS
28 Frack St. Frackville, Pa. 

Telefonas, 4G1-M

MILL A PATTERSON STS., 
ST. OLAIB, PA.

Telefonas 1430-R
i į t

Vo BUrisztl ir dabar vienas kito Iszbąlsftmuoja ir laidoja mirusius
IWlttA ■W£F ’ I * i fix. Uai ,L»i » _ </I - - —1„ _ ,1

szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliup do 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ii

nesikesdami, gyvena pasimetė: 
taigi ežia ne ryszys, bet netikės 
draugijos surėdymas yra kai- j j • • J

ant’ visokiu kapiniu. Pagrabuš paruo-

niausiu. Parsamdo automobiliup do

daugybe, bet mano akis ir szir-jtas; p ryszyj, asz in ji netiko-[kitiems pasivažinėjimams. i

t

NARSUS
LIETUVYS

Anglekasiu tikras atsitikimas
«

Visas .miieslelis .Capelton bu
vo linksmas isz priežasties ba
liaus išskelto per 'poną Hilto- 
na, locnininka kasyklų ir kai
mo kuriame amglekrtsiai gyve
no, o 
'viii

In trumpa laika subėgo dan- ~ 
gelis žmonių, 
apie baisia nelaime. Tėvas pri
žadėjo duoti puse savo turto 
tam, kuris iszgelbes jojo viena
tini sunu, jaigu da randasi prie 
gyvasties!

Ant tuju žodžiu prisiartino 
Petras su nubudusiu veidu ir 
tikru pastana vijimu 
mas :

kada dažinojo

1 tarda-

# ♦ •

Vyrucziai Idkaut nuo Detroito 
bobų,

O nekuriu bobų nelabu
Vienas girtuoklėlis

Gerai užsitraukė,
Tik savo gaspadine už raperio 

patrauko, 
rToji apskundė ji iii suda 
Ta gjirtu'okleIi ne'baga,

Ir ka už tai gavo?
U-gi ant penkių metu in džela 

i ns i gavo.
Tas žmogelis 'turi paezia ir

v . j. vaikus,
Lietuvoje labai biednus, 

Kuriuos sziaip tai]) maitino, 
Nusiiinsdavo kelis 'dolerius 

kaip atsimindavo.
Dabar per penkis metus, 
Kentes su vaikais vargus, 

Jaigu „butu negirtuo'kliaves,
Butu in džela noiusigaves, 

Dabar už tai pale u ta vos, 
Ant saves narakavos.

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitls, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Prfszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtina pasekme per 80 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY„ 'į ' , !, • . . , į __ , j      _ f

, l

READING, PA.
724-736 MULBERRY STREET

l

A

tai isz i/riežasties vardu- 
sunaus,

dvideszimts-vienas metas o ir 
ant garbes vienatines dukters 
buv’o buvo pabaigus savo 
molksla ir ka tik buvo sugry- 
žus isz augsztu mokyklų.
. Karolius Ililtonas buvo la
bai mylėtu nuo savo tėvo o ku
ris aid sūnelio noru visame ti
ko. Isz priežasties nuolatinio 
sii'guliavimo p. lliltono, sūnūs 
apėmė visa valdžia po tėvui 
ant kasyklų, nes jojo nedoras 
apsiejimas su žmonėmis tai]) 
davėsi jam in ženklus jog bai
siai jo nekente visi gyventojai 
k a i mėlio Ca] iel t on.

Laike baliaus radosi vienas 
isz musu tautiecziu Lietuviu 
Petras Baranaudkas, kuris mo
kėjo gerai Angelskai o ir buvo 
fajer-bosiu tose kasyklose. 
Jam tai’likos atiduota džiovė 
vest (lukteri locnininko kasyk
lų, 
norints ant to visi Ikiti angle- 
kasiai-Amerikonai -labai niur
nėjo po uosi a.

