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Isz Amerikos
ANTANAS' CZESNULIS 

UŽSIMUSZE.
Pittsfield, Mass. — Pereita 

sanvaito ežia užsimusze Anta
nas Czcsnulis, 38 motu amžiaus 
Lietuvis. Iszbuves ilga laika 

sziomis dienomisbe darbo,
Czosnulis pradėjo dirbti ir va
karo nuėjo su savo vaiku misz- 
kan parinkti sausu szaku ku
rui. Inlipes in viena medi jisai 
atsistojo ant sausos szakos Ir 
jai nulužus, nukrito žemėn ir 
ant vietos užsimusze. Asztuo- 
niu metu amžiaus jo vaikas 
Pranukas buvo tuo tarpu nuė
jės toliau. Iszgirdes, kad nu
lūžo szaka ir kažin kas žemen 
nukrito, vaikas atbėgo prie le
vo ir rado ji po medžiu be są
mones. Laidotuves buvo szi 
Panedeli. Kadangi velionis bu
vo karo veteranas ir prigulėjo 
prie American Legijono, tai ji 
palaidojo su -m ii t arinėm i s ce
remonijomis. Liko nuliudusi 
naszlė, mažas sūnūs ir duktė.

26 MILIJONAI VAIKU LAN
KOSI IN MOKSLAINES.
Washington, D. C. — Skait- 

lis Amerikoniszku vaiku kurie 
lankosi in publieznas mokslai- 
ves ženklyvai .pasididino.
zuso biuras garsina buk 69.9 
procentas vaiku ir morgaieziu 
nuo 5 lyg 20 metu lankėsi in 
mokslaines 1930 mete. Tame 
mete lankėsi mokiniu iii moks
laines 26,849,639.

UŽ R ASZE $86,000 DEL 
KACZIU IR SZUNU.

St. Louis, Mo. — Neseniai 
mirusis czionais Henry C. Bab
cock, 86 metu, 
mente daugiau 
rius isz kuriu

paliko testa- 
kaip 86 dole- 

procentas Lūs 
naudojamas ant užlaikymo ap
leistu szunu ir kacziu. — Ati
kams nieko nepaliko kurie da
bar kovos sude ant sulaužymo 
seno kvailio testamento.

bažnvezia
Suszelpimo Draugu-

MAINO MILTUS ANT CUK
RAUS DARYT MUNSZAINE.

Scranton, Pa. — Vengriszka 
Reforma toriszka 
pranesze
vei kad nekurie žmones, kurie 
aplaikineja nyltus nuo val
džios, maino juosius 
raus isz kurio daro inunszaine 
o taipgi nekurie maino miltus 
tiesiog ant munszaines. Yra ir 
tokiu kurie aplaikineja pa- 
szialpa turėdami pinigus ban- 
koše, d nekurie atvažiuoja su 
automobiliais pasiimti miltu.

nuo
ant culc-

metu dukrele 
na, beveik per 
laikoma namie,

PRIRAKINO MERGAITES 
KOJAS SU LENCIŪGAIS; 

KAD SĖDĖTU NAMIE.
Camden, N. J. — Lena, 12 

Antano Persia- 
du metus buvo 

kuriai tėvas
prirakino kojas su lenciūgais 
idant mergaite negalėtu isz- 
begti laukan ir <buvo labai ne- 
paklusna. Tėvas karta sumu- 
sze mergaite už ka likos pa- 
szauktas in suda ir nubaustas, 
todėl neturėjo kitokios rodos t > *
kaip nubausti mergaite.
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UŽKASĖ KŪDIKI
SKLEPE

TEVAS SURADO JI GYVA 
TRIS DIENAS VĖLIAU PO 

GRINDIMIS SKLEPE.

Windsor, Conn. — Mrs. Flo
ra Ch u ban, 37 metu, tprisi paži
no policijai buk jiji užkasė po 
grindimis skiepe savo naujai 
gimusi kūdiki. Policija nuvo
žė motoro in General ligonbuti 
ant tyrinėjimo nes mano kad ji 
yra nesveiko proto,
aresztavojo moterių in tris die
nas po tam, kada josios vyras, 
kuris dirba Fordo fabrike, su
rado naujai gimusi kūdiki už
kasta po grindimis skiepe da

Motore prisipažino ka 
, sakydama: “Pasilikau

be jokios priežiūros kada kūdi
kis atėjo ant 
piau skiepe, norėjau 
tu, ir asz su juom taipgi.

Motore vra
me pakol kūdikis pasveiks 
mirs.

Policija

gyva, 
padare

STRAIKIERIAI LAIKE 20 
ANGLEKASIU KASYK

LOSE BE VALGIO.
Dega r, Indiana. — Dvido- 

szimts skdbiniu anglekasiu pa
siliko po žeme Hoosier Kasyk
lose, kuriuos neiszleido in 
szu apie 2,000 unistu i 
siu, kurie apgulė 
juos i 
nepri'buvo 
paliuosavo. 
apsergejo idant ne eitu in dar
bą laja diena, 'bet skobai juju 
nepaklausė. Tonais straikns 
vieszpatauja nuo Linos Kovo. 

_■ ■ • . ______ ■ \
NUŽUDĖ PACZIA, DU 

SŪNŪS IR PATS 
SAVE.

Philadelphia. —

vir-
i i I angleka-! ]

neiszleido iii viražu pakol;
.... ivaiskus ir
Straikieriai

svieto *ir pasie
kiu! m i r- 

y y

laikoma kaleji- 
ar

NORINTS BE KELNIŲ, 
BET VAGIUS PASIVIJO.

Brooklyn, N. Y. — Keli ban
ditai užklupo ant auksoriaus 
ant Myrtle uly., pagridlie 30 do
leriu vertes visokiu brangeny
bių, suriszo locnininka, numo
vė jam kelnes kad. negalėtu 
paskui juos vytis ir iszbego 
laukan. Apsiriko banditai nes 
locnininkhš pasiliuosavo ir be 
kelnių pradėjo vytis
banditus. Žmones turėjo daug 
juoku matydami begauti žmo
gų be kelnių manydami kad tai 
kokis krutamuju 
traukimas, 
jo.

paskui

pa veikslu
Banditu nopasivi-

300 ŽMONIŲ APSIRGO 
KADA PAVALGĖ NE

SVEIKO MAISTO.
Washington, 1). C. — .Isz 

tukstanezio ekskursininku ku- 
“ McAlister” 

valgydami užkandalus, staigai 
apie 300 apsirgo nuo užtrucim- 
mo. Tarp pasažieriu kilo sunu- 
szimas. Kada laivas priplaukė 
prie įpristovos, 
veže serganezius 
tęs.

rie plauke laivu

ambulansai nu- 
in ligonbu-

UŽ SUSZELPIMA 
APVOGĖ JI.

Camden, N. J. — Kokis tai 
nepažystamas jaunas vyrukas 
atejas pas Stanley Rykel, 
N. 6th ulyežios,
”susimylėdamas duokie man 
k a pavalgyt, nedirbu ilga lai- 

neturiu pinigu pirkti 
Jiykel paprasze ne-

520 
melsdamas:

ka ir 
maisto.” 
pažystamui atsisėsti ‘pakol ji
sai atnesz maisto isz sztoro. 
Kada' sugryžo, nepažystamas 
dingo su $38. kuriuos- pasiėmė 
isz stalczio, : * 

----------- —1.
85 YPATŲ MIRĖ NUO 

KARSZCZIU.
Chicago. — Nepaprasti karsz- 

oziai po nekurtas dalis Suv. 
Vals. davėsi gerai in ženklus, 
nes nemažiau kaip 85 y pa tos 
mirė, o szimtai apsirgo nuo 
saules spinduliu. Manoma kald 

negreitą! ajiAimal- f
1

o szimtai apsirgo

karszczei 
szys.

BRUTALISZKAS |
PASIELGIMAS SU

SIERATUKAIS.
Blytheville, Arkansai. —- 

Valdžia tomis dienomis uždare 
Samaritan Army Home Orpha
nage, priglauda del 
kur radosi 27 vaikai y

------ X.
T—

Isz Visu Szaliu
MIRTINAS GLEBIS

ieraluku, APKABINO KAKLA VYRO,
nes isztv-

kasyklas l|> rineta kad daziurctojai pasiel-
O SU KITA RANKA PER

PJOVĖ JAM GERKLE.

Tennis

m W. n. MOCZ10WNII, Pr*«. AMf?
F. W. BOCZKOWMKI, Mltor. fe 44 METAS

5

KOLERA KINUOSE DARBININKISZKOS 
ŽINUTESKOLERA SMAUGĖ TUKS- 

TANCZIUS
PLATINASI PO VISUS 

KINUS.

KINECZIU;

Shanghai, Kinai. — Kone po 
pradėjo

juos ne- jr 
juos1

ginėjo su vaikais labai bjaurei 
nem i e laszi ril i nga i. Vi rsz i - 

ninkai likos patraukti in suda 
ant atsakomybes.

DESZIMTS METU MER-

Finlandije.
nuo

visa Kinije smarkei
platintis kolera. Tukstanczel %
žmonių mirszta o szimtai tilks
ta nezi u serga be jokios pagel- m • *
bos. Tukstancziuoaia tolimuose 
kaimeliuose gyventojai

| apie ’kuriuos niekas nežino
' nesirūpina visai.

Shanghajuj mirė 36 svetim- 
tauezei,

serga
ir

Kaimynai 
surado keturis lavonus nužu
dytu; Povylo Šopeno 35 metu 

38 metu,
Ravmonda 6 ir Povyla 8 metu.

Tėvas

jojo paczia Emma

nuszovo 
ant smert paczia po tam sūnūs, 
paskiausia pats sau paleido 
kulka in smegenis. Kaimynai 
kel,es valandas priesz tai gir
dėjo barnius szeimynoje, bet 
mažai atkreipė ant to atyda.

pirmi a use

pats san

szcunynoje,

ISZKASE KETURES 
BACZKAS ”

Easton, Pa. — Kokis tai už- 
vydelis pranesze prohibicijos 
sznipams buk pas IJarris Ilut 
ton, gyvenanezio Spring Lake 
ranVlasi keturios bacz'kos pa 
slėpto “skarbo.
važiavo pas Hutton, 
kast prie namo ir isztikruju su
rado ketures baežkas geriau
sios.priesz prohibicijines ariel
kos. Visa arielka konfiskavo 
o Huttona pastate po kaucije.

i.

SKARBO.

y

3

Sznipai nu
li rado Jo

LOVOJE; BŪTUATGIJO :__ _
BUVUS PALAIDOTA GYVA.

I
therine Kneipp, 36 metu,v
mažai nustebino gimines ir pa 
žystamus, kada staigai atsisė
do lovoje ant kurios gulėjo nu
mirus per asztuones valandas. 
Gimines ir pažystami jaja <ip 
verkinejo ir gailėjosi staiga jo
sios inirczia.

Motore nenorėjo tikėti idant 
po inpuolimui iii mirtina mie- 

asztuones valandas atgal, 
Visi jaja laikytu už numirusia 
ir jau daro parengimus ant jo
sios palaidojimo.

Szeimyna*jau buvo nupirkus *
vieta ant kapiniu ir ketino ’nn- 
tie palaidota už dvieju dienu. 
“Gyva nebaszninke”
kio tai llai'ko sirgo szirdies li
ga, ir tas buvo priožaste josios 
mirtino miego. z

orristown, Pa. —■ Mrs. Ka
li c-

ga y

nuo ko-

Godlevski 
savo

y

GODLEVSKIS PASIKORĖ 
KALĖJIME.

Harrisburg, Pa. — Barney 
kuris nužudo tris

mažus vaikus perpjau
damas dviems gerŲos o tre- 
cziiun nupjovė galva, po tam 
pats sau perpjovė kakla, bet 
tas jam nepasiseko ir likos už-* 
darytas kalėjimo, ant galo už
baigė savo nelaba gyvaste per 
pasikorimą ‘kalėjime —-. buvo 
tai jojo freezes užsikeisejimas 
ant gyvasties. Lavonu nusiun
tė pas gimines dn Lykens, neto
li Shamokin, Pa.

—J _ -L-rf

l’leaborg,
l nda Vasykla, 30 metu, 
kokio tai laiko negyveno su sax 

1 vo vyru 'kuris per du metus ra
dosi pamiszeliu priglaudoje ir

GAITS BUTLEGERIUTE. nesenei likos isz tonais paleis- 
Kada pa'li- 

cijantas Janieson, kuris labai 
myli vaikus, nes pats turi juju 
keturis, padegėjas deszimts 
metu mergaite Beatrice Am- 
broze, 
k u maisza, 
klausdamas: 
tame maiszc

padegėjas

sun-
uz-

neszant ant poeziu 
sulaiko jaja 

k a tu dukrele 
ant ko

mergaite be jokios baimes at-
ncsziu niaisza munszai-

< <

neszi f

kur nesza maisza su 
kuriamo isztikruju

sake: ” 
nes.”

Kada josios užklauso ka jiji 
veikia ii
nliinszaine, 
radosi galonas namines ramy
bes, mergaite atsake, kad par
duoda jajaidol savo levo.

Pasirodė kad levas, buvo tai 
Williamas Anibroze, 58 metu 
ir likos nubaustas ant trijų me
nesiu in kalėjimą. Mergaite pa
sako policijai, kad jaja tėvas d
už tai baisei nubaus kad ji isz- 
dave palicijai, bet sudžia pri
žadėjo mergaitei kad jaja ap
saugos nuo bausmes.

,';A

BRONE SZIDLAUSKAITE
1 ARESZTUOTA.

Boston, Mass. — Panedelio 
ryta policija suome vienuos na
muose ant Back Bay tula Bro
ne Szidlauskaite su girtu Airi- 
sziu

J

Mergi- 
kad

Jermiah Hurley, 
na yra kaltinama tuo, 
smarkiai važiuodama automo
biliam Nedėlios nakti suvaži
nėjo žmogų ant kampo Broad
way ir Albany St., ir nesusto
jus pabėgo. Paskui paliko savo 
automobiliu ant gatves, o pa
sisamdė taxi ir nuvažiavo įsu 
savo draugu Hurley in namus 
ant Ivy stroeto.

TURĖJO VILTI APSIVESTI 
SU TURTINGA NASZLE;

NUŽUDĖ JAJA.
San Francisbo, Cal.

Viano, tarnas pas naszlo mili- 
jojiiierka Mrs. Edith Orr Spen
cer, kasdiena sapnavo kad ji
sai su jaja ąpsipacziuos taip 
kaip kartais daro szoferei su 
turtingoms merginoms. Nasz- 
le negalėdama nuo nuobrodžio 
apsiginti, kerszino ji prasza- 
linti nuo. darbo. Viano isz pik
tumo nuszovo ant smert nasz- 
le, po tam nuejas iu tsavo kam
barį paleido sau kulka in kru- 

52 
metus. Viano nekarta kalbėjo 
in kitus tarnus: “visas turtas 
bus mano kada 
naszle. ’ ’

Jonas

tino. Mrs. Spencer turėjo

11 , Belleville 
Kerch ne r

a psi vesiu su,

Ill. — John 
56 metu, bedariiis, 

sudaužė ant. smert savo duk
terų ir josios kūdiki po tam 
pats sau atomo gyvastį.

y bedarius

tas namo, sugryždamas pas pa
ežiu. Tula ryta vyras skutosi
ir
rn

Pida ryta vyras skutosi 
paslėpė britvii' szupledoje. 

Tame a'tejo sveczei pas Vasyk- 
la ir iszgerta pusėtinai ariel
kos. Vasvklione 
ko ten szupledoje užtiko brit- 
va, kuria pasiėmė ir atėjus p r-e 
sedinezio vyro, apkabino jo 
kakla su viena ranka kalbėda
ma : “ 
tave jnvliu 
ka perpjovė jam gerkle nuo au
sies lyg ausies.