Kada tai]) musu Petras sė
dėjo prie stalo su jauna Viole
ta (tai]) buvo vardas locninin
ko kasyklų dukters) paregėjo 
sėdinti prieszais save josios 
broli Freda, o kuris baisiai ne
kentė Petro. Tame prakalbėjo 
Violeta in Petra:

— Ar žinai tamista, jog 
asz myleezia labai atlankyt ry
toj (kasyklas ir nusileist nauju 
szaftu žemyn, — tarė mergina 
tai]), idant josios brolis galėtu 
iszgirst.

— Bintu man didele szlove, 
idant galeezia panaitei paro
dyt naujas kasyklas, bot nau
jas szaftas yra 'labai ne tikras 
ir, galėtu kokia nelaime atsi
tikt, ir apie tai pranesziau ta
vo broliui jog viražus yra ne
labai drūtas ir kaip kur pradė
jo ingriuvinet, bet jisai tiktai 
isz manės daro szposus o man 
duodasi jaust, jog gal bile die
na baisus atsitikimas gali at
sitikti tame szafte.

— Esi kvailas, Petrai! — 
paszauke Fredas. — Szaftas 
yra suvisai saugus ir jokios 
nelaimes jame nesitikiu. Asz 
pats nuvesiu savo seserį rytoj.

Arit rytojaus Fredas nuėjo 
pats prie szafto. Nes Violeta 
nenorėjo eiti su juom, ir mel
de jo idant no eitu in kasyklas, 
pakol nepastatis keliolika pa
ramų po griuvaneziu labu.

Fredas atėjo prie szafto ta
me laike kada 'keliolika angle- 
ka-siu likos isztraukti isz ka
syklų, o ant užklausymo Fre
do, pasakė, jog kasyklose pa
siliko da Petras ir kitas darbi
ninkas, kurie apžiūrinėjo vir- 
szu.

In keliolika miliutu po tam

kuri H m sukako

tose

prie stalo ant vakarienes,

— Ponas Ililtonai, ne už 
visa tavo turtą nenusiduoeziau 

lin taisės kasyklas idant iszgel- 
bet tavo sunu, nes vien tik isz 
mielaszinlystes del savo arti
mo tai padarysiu ir su pagel 
ba Visogalingiausio iszgelbe- 
siu tavo sunu jaigu da randasi 
prie gyvasties.

IsZginde tuos žodžius kuopa 
anglckasiu suriko ant szloves 
Petro ir kožnas gyre jojo pasi- 
szventima. Nes Petras moste
lėjimu rankos apmalszino kly- 
kenezius ir tarė povaliai:

— Turiu 'turėt in pagelba 
da tris žmonis. Kas eis su ma
nim?

Trys anglekasiai isz kuopos 
ženge pirmyn ir tuojaus nusi
leido in kasyklas. Pirmiausia 
Petras liepe nuleist keliolika 
milžiniszku balku, idant pa- 
remt griūvauezias lubas. Ir 
tai]) po trijų adynu sunkaus 
daria), pra^ddjo daeitbiet kur 
tikėjosi surast užgriuvusi sunu 
locnininko kasyklų.

Po trumpam pasilsiui vela 
ėmėsi su visom pajiegom prie 
darbo ir ant galo pasiseko da- 
eit kur gulėjo nelaimingas 
Fredas. Tarp dvieju milžinisz
ku akmenų jisai gulėjo, o ku
rie apsaugojo ji nuo smerties, 
nes vienas 'buvo užgriuvęs ant 
kito o Fredąs gulėjo apaezioj 
su prispausta koja per kita ak
meni, bet radosi prie gyvas
ties. Po iszgavimui Fredo ant 
virszaus, priėjo Iponas Hilto- 
nas o spausdamas ranka Lie
tuviui tarė:

— Acziu Dievui ir tau ma
no Petrai o ir tavo narsiems 
draugams. Isz tikros szirdies 
dekavdju tau už iszgelbcjima 
mano sunaus.