Kada motore likos nuvežta 
in kalėjimą, pripažino, kad ir 
sau 'ketino atimti gyvasti, pa
duodama priežastį nužudinimo 
vyro, buk tasai praleido visa 
turtą ir apie vaikus užmirszo 
neduodamas ant juju užlaiky
mo nieko per szcszis motus. 
Sudas nubaudė nelaba motoro 
ant deszimts metu in kalėjimą 
prie sunkaus darbo.

jeszkodama

f

mano szirdžiuk, kaip asz 
y y 

y — ir su kita ran-

Nankinc ir Tientsine, 
balticje lyg sziam laikui — ap
sisaugojo nuo koleros.

Shanghajui serga 2,000 žmo
nių, įniro 800; Tientsine serga 
6,000, mirė 4,000; Nankine ser
ga 4,500, mirė 467.

Viena isz baisiausiu epide
mijų k oi eros Kinuose buvo 
1830 mete, kuri prasidėjo Rytu 
daliję, prasiplatino per Europa 
ir ant galo gavosi in Amerika 
paimdama szimtus tukstan- 
cziu atiku. Kitos kolerines epi
demijos Europoje vieszpatavo 
1866, 1869, ir 1887 metuose.

Paskutine epidemije koleros 
buvo Indijoi npo 1910 lyg 1925 
metui, 
kaip milijoną žmonių paeziojo 
Indijoi.

rn •

Tamaqua, Pa. — Leldgh Val
ley Navigation angline kompa- 
nije, pranaszauje, buk darbai 
kasyklose neužilgio pasigerins 
szioj aplinkinėje apie pabaiga 
szio menesio, nes aplaikyta 
daugybe užkalbinimu ant ang
lies ir darbo bus užtektinai. — 
Kad juju pranasžavimas tikrai 
Lszsi pildytu.

Easton, Pa. — Pirma karta 
in laika penkių menesiu pra
dėjo dirbti diena ir nakti Gun
ning Silk dirbtuve su 200 dar-

"bininkais isz priežasties aplai-

per ‘ka turėjo priimti

7

kuri paėmė' daugiau

NEPAPRASTAS PASIRODY
MAS ANT SIENOS.

Kolno, Lenk. Kaime Lu- 
kace, netoli nuo czionais, terp 
žmonių pasklydo paskalas, buk 
grineziojo mirusio kdkio tai 
Motiejaus Krupo, pasirodo ant ■. , i - -sienos, ]

Kolno, Lenk.

prie lovos ant kurios 
velionis mirė, jojo ranka ir ko
ja, kuri barszkina in siena ir 
raszo visokius žodžius kuom 
nebąsznikas prasikalto būda
ma s.gyvu.

Apie ta regėjimą praplatino 
velionio pati ir duktė terp kai- ( 
muocziu, kurio vėliau paleido 
paskala tolinus ir dabar in kai
mą suvažiuoja daugybe žiopliu 
idant paregėti taji “stebuklą.” 
Net policije iii tai insimaisze Ir 
neprileidžia žiopliu prie grin- 
czios.

Ant sienos randasi koki ten 
plotinai, bet nevisai panaszus 
in ranka ne in koja.

J

naszle Stratton, iszgir- 
savo

PASIKORĖ LAIKE SAPNO.
I ■

Sellinsburg, Vok. — Na’kties 
laike, 
do k i ta m k a mba ryje
mieganti sunu, sunkei kvepuo- 
jonti. Nuėjus pažiūrėti kas jam 
atsitiko, rado sunu pasikorusį 
ant diržo. Motina pagriebė pei
li perpjaudama diržą, ir sunu 
in laika iszgelbojo. Kada sūnūs- 
atsigaivino regėdamas ‘mmina 
stovint ir verkiant szalo jo, ji
sai užklausė, kas su juom at
sitiko. Jiji apsako jam, ‘kad ji
sai buvo pasikoręs. Apsako ji
sai kad sapnavo, buk jisai pa
sikorė, 
kaip žmogus jaueziasi kaip pa
sikarę, bet nieko nejauto kaip 
jisai pasikorė,

B e n-

prick tam

OJ TOJI NELAIMINGA 
TRIKAMPINE MEILE.

• Kolki, Lenk. — Czionais at
sitiko trikampino tragedije ku
ri sujudino visus czionaitinius 
gyventojus.

Gaspadorius Mikola
kovski norints1 jau turėjo apie 
50 metu ir gyveno sutai'koje su 
savo motoro Valerije, iusikle- 
pojo in paczia savo 'kaimyno su 
kuria turėjo meilingus susine- 
szimus slaptingai,
Mikola pradėjo noapkenst pa
czia ir žvcriszkai jaja sumusz- 
davo. ’ 7

Tula diena vela gerai apdau
žo paczia, kuriai pribuvo in pa- 
gelba josios 22 metu sūnūs Jo? 
nas. Laike muszio motina pa
griebė geležini puodą su ku
ri uom uždavė kelis kartus savo 
vyrui per galva. Mikolas su
griuvo ant grindų, po tam mo
tina su suuum iszbego in arti
ma girraite.

Mirtinai sužeistas levas da- 
siyilko prie lovos in kuria at
sigulė ir ant rytojaus mirė nuo 
sužeidimu. Motina ir sūnūs li
kos aresztavot į. ,

kymo daug užkalbinimu. To
sios kompanijos dirbtuves Tir
rell Silk Corp., Phillipsburg ir 
Millford, N. J., teipgi pradėjo 
dirbti pilna laika.

Ambridge, Pa. — American 
Bridge Co., aplaike užkalbini
mą ant pristatymo 20,000 tonu 
plieno,
200 darbininku prie darbo.

Binningliam, Ala. — Prie 
Sayreton No. 1 ir 2 kasyklų 
prigulinezios prie Republic 
Steel Corp., sustojo dirbti 600 
anglekasiu tai, kad kompanije 
praszalino nuo .darbo kasyklų 
supredenta.

Yoi/k, Pa. — National Biscuit 
Co., pradėjo dirbti pilna laika 
priimdami prie darbo daugiau 
darbininku.

Du Bois, Pa. — Szilko audi- 
nvežios czionais ir Ravnolds- 
vi lie pradėjo dirbti primodami 
kelis szimtus darbininku dau
giau.

Hazleton, Pa. — Per pradeji- 
ma ‘kasyklų Janesville ir Shaf- 
to, kurios priguli prie Lehigh 
Valles Kompanijos, kurios ne
dirbo per kelis menesius pra
dėjo dirbti su 2,500 darbinin
ku.

Fall River, Mass. — The 
United Rayon Mills, szilko au- 
dinyezios, kurios • nedirbo pei 
keliolika sanvaieziu,
vela gerai dirbti priimdamos 
apie 100 darbininku.

i - - 1

Paskutines Žinutes

pradėjo

r

ŽMOGUS, KURIS TURI 
165 METUS.

. Angora. — Mažojo Azijoj, 
laike suraszinejimo gyventoju, 
rasZylojai surado žmogų vardu 
Tirnu Angha, kuris sau skaito- 

, si 165 njętus. Senukas yra ak
las, bet szeip gana sveikas pa
gal savo amži. Pervirszina ji
sai dcvvneis metais seniausia 
žmogų ant svieto.

11 orėdamas i szbandy t i

I I
-... N *

11 Audenried, Pa. — Povy- 
las Petrus, 26 metu 
žiurkių truciziios nuo ko įniro 
in trumpa laika. Mergina buvo 
tarno priežastis, f 4» ■— i

y suvalgo

< .*■> ■ -r

U Smyrna, Del. — Vagys in 
sigavo in Topkis Brothen 
dirbtuve pavogdami 37 siuvi 
nes murzinas# kurias iszveži 
ant t roko nežine kur.

U State Park, L. I. — Ugnis 
sunaikino jodimo mokslaim 
Hempstead Riding Academj 
drauge su 60 arklcis. Blcde; 
ugnis padaro ant $36,000.

Stroudsburg, Pa. — Kur 
ve užstojo ant gulinezio kara 
kino, paklibino vamždi, kara 
liinasrixzszove ir vaika Char 
les Martin, 13 Ineta, užmusze.

11 Tamaqua, Pa. — Mrs. J 
Zernoskiene įniro Ashlando Ii 
gortbutyjo praeita Petnyczia 
Velione turėjo 39 metus.

H M t. Gretna, Pa. — Apt 
50 aficieriu ir kareiviu ažsitrn 
cino nuo nesveiko valgio an 
bankieto pas Dawson Coleman 
Lebanon, kuri iszkele del ka 
reiviu. Nekurie pavojingai sei 
ga ir likos nuvežti in ligonbu 
tęs. . ' . . :
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Kas GirdėtI *
I

I

1888 - 27LIEP0S-1932
s Seredoje, 
jaus, *‘Saule

ko tu manes klausinėj! visokiu Į 
nieku, traukis szalin, no lysk 
man in akis!” 0 kiek tai isz 
jus nežino kad tasai vaiko aky- 
vumas yra jojo didžiausiu už- 
sitarnavimu ir pagyrimu nuo 
kitu, jaigu tieji klausymai yra 
iszmintin'gil

Augantis kūdikis turi savy
je daug akyvumo, 
protas 
pradeda mislyt apie

DOLERIS
} * .*

Sziadien doleris yr’ viskuom ant svieto,
Tegul žmogus neturi proto, nieko,

Niekis dorybe, niekis ir tikybe,
Geriauses žmogus pastoja bjaurybe,

Viską nupirksi ir viską parduosi
1 > Už dOlėri!

* J

Už doleri patogia paezia nusiipirksi,
Hb J . 4. _ • . . K . » j .. 1 II

$ $
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$ $ Alkoholio Intekme
i

i ' _________________

Girtuoklyste suardo kuna jo
; visuose dalyse — szirdi, sme-

* ' . . i, c i *

genis, krauja, pilvą, dirks- 
riius, plauczius ir t.t.

į. M

*

>l

JarchaS taip-gi iszreiszke, kad 
pas girtuoklius tėvus rr vaikai 
tokio patys.

Ligos ir kiti nesveikumai ■* « * 
nuol tėvu alkoholiku ipere'ina 
ant ju vaiku ir anuku, drauge 
su palinkimu prie girtuoklys
tes.

Alkoholis užvaldęs žmogaus’ 
protą, valdo ji geležine ranka, 
atitraukdamas ji nu6 nanfu ir 
szeimynos. Mes matome kaip 
tas žmonių prieszas nutveria

i

'i #

n
U ‘Priprasti galima prie sval- 

ginaneziu gėralu geriant po 
stikleli kokio nors alkoholinio i ! , f . j ■

gėralo prie pusrycZiri bei prie 
pietų, ir nuo to invyOi^ta ligų 

' >' • " I, H' 1$ ii l; l|| Ik' Ml f j| į |

pradžia, dot kuriu alkoholikas 
pasiremdamas ant nesveikatos, 
pradeda gerti po stikleli degti
nes priesz pusryti, tarpe pus- 
rycziu ir pietų, ir tokiu budu 
jis jau sriaubia po du stikleliu 
vietoje vieno einant gulti taip
gi geria stikleli degtines Ir

i stikline, kad genaus 
miegojus ir isz tos tai priežas
ties trumpamo laike blaivus 
žmogus pripranta prie alkoho
liniu gėralu ir tuomet ii kanki
na iki grabo lentos, jei nenus
toja gėrės, — kaip muse voras.

Kariais būdavo, kad alko
holiką atiduodavo in ligonbu- 
ti, isZgydimui nuo tu baisiu 
nuodu, kenkianeziu žmogaus 
sveikatai ir jis ten isžgulcdavo 
menesi, kame, negaudavo pa
ragauti svaiginaneziu j u gėralu 
ir tokiu budu pasveikdavo, bet 
isz galvos mintis apie alkoholi 
neiszeidavo. Paleistas isz h- %
gonbuezio, pradėdavo vėl geri! 
ir nelaimingasis tokiu budu 
baigdavo savo amžių kaipo 
vergas alkoholio.

Pasižiūrėkime, dabar, kokia 
intekme daro alkoholiniai gė
ralai ant doros ir kūno. Delei 
to paimkime jaunikaiti dorisz- 
kai iszaukleta, kuris iszlengvo 
pradeda gerti alų arba kitus 
alkoholinius gėralus.

Jis daro dėlei to, kad mato 
teip daranezius savo gimdyto
jus ir vyresniuosius ir patsai 
nepatemydamas, 
sveika juos gerti, patenka m 
tvirtas žabangas alkoholiu dic- 
vaiezio, kuris vargina žmogų 
iki inircziai.

Jis nežino savo gyvenimui 
pavojaus ir geria linksmai, su 
minksztrt szirdžia. Isz pradžios 
tampa linksmas, iszlkalbingas, 
ir tarsi galingas su augsztomis 
idėjomis ir linksma vilczia. 
Jam rodosi, kad visas pasaulis 
yra pripildytas szviesa, meile, 
džiaugsmu ir busiamoji ateitis“ 
piesziasi aiszkiuose varsnose 
(kolioriuoso). Pagalios suvisai 
apsvaigsta, kad negali nei kal
bėti, nei vaikšzczio'ti ir prade
da, kaip yra sakoma, ožius 
pjauti, arba atgal per gerkle 
visas linksmybes varyti, ku
rios atėjo drauge su alkoholiu.

Pasigėrės jaunikaitis nuo 
kenksmingo gėralo ir nematy
damas priesz save pavojaus 
eina, jei dar kiek gali, kur dar 
mato jis ir tankiai isz tos prie- 

suszala,

1,

Alkoholis yra tai nuodai
kurio randasi visuose svaigl-kada jojo 

pradėda iszsivystyt, 
visokius 

ir 
nori žinoti kodaugiausia ko 
pats nesupranta. Ir nebus už- 
ganadintu pakol nedažinos ir 
neaplaikys užgaiiadinanti 'at
sakymu.

Akyvumas yra ne tik pas 
vaikus bet ir pas suaugusius. 
Visi turime iszsivystinet savo 

rūpintis viskuom, 
aplinkui,

J

27-ta diena Jula-j (|n]y]ęUg> klausinėja visko i 
ženge in savo

45-ta meta gyvavimo.
Ilgas tai laikas del Lietu- 

viszko laikraszczio gyvuotie 
szioje szaleleje.

Tai-gi,

> > žinoti

Prietcliu daugybe visokiu gausi... 
Už doleri nusipirksi smegenų, 
Del kūno savo visokiu saldumu...

Ir puse svieto nupirksi
\ J

44 metai darbszavi- 
mo del Lietuviszkos visuome
nes czionais Amerike — 44 me
tai nenuilstanezio darbo be 
pertraukos, beveik pus-szim- 
czio kovojimo, metai persekio
jimo, kentėjimo ir vargo, bet 
iszejome galingai ir kovosime 
tolinus.

Lai musu prietelėi ir guodo- 
tini skaitytojai “Saules,” tą
ją diena, kada pradedam ženg
ti ant naujo meto musu toli
mesnes keliones, sudeda priža
dėjimą, kad pasirūpins’ mums 
nors viena nauja skaitytoja o 
bus tai del mus geriausiu atly
ginimu.

Turime vilti kad sulauksime 
da auksinio jubilejaus, 
duok Dieve.

Saules

ka

„------------------- t t------------- ---------------- 4

Suv. Valstijos sako: Jaigu 
kokis ateivys, neperžengentys 
jokiu emigracijų tiesu, papul
tu in varga arba negalėtu ant 
saves užsidirbti ir geistu su- 
gryžti adgal in savo tėvynė, 
gali padaryti aplikacija ant 
sugryžimo jaigu atsiszauks in 
Commissioner General, su už
tvirtinimu Secretary of Labor, 
ne vėliaus kaip in tris metus 
po atvažiavimui in Suv. Valst., 
bus sugražintas adgal in tėvy
nė valdžios kasztais. Apievaldžios kasztais.
tuos, kurie ilgiau czionais per- 

valdžios instatymaigyveno, 
nieko neprimena.