Myne žmonių neužilgio isz- 
siskirste o Fredas likos nuga
bentas namo. Po keliolika ne- 
deliu likos iszgydintas, bet ko
ja taip buvo nulužus, jog ant 
viso gyvasezio pasiliko kolie- 
ka.

Kada suvisai pasveiko, Fre-

šiem

das nusiuntė pas Petra siunti
ni praszydamas idant jisai 
ateitu pas ji. Kada abejo, Fre
das tare:-

— Atleisk man Petrai, daug 
blogo asz tau padariau o ir vi- 

anglekasiams ‘buvau
druska akyje, bet žinai jog bu
vau nubaustas labai per Die
va, 
siuosiu eiti pėdom mano tėvo 
kuri visi myli kaip tęva.

• • •
In meta po tuom atsitikimui 

ponas Ililtonas iszleido savo 
(lukteri už pono Petro Bara- 
naucko, o dienoje vinezevones 
aplaike žinia jog likos priim
tas kaipo pusininkas kasyklų 
Hilton, o su savo Amerikonisz-

nes nuo szios dienos steng-
>
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Fredas nusileido in kasyklas, ka paeziule džiaugėsi du ir
Tolimoje paregėjo du žiburius, 
Petro ir jojo pagelbininko. Ka
da djo pro paramas (pilerius) 
paregėjo su baime, jog keli bu
vo labai sulenkti o nekuria la
bai brasžkojo. Prlejas kur Pet
ras radosi, tave in ji:

— Asz nusiduosiu da to- 
liaus, o tu gali nusiduot prie 
szafto ir laukt manes, o kada 
sugrysziu, 'busim visi ant kart 
isztraukti. *

Ir nusidavė giliau in kasyk- 
su paigelbininku

sziadien.
Mieli skaitytojai, 

permainom visu ypatų pravar
des o ir miesteli kur tas atsi
tiko, bet apraszymas yra tikra 
teisybe, o taji narsu Lietuvi 
pažinstam ir del to buvau pri
verstas jojo pravarde permai
nyt: F.W.S.B.

norints

l

Į I

las o Petras su paigelbininku 
atėjo prie szafto. Vos prisiar- - 
tino, -kad salai iszgirdo baisu 
dunde'jima ir lūžima paramų o ( 
akimirksnyje griuvo visas vir
ažus ten, isz (kur ka tik buvo 
atėjo, o ir buvo girdėta riks
mas Fredo, po tam viskas nu
tilo.

Tik valandėlė Petras buvo 
nutirpęs, bet tuojaus priszoko 
prie virves ir davė inžinieriui 
^ignol'a idant juos isztrauktu 
in viršau.

If

♦

Skaitykite “Saule” 
r'B'iiMt f♦ ♦ *
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ŽINIOS VIETINES
U :—' ’— Menesis Augustas-Rug- 
piutis.

— Subatojo pripuola Szv. 
Damininke.

— Nedėliojo bažnyczia ap- 
vaiksztineje Szv. P. Marijos 
Sniegines.

— t*anedelyje pripuola Per- 
Vieszpaties Je-m mainymas 

zaus.
— Nedėlios vakaru klebo

nijoj kun. Czesna suriszo maz
gu moterystes Orrin’a Cookc 
su Helena Bunsevicziutc.

— Jonas Pifkeviczius, ku
ris laike hoteli ant 101 S. Cata
wissa ui i.,
diena in Tamnkvia kur užsiims 
tuom paežiu bizniu.

— Prohibicijos agentai pa
dare ablava ant Rettig bravo
ro Pottsville j.

— Kontraktorius

persikrausto ana

Juozas 
Budreviczius praliejo savo dar
bą iszvežinet miesto pelenus ir 
szaszlavas.

— Ant vaikusergaueziu 
draivo mieste likos surinkta 
$1,721.00. Pirmam vorde dau
giausia aukauta nes net 329 do
lerius.

— Szimet Pottsvilles sudv 
buvo 1,008 visokiu provu isz 
kuriu 636 likos iszklausytos.