Katrie norėtu isz tos progos 
pasinaudoti,
Washingtona ari)a 
viszka ambasada o 
visokius patarimus.

-------------- ::-----------

tegul raszo^ Ji 
in Lietu- 

aplaikys

Visur atsiranda 'burtininku 
ir inspetoju ateities o atsiran
da ir tokiu kurie turi gana lai
ko ant atspėjimo kas atsitiks 
ant svieto už szimto metu. 
Tankiai toki inspetojai ir at
mena ateiti bet yra ir tokiu ku
riu spėjimai buna gana juokin
gi. Vienas isz tokiu inspetoju 
pasakoja kas bus 2,000 meto 
kaip tai: žmones tada nenau
dos anglių ir seno budo važia
vimo, neskaitys laikraszcziu, 
nes žmones aplaikines žines 
per reidio. Priek tam bus isz- 
rasta didele elektrikine maszi- 
na kuri prosavos, skalbs dra
panas, szluos grindis,
dulkes nuo rakandu ir t.t. (Jau 
sziadien turime tokias maszi- 
nas). Ant galo žmones susikal
bės su Marsu ir menuliu, atsi
ras ir tokiu,
in svetimus sklypus 
ciero ” 
masžinose. Jaigu tas viskas 
iszsipildytu (jau dalis tuju 
pranaszavimu iszsipilde) tai 
isztikruju ant svieto bus links
ma gyventi, bet mes tuju laiku 
jau nesulauksime. 

■ ■■ --
Ar gi jus, tėveliai, kada ge

rai aįurianstete apie savo vai
tu akyvuma (ciekavasti)! Gal 
ne vienas isz jus, būdamas už
klaustas per savo vaikus viso
kiais klausymais, su piktumu

rimes

kurie iszvažiuos 
“ant spa- 

milžiniszkose orinėse

eik lauk, tu padla,

akyvuma, rūpintis viskuom 
dairytis aplinkui, tyrinėt ir 
manstyt. — Tokiu budu stoja
mės turtingais mokslo ir pro
te.

---------------------

Kame yra priežastis kad iriU- 
Amerikoniszkos merginos 

užsitiketi savo moti-

“De-
apskelbe kad prt-

su 
nenori i 
nonis!

Tame tiksle laikrasztis 
lineator,”
ims gromatas nuo merginu, 
idant iszreiksztu savo nuomo
ne tame klausyme. Tukstan
cziai gromatu pasipylė isz vi
su daliu Amerikos o net ir isz 
Europos su atsakymais ant to
jo užklausymo, kurios aprasze 
del ko josios nenorėjo upitike- 
tie savo motinoms su savo 
slaptybėms ir kodėl daugiau to 
nedaro:

Todėl kad 7,852 motinos pa
melavo savo dukrelėms kas ki- 
szasi gimdymo ir pasekmes 
draugavimo su vyrais; 97,365 
neturėjo laiko atsakyti dukre
lėms teisybes, 21,687 neintere- 
savosi visai joms ir juju užsi- 
tikejimams; 6,741 netikėjo sa
vo dukrelėms; 7,249 'buvo to
sios nuomones kad juju dukre
les buvo likri aniuoleliai ir ipe- 
ko pikto nežino ir nesupran
ta ( ?); 3,252 iszjuoke jaises ka
da užklausė savo motinu tojo 
svarbaus klausymo o 22,958 vi
sai nenorėjo klausyti patari
mu savo dukrelių ir t.t.

Tula isz merginu placziau 
apie tai apraszo sekaneziai: 
“Motinos visai nenori klausy
ti ko mes juju meldžėme. Milsu 
szirdys yra iszalkia pasikalbė
ti su musu motinoms bet josios 
mus tik iszjuoke ir sako: 
žinosi in laika” 
kio susimylejimo nuo juju.” 
“Ir mes, kada buvome tokios, 
nieko nežinojome apie lytiszka 
draugavima,” 
musu motinos. Kas isz to T Mu
su sziandieniues motinos dre
ba isz musu pasielgimu ir sako, 
kas isz fto dabartinio svieto 
iszeist Visi iszdykia! Sako kad 
mes neturime sarmatos ir esa
me pasileido o (bet musu moti
nos užriiirszta, kad d vide- 
szimts penki metai adgal pa- 
nasziai darydavo bet tik kito
kiu budu. Jai’gu ne, tai nebutu 
pagavo musu tėvus, bet prie to 
neprisipažins.”

Ar teisybe motinėlės?..

Po visa svietą kyla visęki 
neramumas

“da- 
ir neturime jo- 

nuo juju.’

— kalba mums

1

neužganadinimai,
ir

> 
pasikėlimai ir susirėmimai 
žmonių su valdžia.

Washington© bonuso karei
viai spiresi rilio valdžios iszga- 
vimo pinigu ir jau afejo prie 
susirėmimo su palicija Kas isz 
to gali kilti tai sunku inspeti.

Vokietijoj dvi politikiszkos 
partijos susirėmė isz ko kilo 
kruvini musziai kuriuose apie 
suimtas likos užmhszta. Ana 
dieila visa Prūsija likos dp-
i •

Už doleri!
Drucziausc sanžine ir kožna szirdi
Ant savo szalies kožna perdiibsi, 
Priesz auksa drucziausc cnata turi pagestie, 
Viską del dolerio turi paszvenstie,

In purvą ant keliu klupszcziuos
Už doleri!

Jai sergi gali sveikata sau nusipirkt 
Kaip numirszti ir in dangų insipiriet 
Bet to negali niekas pasakytie, 
Nei vienas isz smertelnu sakytie

Kad dangų nusipirks

j

I

Už doleri!
Prova tas laimi nors žmogų užmusza,

* « J
Nebijo nieko, jaigu gerai inkisza,
Pinigas ir latra doriausiu padaro,
Pinigas ir cnata nekalta perdaro,

Isz kelio iszveda ir nekaįcziausia —
Doleris!

Dolerio balša ir dangus iszgirsta, 
Jaigu nesigaili, — su saujom barsto 
Visi galop už galingo dolerio griebėsi, 
Pludasi, barasi ir sprandus sukasi,

Galincziai, karaliai ir ,pralotai
Už doleri!

Ir taip galybe dolerio apdumi, 
Visur ta pati ir visur kur būni, 
Dolerio didybe baisiai iszsikerojo 
Viskas priesz doleri pasikavojo,

Ir nežino kada dings galybe
DOLERIO!

n i i> . i > ■ ' u. T11 i , 7" J' m* k r < . t r ±
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naiicziudse gėraluose, kaip a Ti
tai: degtinėje, aluje, vyne, kon
jake, Ii kere, rome ir kituose. 
Svaiginantieji gėralai 'dirbasi 
isz rugiu, miežiu, kviccziu, bul
vių, buroku, obuoliu, grusziu, ' Ij vynuogių, serbentu, agrastu ir alaus

Į.

szaukta po diktatūra. Monar- 
kistai stengėsi kaizeri vela pa- 
sodyt ant sosto. South Ameri- 
koje verda revoliucija. Bolivi
joj ir Paragvoja kalba apie ka
re. Brazilija pasirengus apmal- 
szyti pasikėlimą; Poru, Czile ir 
Ekvadorius baisiai nerimauja.

Japonai vela susirėmė su 
Kinczikais Jehole provincijoj 
ir kaip rodos prasidės nauji 
musziai.

O Amerike kas dedasi?
North Carolina audėjai už

daro visas dirbtuves, nukirto 
elektriką,, iszvaike darbinin
kus, daigelis likos sužeista.

Iszbadeja bedarbiai angle- 
kašiai Indijanos kasyklose šu
kele maiszati reikalaudami 
daribo ir duonos. Pavietas ne
turi pinigu ant juju suszelpi- 
mo ir atsisako juos aresztavo- 
ti. 1

Chicago myne iszibadejusiu 
užklupo ant suszelpimo stoties 
spirdamiėsi maisto. Sumiszi- 
me sudaužė palicijos stoti ir 
sudaužė virszipinku automobi
lius.