— Pana Violeta Mockai- 
specialiszka muzi-

•r r >♦ AV

SZITIE DU ŽUDINTOJAI PABĖGO
ISZ SING-SING KALĖJIMO

Ant kaireses yra James Nan nery ir Edward Ryan kurie pa-

II
i

bego slaptu budu isz Sing Sing kalėjimo. Abudu kaliniai buvo 
nuteisti ant viso gyvasezio in kalėjimu už nužudinima kasic- 
riaus New Yorke. WWW I a

SHENANDOAH, PA. OZEBATAIPABRANGO 
LIETUVOJE

Lnszczinskiute, 
iszsisu'ko

nes

po direkcije

cziute ima 
kaliszka kursą Leefson Ui 11 
konservatorijoj, 
geriausdu profesorių.

— Vagys insigavo in gara- 
džiu Kovai Brothers, agentai 
Nash automobiliu, iszneszdami 
daug tavoro ir 64 doleriu pini
gais.

— Panedelija iszkeliauna in 
New Yorka, musu senas gyven
tojas ponas Szimanas Deresz- 
ka, kuris pergyveno Mahano- 
juj daugeli metu, isz kur sėj
ant laivo iszplaukti atlankyt: 
tevynia Lietuva kaipo ir gi
mines ir pažystamus. Ponas 
Dereszka ketina pasilikt Lietu
voje jaigu tonais gyvenimas 
patiks. Iszkeliaujant užrasze 
“Saule” kuria skaito per dau
geli metu, nes sako, kad be jos 
negales rimauti, nes tai bus jo 
geriausias sveczias isz Ameri- 
ko, kuris ji atlankines kas san- 
vaite.

t Seniause motore, kokia 
radosi musu paviete ir žinoma 
dol daugelio Lietuviu kaipo 
“vaiku Is/lmte,”
naitiene (White), mire Utar- 
ninko ryta pas savo duktere 
Agnieszka Pacentiene, Potts- 
villej, kuri turėjo 103 metus. 
Velione gimė Lietuvoje ir pri
buvo in Amerika 56 metai ad- 
gal su savo vyru Antanu, kuris 
mirė 15 metu adgal. Velione 
gyveno daugeli metu Mahano- 
juj, paliko sekanezius vaikus:

N- J:,
J. ’Aitgustailtieiie, Mahanojuj, 
Matuliene, Brooklyne, Vaitu- 
naieziute, V. Vaitunaiti ir A. 
Pacentiene, Pottsvillej, Lewi- 
siene, Newark, N. J., Krali kie
no, Newark, N. J.,
Ii Worcester, Mass

— Regina
332 S. Market u Ii., 
ranka laike siautimo.

Per eksplozije gazolini- 
žibinties, likos skaudžiai

ai| h tegintas Jonas Ja.kimavi - 
ežius, 131 N. Catherine uli., li
kos nuvežtas in vietine ligon
ini t c ant gydymo.

— Už valkatysta likos nu- 
siunsti in Pottsvilles kalėjimą 
Silvestras Klimaviczius ir Ig
notas Paulunas. Negana kad 
gyveno kaip valkatos szanteje 
prie Kehlcy Run kasyklų bet 
sudrumstė vandeni prude ir in- 
že i d i n e jo p ra e i n a nez i as 
res ir merginas.

— Artimoje Pennsylvanijos 
gelžkelio tilto, likos surasta 
apmirus 9 metu Juze Vrobleus- 
kiute, gyvenanti ant Ferguson 
ulyczios, kuria užklupo kokis 
tai iszgama,
pildyt savo gyvuliszko darbo, 
nes einanti žmonys ji iszbaidi- 
no. Policija jeszko iszgamos.

— Sziomis dienomis atlan
kė redvste “Saules
juj, vargonininkai prof. J. A. 
Žemaitis isz Szv. Jurgio Lietu- 
viszkos parapijos ir prof. A.K. 
Karlovicz isz Lenkiszkos para
pijos Szv. Kazimiero.