41 į •’

•' ■ ' \

įt 1 Į I 1

MALDAKNYGES

į

T,1x

—'— ■ ■

♦ * A< i- *4 < <■ f «. ■ ■

No. i 87 Mažas N$ujaa Aukso.. 
Altorius, diclei naudinga* malda kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta m ink sz tais Bku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
taf, preke tiktai...................... .$1.80

» A * ■ '• V I*. Į, N 'J' d - ' »'

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai

katalikiszka

naujausia malda-knygelė, bu baŽny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalirigos maldos, skurineis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarglnta, au
ksuoti lapu krasztai..................$1.80

No. 189 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurlni juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00 

malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 258 
puslapiu, baltos celluloides apdare-

No. 190 Visuomet, malda-kny-
Ido

amžiaus. Puiki maža knygele, 25$
L ' ‘ '
Ilais, su kolioruotU paveikslėliu ant

isz kitu vaisiu, ir, augalu. Deg
tinėje alkoholio yra daugiau 
negu aluje ir vyne: paprastoj 
degtinėj randasi isz szimto da
liu — keturios deszimts alko
holio, aluje isz szimto tdkiu da
liu — keturios — alkoholio, vy
no paprastai randasi nuo kctii- 
riu iki keturiolika daliu.

Alkoholis tai stipriausieji 
nuodai, ir jie žmogų užmusza 
no isz karto, bet ankszCziau ar 
vėliau iszgriauna visa sveika
ta. I

Kuomet žmogus iszgerla 
svaiginaneziu gėralu, tai alko
holis tuojau nueina pi Ivan, 
isz pilvo insisiurbia krarijan, 
su kuriuo draugo teka gyslo
mis in galva. Alkoholis suer
zina dirksni's ir smegenis, ku
rio nusilpsta ir girtudklio su- 
miszta ruIksztiM

Kraujas pripildytas alkoho
liu, nustoja būtinai reikalingas 
gyvenimui protas.

Virszkinamieji organai, per
stoją 'teisingai dirbti isz prie
žasties ■nuodingo, veikimo al
koholio ant pilvelio sienų, ku
rios apauga pasidaro stores
nes.

drdi.es muszima gauna dau
giausia girtuokliai, o kurie nu
stoja gerti svaiginanezius gė
ralus ir nuodyti savo krauja, 
tai tu szirdi s ne ta i p smarkei 
plaka. Sveikame kūne, kiekvie
nas szirdies muszimas atsilie
pė visose gyslose ir tuomet 
dirksniu 'sistema būna (kuoge- 
riausiame padėjime. Kuomet- 
gi gyslose pasirodo alkoholis, 
tai kraujo tekėjimą^ paprastė
ja, szirdis pradeda smarkiai 
plakti ir nuo to.gauna ta liga 
szirdies muszima.

Girtuoklyste tai didžiausia

O
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tPRANESZIMAS

SKAITYTOJAMS!
Pacztas mums pranesze buk 

siuntimas laikraszcziu in visas 
Europos sklypus pabrango. To 
del nuo szios dienos praneszą-
* * ' . ", a • flk I ■ | i •

me musu skaitytojams kad
siuntimas “ Saules ” in Lietu-

i ’r1 -i 4 a • , ’ ’ .<* f ■ ' • ' • J ' •

va, Anglija, Szkotija, Kanada 
ir kitur , kasztuos ant meto 
$4.50 o ne keturi, kaip lig szio- 
liai kasztavo prienumerata,

Iszdavysta turi mękęi Rup

4

jaus už paczta, todėl meldžia
me visu tu kurie prienumera- 
voja lalkrąszti del giminiu ar 
pažystamu ih Europa kad pri- 
Biunstu užmokesti kada laikas 
pasibaigs nes kitaip būstinė 
priversti lafkraszti sulaikyti.

1H

O

kad vra ne- v

nekalta jaunyste ant pražudi- 
mo sielos (duszios) ir su baime 
mes 'temijame, kaip tas' nedo
rėlis suardydamas organizma, 
kuomet tai pilna kunis^ku ir 
dvasiszku jiegu, iszstato ant ju 
griuvėsiu savo tamsia vėliava 
— vėliau pragaro.

Vienas labai garsus policijos 
virszininkas Paryžiuje, sziaip 
pasakė: jei žmones mažiau ger
tu, tai mažiau butu prasikalti
mu. Jei tiktai nuo degtines ir 
vyno atsisakytu, tai galima bu
tu panaikinti per puse mažiau 
taimaujaneziu policijoje ir mo- 
kesezius sumažinti!

Tukstancziai auku paliko 
paskui saves liūdna inpedinys- 
te vaikams, — baisius, vargus 
ir elgetyste sziaip-^i jie galė
jo sau ramiai ir laimingai gy- 

I venti ilgus metus!
Girtuoklyste ir prasikaltimai i | * 11 ' «< ""i L

visuomet eina ranka už rankos. 
Motina tu nelaimiu, tai gir
tuoklyste. I t / ' * -JI * . »*' ,k

Tokiu budu, malonus skai
tytojai, alkoholis suėda žmo
gaus turtą, garbe, dora: pagim
do vargus, elgetyste, mirti pa
leistuvyste, ligas ir sunaikina 
j u sveikata kas yra brangiau
sieji daiktai žmogui.

Meskime patys gere
svaiginaneziu.^ gėralus, kaip 
tai: degtine, alų, vyną, romą, 
likeri, konjaką, midų ir kitus: 
taip-gi drauskime ir saugoki
me savo vaikus, teip lygiai vai
kinus ir merginas. Vietoje al
koholio nuodu, užsiraszykiriie 
laikraszcziu, tuomet nebus pas 

. * J • i • ' t * b I» \ 1

visus

» * <* 4 * ’ * A. ’ 1mus skurdo, nelaimingu atsiti
kimu, o vieszpataus meile, vie-

• * ‘ 4 ' Vnybe, teisybe ir blaivybe.
Te supranta Lietuviai alko- *

holio kenksminguriid, o taik- 
raszcziu naudingumą. Te riein- 
silevlžia in savi) nairius alKOho- 

Te nuplaukia atlikiisiėji 
in

lt 1

vlrsziaus, auksuoti lapu krasztai be , . i • • • „ ■__ _
kabutei. Pulki knygele del dovanoji- nedorybe, baisiausias pneszas

..$1.80mo vaikams ir mergaitėms.
W. D. Boczkauskas-Co. 

Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”
—1     ■ 1 — - ■■ i ..... ■ i — r—ii*
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LIEPOS
i. J u 4 .>4 wi»'i <

1 p Rumoldas
2 s P. M.. Aplankymas

— —  ....... .......... . ,1 —,

3 N Ottorio vyskupo

5 u Antano Zakarijas
4 p Prokopas.Rank.
5 u Antano Zakarijas
6 s Vilib'rtlclas
7 k Krilaus ir Metodo
8 p Elzbietos, Port.

JULY
f-v***

•11

><«*

pavojingiauses paprotys svei
katai žmonių.

Girtuoklyste suardo kuria jo 
visose dalyse — 'szirdi smege
nis, dirksnius, pilvą, krauja 
plauczius, inkstus ir t.t.

Girtuoklystę nusilpnina ku
na daro ji limpancziu prie vi- 

rusziu

J

lio. 1 
laszai alkoboliriiu gėralu

1 , e 1 1 il M { . *! 1,1 Llsziaunnes juros ir susząlą in 
augsžcziausius '

9 s Amalija
10 N Felicija ir 7 sūnūs
11 p Pitišžo I.
12 u Jono (Jvalberto
13 s Anakietas
14 k Bonavėhturo
15 p Enriko
16 s Marijos SzkapĮiornos

17. N Aleksejaus
18 p Kamilaus
19 u Vincento Paulo

f ?' * «* t

21 k Praksidos

1

G ' <

šokiu rusziu ligų: koleros, 
džumos, džiovos-ir kitu.

Girtuoklyste daro žmogų pa
leistuviu, priverczianti ji už- 
mirszti visas savo priedermes, 
peržengti .visus 
Dievo ir žmonių.

insta tymus

‘ 1 v UGirtuoklyste pražudo žino- 
gu, szeimyna, visuomene ir 
tauta.

' Ii H* b 1| ,1 > 4 įl

Girtuoklyste prarija daugiau k > A ** _ _ L I ni a iižm6niii, kaip karo ir maras 
drauge.

Geriantis žmogus svaigihan-

žasties gala gauna:
prigeria!

Tapti girtuokliu jam nię-* y. - « 
galva.

nesuriszama kalba, 
drebanezios rankbs alkoholiko 
ne'tarnauja jam kaipo mokslas

kuomet neatėjo in 
Sriiariki

20 š Jerohimb 
-.r-;--:--. .
22 p Marijos Magdalenos
23 s Apolinaro

f . f

24 N Kristinos
25 p Jokūbo Apaszt.
26 u Onos, motinos P. M.
27 s Natalijos . f
28 k Pantaieono kank.
29 p Mortos panos
30 s Abdono ir Sįlenono

31. N Ignoto, isz L. .

* M r #■

ežius geralhs, riustoja sveika
tos, vilties, atsiranda neužsi- 
ganediriiinas gyvenimu, isz- 
tusztinimas turto, nesutikimas

ir jis nežino ir nenori mastyti 
apie atėiti ba tiktai yrrt szian- 
dien ant sznapiso ir gana.

Alkoholio nuodai ragauja
mi tėvu pereina ir ant kaiku 
ir'ant kitu krirtu.

I

Inpodinyste alkoholizmo yra 
pripažinta garsiųjų raszto, ju 'I, , __ - S Iki " _ ’ I 'X ’IT * ’t'1''L,ir gydytoju yįšo pasaulio. Ta
sai yra pripažinta ir gilios se* 
rioves raszytoju. Garsus Grai
ku mokslihčziiis Aristotelis sa-' 
ko: “girtuokle motina gimdo 
ketvirta kūdiki toki pati, kai-

szelinynoje, ligos, Sthiga mir
tis rirba apopleksija, elgetyste, 
proto šuriiisziiiias ir vftrgihgąs
gyvenimas hteina tankiai prie 'i30 ir ji- ” Platbitys kalbėjo apie

a A. W. 14

tokiii sanlygu, kaš yra baisri 
pęrs'tdtyti ftd.

intekme alkoholio nub girtuok
liu levu arit jii vaiku, o Plu- 

r
• k

# rrm i) ft "

kalnus ledu, 
kaipo žudiritojas žmonių svei
katos ir geroves, Tuomet užte
kės saule laimes ir szvies blai
vųjų Lietuviu grinezioso ir vi
sur galima bus pamatyti vięto- * 
jęt, butelio degtines uzįdno 
alaus ant stalo, Lietuyįszka 
laikraszti ar knyga.

Baigdamas szi priesz alkoho
lini straipsni, raginu visus prie 
to prakilnu darbo Lietuvius, 
atsižadėti svaiginaneziuju gė
rynių ir blaivinti savo tamses
nius brolius, atsiminus musu 
garbingo dainiaus Maironio žo
džius:

Drąsiai augsztai 
Pakilę balsai,
Iszausz kity gadyne:

* '*4 .

■ 'X 1

!» fi ■

I

Užgims darbai, v
1*

,. Prasžvis laikai, .
Pakils blaivi jauriateyjTię!

1 ji »

* X

B. j. Štaras.
Ju ,t

j Laikas «žra*
• asyti Lalkra-

les kurtos aUadiMil Ir
linksmumo. Uos žmonelei notų skai
tymu pralinksmintu tau gyvenimą po 
sunkiam darbui.' Prenumera4a * - 
tuoja in Liotuv4, tiktai $4.0ė.

W. D. ŠOCZKAUSKAS-CO., . 
MAHANOY ČltY, M. _j

r * • "

IN LIETUVA!
•irti *Šaul«' ir del fyminlu in

linksmumo, nes žmonelei nota tiud-

kita* ,

♦

t

drdi.es
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SZIŪRPI PASAKA
---------- - ii—...........................e-,,.....................mi

vogė dukterį. / 
Vėl kardas bajoi‘o

BAUDB
* F

f
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bar in tikėjo, svetimu liepiami 
in kita Dieva ir užmigo.

Tuo tarpu szvaistesi karuo- 
so prate žmones darbo,

)

nes

kampo in kampa.

vis buvo

Mergaite jiasakpmis iszug- 
dyta padoraus veido nema- 
cziusi, padoraus veido nema- 
eziusi, ilgai rymodavo prie 
lango, bene ateis koks milži
nas, paims ja isz tu niauriu 
sienų ir nusives in laimes sza- 
li. O dvare ne tik milžinu ne
silankė, bet ir vargszai iszsis- 
lapste.

Kas metas ji augo, kas me
tas labiau ilgesys jai szirdi 
siege. Niekas jai nepasakojo 
kodėl pilyj taip tylu ir tėvas 
kaip szeszelis, vietos nesuran
damas, isz 
slankiojo.

Pamėgo mergina ežerą, ap
link auganezia girria. Ežere 
bangos pleszkino, girnoj pauk- 
szcziai cziulbejo
smagiau negu niauriose pilies 
tsienose. Tai ir vaiksztinejo 
viena paežeriais, po miszka Ir 
vis kažko lauke.

O kas ankstvba rvta in eže- 
s ra iszplaukdavo jaunas žvejas, 

žvejoti. Antroj pusėj ežero gy
veno, tai ten pakraszczials 
žvejoj, bijodamas toliau nu
plaukti, su senu bajoru susitik
ti.

Instebejo mergaite kasdie
na plaukianti laiveli ir ste
bėjosi juo. Jai rodėsi, kad ten 
ir plaukioja milžinas, kuris ja 
paimti turi.

Girdėjo ir žvejas, kad senoj 
bajoro pilyj viena duktė auga, 
kad ji labai graži. Nekarta ir 
jis žvelge in pilkas sienas, bene 
pamatys gražiaja bajoraite. Ir 
pamate paežere j bevai'ksztine- 
janezia. Sujudo žvejo szirdls, 
kas karta vis areziau ir areziau 
prie pilies krantu priplaukti 
mėgino.

Ir atsitiko taip, kad viena 
karta žvejas iszdryso priplauk
ti prie kranto, ant kurio jauno
ji bajoraite stovėjo.

Mete vienas in kita7Žvilgsni, 
paraudo...

Nuo tada žvejo luotas jau 
dažnai karklynuose prie bajo
ro kranto tūnojo paslėptas, o 
žvejas su bajoraite ilgas kal
bas turėjo.

Žinojo žvejas, kad iei bajo
ras sužinotu ju slaptus pasima
tymus
vybes. Ta ir bajoraitei pasakė. 
Užtat juodu tylomis, niekam 
ne žodžio neprasitardami, daž
nai matėsi tamsiame szile.* * *

Bajoras viens pats su duk- 
tero likes pilyj, kai žvėris 
draskėsi. Dar niekuomet nebu
vo, kad greta saves nematytu 
narsiu, visuomet kovai pasi
rengusiu vyru. .Jam rodėsi, kad 
ji kaž kas nori užpult nužudyt. 
Sargybai vyru nėra. Nėra žmo
nių, kurie ir bajoro sielvartu 
dalintųsi. Užtat paleido bajo
ras placziai ganda, kad kas tu
ri stipria ranka, mėgsta vyną 
ir alų, kuriu pilies požemiuose 
daug}'be buvo — tevyksta In 
pili.

Nauji laikai tuomet užėjo. 
1‘akriko narsios vyru gaujos. 
Kiti prie arklio visam amžiui 
gryžo. Iszpruso ir bajorai: ne- 
ejo in kares, nesirūpino savo 
reikalais, girtuokliavo ir ple- 
szesi tėrp savfes. Tartum visus 
kažkoki liga apėmė. O ta liga 
senai buvo jau prasidėjusi. Tsz 
pietų szalies atėjo žmones, Isz- 
kirto aržuolynus, iszvaike vai
dilutes, in kita Dievą lie0e ti
kėti. O iki tol, pasakoja, žmo
nes

•t

*

i

K

I

%

rankose 
suszvito, vėl keletas dar gulin- 
eziu žmoni u gyvybes padėjo.