Rokiszkis. (“V.”kor) —Kaip 
pasirodyti, kad esi mokytas ir 
didelis ponas? Ogi nesziok po 
pažaste skurini portfeli, —taip 
sako Rokiszkenu patarle. Tai
gi pas mus kas tik turi kokia 
valdiszka vietele, tuojaus per
kasi portfeli ir in ja inbrukes 

per miestą. 
Net ir instaigu sargai, isz isz- 
nesziotu czebatu aulu 
tas skurines masznas ir vaikosi 
paskui ministrus.

ANT PARDAVIMO.

nuorūka, traukia

rn

siuvasi

niote-

bet negalėjo isz-

Mahano-

Mare Vaitu-
Kulpmont, Pa. — Pati Jono 

Jasiulevicziaus, 47 metu, mirc 
po ilgai ligai namie. Paliko vy
ra ir keturis vaikus.

Minersville, Pa. — Kun. Ka
ralius suriszo mazgu moterys- 

Bena Farney su pana Onatos
Szimikaicziute.

Chicago. — Mary Glowackl
ir jos 1(»

Aidu'kaitiene, Hillside,
2730 Sheffield Ave.
metu amžiaus sunns Frank, li-
ko užmuszti Desplains mieste
lyj, Chicago & North, AV estern 
traukiniui užgavus ju automo
biliu. Josios vyras Stanley Glo- 
wacki ir sūnūs Stanley, 5 metu, 
liko sunkiai sužeisti. Ju auto
mobilius likos sudaužytas in 
szipulius. Kryžkeles sargas 
Chris Trost irgi liko sunkiai 
sužeistas automobilio szipuliu.

— Mary Rikaszewski, 2929 
Fullet St., liko ant vietos už- 
muszta, automobiliui Archer 
gatvėj invažiavus in griovi. Jos 
vyras ir penki vaikai 
nesužeisti. .

Kryžkeles 
•r

iszliko
—— N.

1G DAUG JAVU ISZDEGE.

' “SAULE’1
R"' ■ *............... .

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 

Viso* Kroniaako* Ligo*.

f

i

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motera* 
Ne Serganti bet ▼••gi ka tik pajlaga 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo Ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtlnima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Ketverge ir Petnycsia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauium Name, Antra* flora*.

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Captital Theatre Name. Coal ir Main.

■'T*.-..

PASVEIKINIMAS SUGRYŽUSIU LEKIOTO JU ISZ AUSTRALIJOS.

666

Gydo Malcrija ir greita palengvina 
Galvos Skauama, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežastie* tuom-laikinio už
kietėjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodinius ir labai gera* del suteiki
mą gausaus szlapume i*ztu*ztinima.

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjimo. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
ma, niaudykle ir kitos visos vi- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigiai. Ateikite pamiir 
tyli. Galima pirkti pigiai. •

ket St. y

Kaipgi parsiduoda na-

Galima
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St., '

Mahanoy City, Pa.t.s.31)

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 12 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgalios
Spccialiszkas treinas iszcis isz 

Mahanoy City 8:1G valanda Su- 
batos nakti. Grįžtant apleis Nia
gara Falls 3 popiet. Buffalo 4 po 
piet, Standard Time.
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Majoras Rolph isz San Francisco sveikina Amerikoniszkns lekiotojus, kurie ana die
ni lik darni laja ilga kelione pasek-

t

S. J. MOCKAITIS 
LAIVAKORCZIU AGENTAS 

224 S. MAIN ST. 
SHENANDOAH, PA.
/ ii Ui.  

'i

Norintiems važiuoti in Europa, 
pampinu Paszportus. Siuncziu 
pinigus in visas dalis svieto. Par- 

szeimynas su vaikais,traukia
tuju kurie neturi Amorikonfezku 
popieru. Padarau rasztus del 
atėmimo dalfh, ir visokius rei
kalus atlieku' teisingai ir savži- 
ningai. Kreipkitės pas mano.

f

v

ir viena bro- 
Taipgi pa

liko 40 anuku, 39 pra-anukus 
ir 1 pra-pra-anuka. Paszarvo- 
ta pas duktere A ligūstai t iene 
po No. 615 W. Spruce uli. Lai
dotuves atsibus Su balos ryta 
su 'bažnytinėms apeigoms Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje ant kuriu 
szeimyna užpraszo visus pa- 
žinstamus ir gimines.

— Juozas Bukauckas,
metu sūnelis Martino Bukauc- 
ko isz Gorman’o peczes ana 
diena likos priimtas per Pinna 
Divizija kariuomenes, Millers 
Field, Staten Island, N. Y., 
kaipo numylėtu savo pulko 
(mascot). Yra tai didele garbe 
pasilikti kariszku “mascot”, 
nes isz szimto vaiku jisai likos 
iszrinktas. Juozas lankosi to
mis dienomis pas savo seseria 
Mrs. Ona McKenzie, kuri yra 
pati seržanto McKenzie. Juo
zukas lankeli in Township 
High School, bet daugiau no 
mano sugryžti nes lavinsis ka- 
riszkam moksle.

N. Y

Seattle, Wash. — Nakties 
laike Eureka aplinkinėje kilo 
smarki ugnis kuri sunaikino 78 
tukstanezius maiszu javu ir 
iszdegtno apie 25 tukstanezius 
a keriu kviecziu, 50 tnkstan- 
czius akeriu avelėms ganyklos, 
daug tvartu ir kitokiu ukiszku 
triobu. Daugelis farmeriu, ma
tydami kad negales sulaikyti 
ugnies, paleido gyvulius isz 
tvartu ir patys pabėgo isz na
mu. Smarkus vejas praplatino 
ugni po visa aplinkine. Ble- 
des daeis^ant keliolikos milijo-

Ryte 
...12:01 
... 12:10
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$4.00
1N

NEWYORKA
NEDELIOMIS 

5 Augusto, 16 Septemborio
Speciali* Treina* Subatoe Naktį

Isz 
Shamokin . .. 
Mt. Carmel ..
Ashland ................................. 12:47 »
Girardville.......................  12:55
Shenandoah ..../................12:85
Mahanoy City .....................  1:16
TamaQua .•••••••<•••,« 1:45 
New Yorke pribus Liberty St. 6:85 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 28rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

Ant Readingo Geležinkelio
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iszlekia neseneio >
mingai.
na sugryžo isz Australijos in kur 'buv

t
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MOKSLAINE DEL AMERIKONU MEXICO CITY, MEXICO.

Szita mokslaine kuri likos uždėta asztuoni metai adgal del Amerikoniszku ukesu, yra
Meksikoniszkos iružlaikoma per MeksikOniszka Universitetą del mokinimo Amerikonu 

Iszpaniszkos kalbos in kuria lankosi apie trys szimtai studentu.

I

NUPIGINTOS PREKES DEL 
[AUDOTOJU ELEKTRIKOS 

c

NAMUOSE
A

Pennsylvania Power & Light Kompanija numažins preke
elektrikos del namino apszvietimo ir naudojimo.

f - I r

Szita Kompanija sav-noringai padavė inneszima su
Public Service Komisija, kas-link nauju prekių del naudo-

• • Z1*

- toju elektrikos žiburu namuose, ir po 30 dienu, pagal tiesu,

r

I

naujos nupigintos prekes jau bus invykinti, pirma diena 
Septomberio 1928.

K - f 5

■!

Szita aplikacija nauju prekių del naudotoju elektri- ( 1 * t
kinu žiburru namuose, suezedins kostumeriams szios kom- 
panijos szioj apelinkeje, czvertis milijono doleriu per meta.t

tj'i

; Turime vilti kad szitos nupigintos prekes suteiks di
desni vartojima elektrikos namuose ir padrasins prie var-
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tojima daugeliu visokiu elektrikinu prietaisu kurie dabar
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yra vartojami del palengvinimo namino darbo.
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