Kas gyvas dar liko susžau- 
ke bajoras ir insulte, kad vytu-

%.

J si begelius nors in pasaulio
aiklis ju netraukė. Iszgirdo ba- kraszta, ir (lukteri gražintu.

Pabūgo .bajoro pykozio ne
dorėliai, sėdo ant žirgu ir isz- 
sisklaide in visas szalis. O ba

joro paleista gunda, suplaukė 
isz visu pusiu gal szimtas vy
ru ir apsigyveno bajoro pilyj.

Ii- kas tuomet pradėjo tenai ■iorns> V0N- lrcJct11 s«u 81U’KU
Bajoras visai pamb

szo,
me,

neisznesztu savo gy- »

darytis!
svetimųjų dvasia persie- 
su svetimais puotavo, 

džiaugėsi ju ‘kalba ir pradėjo
kalbėti j a ja.

Pilyj nebuvo vietos jie tik
tai žmogui, bet ir gyvuliui. 
Atėjūnai 
mais pilyje, toli jie lankėsi po 
apylinkes neva medžioklei isz- 
joja, ir skriaudė žmones.

Melde žmones Dievo, kad 
d vara perkūnu sudegintu, a^ 
skradžiais žemen nugramzdy- 
tu. Bet tylėjo Dievas, ir Perkū
nas negrasino.

Jaunoji bajoraite mato visa 
tai ir lindojo. Ne tokie, jai ro
dėsi, turėtu būti milžinai.

Bego ji kas rytas ir kas va
karas slapczia 
žveju pasimatyti.

Ir žvejas inkalbejo bėgti isz 
tėvo minu pas ji. Svyravo il
gai bajoraite. Bijojo tėvo rūs
tybes ir senovės aukles gailė
josi. Vis nesutiko.

Bet viena nakti bajoro pily
je buvo nežmoniszkas lėbavi
mas.

Seni gorimai liūnais kamba
ryje talkszojo, bajoras su savo 
sėbrais pusgyviai juose vartė
si.

Sztai vienas, 
riausias, atsikėlė ir iszsvyravo 
in kita ‘klimbari. Seniai visi jie 
mate bajoraite, senei visi ja gė
rėjosi, bet ne vienas prakalbin
ti jos neiszdryso. Dabar nenau
dėlis sumano baisu darba: jis 
ėjo in kambari, įkuriame bajo
raite su senute aukle miegojo.

Paszoko aukle beinsvyruo- 
janti nidksza pamaeziusi, ir 
tuoj (suprato jo minti. Paszo- 
kusi savo kunu mieganezia ba
joraite uždengė.

Jisai iszsitrauke kanda ir 
grasino senute užinusžias, jei
gu ji nepasitrauksianti jam isz 
kelio. Bet senute velijo geriau 
numirti, negu savo auklėtine 
skriaudžiant matvti. v

Nedorėlis senute kardu nu
smeigė.

Pabudo bajoraite ir pamate 
baisu negini. Paszokusi isz lo
vos bego pas tęva globos jesz- 
koti, bet szi rado vos gyva, pa
stalėj kitu gėriku tarpe bemio-

bet ir 
nesitenkino lebavi-

su jaunuoju

pa t sa i biau-

nidksza pamaeziusi

palikes, mirko su jais vyne, no
rėdamas geliama szi rd i juo už
pilti, nuramyti.'

Slinko dienos, menesiai.. Nei 
apie (lukteri, nei apie iszsivl- 
jusius vyrus jokiu žinių nebu
vo. Ir dangus jau eme niauk
tis, ruduo atėjo. Kas nakti pi
lyje girti balsai skambėjo.

O menkoje žvejo pirkioje va
karais szviete labiau, ne anksz- 
cziau. Ir juokas ir džiaugsmas 
tenai skardėjo. Bajoraite kiau
ra nakti ežero krantu klaidžio
jo, 
žvejo laiveli.

Nebijojo jau tėvo rūstybes 
bajoraite. Žvejo pilkiu ja pri
glaudę, o seno bajoro storos 
siens, mirti ir geda siūle.

Tik viena žiemos vakara, kai 
ežerai ir upes storu ledu, lau
kai ir medžiai sniegu nukloti 
buvo 
gus.

kol pamate atjuoduojanti

1 žvejo kieman i nėjo žmo-

— Ei, kas tenai! — 
ežiai suriko jis už duriu.

Žvejas iszejo in prieangi Ir 
inleido, manydamas, kad koks 
nors paklydęs keleivis prie
glaudas jeszko.

— Ineik, Jei nuvargęs esi 
— pailsėk, pasiszildyk.

Inejo apdriskęs, bet biauraus 
veido vyras.

J
— Ar toli in senojo bajoro

Bajoraite iszgirdusi apie jos 
tėvo pili kalbant, iszejo pažiū
rėti.

Ir pamate ta pati vyra, kuris 
tuomet girtas sena aukle nužu
do ir ja isz tėvo namu iszvijo.

r— A, sztai kur tu! — Suri
ko nudžiugęs keleivis. — O asz 
tavęs už szimto myliu jesžko- 
jau, kiti mano draugai ir žuvo 
del tavęs! Asz žirgą užvaręs 
turėjau kaip sžuo pesezias 
vilkti in to beproezio rumus!

Buvo jau užpuolęs bajoraite,
I t

bet žvejas uola stojosi priesz ji.
Pamate pats vienas nieko ne-

J. %

inveiksias, iszbego pro duris ir 
pasileido in bajoro pili savo 
draugams praneszti ir juos pa
sitelkus, parvesti bajoraite in 
tėvo namus.
Nusiminė žvejas pamatęs kad 

no tik savo mylimosios neteks, 
bet ir galva veikos padėti. Ver-

O’

<

rus-

pili?

ganti. Suprato> vargsze, tėvo raudojo ir bajoraite savo
užtarimą norasianti. ir iszbego
pro duris in tamsu pilies kie
mą.

Niekszas vijosi ja kiek ga
lėdamas. Ne toli vijosi, nes 
girtos kojos galvos neklauso 
ir jis kiemo sugriuvo.

Antra cliena vėlai pabudo se
nis bajoras. Paežiam plaukai 
net susisziausze pamaezius kad 
jisai girtjii tarpe ant grindų

dali 'keikdama. Neturėjo ji kas 
užtartu, neturėjo, kas paguos
tu, priglaustu. Baisus likimas 
ju abieju lauke ir tiktai klausė
si, kada įsubels. žirgu kanopom 
ju kieme, kada sueis in pirkia 
ginkluoti vyrai.

Ir prisiege vienas kitam sa
vo meile, visu pasauliu, kad 
gyvais in ju rankas nepasl-, 
duos. '

♦
pemakvcįjo.

Atsikėlė svyruodamas jr nu
ėjo pas dukterį. Rado senute 
aukle t ids dukters lova krau
juose negyva gulinezia, duk
ters tik-patalą Sutarszyta.

Pasiuto vėl serias bajoras^ 
Suprato, kad ir dukters, kaip 
žmonos, neteko. Ir mane jis, 
kad jiems begirtuotkliąujaitt, 
užpuolė pili žmonos pasiusti 

perkūną garbine. Na, da- Į kareiviai aukle nužudė, ir pa-

♦
/ * I 11 e
pilies languose matėsi szvie

ša ir ėlcahlojo girtu balsai.
J.uodas ązeszelis uždusęs be

*
M?

— mos tavo dukterį po platu 
pasauli jeszkome, o tavo cluflįte 
namie.

— Kur mamie? — suriko 
bajoras. — Sakyk greieziau, 
nes kardui manė ranka dar ne
nusilpo.

— Cha-cha-cha! Bajore ne
gąsdink kardu. Pats ji valdyti 
moku. ’ .

O tavo duktė namie. Už eže- 
ro ten pirkia stovi. Žvejas gy
vena 
bajore, kuo pakeitė tavo duktė 
sena pili?!

— Sakyk!... uždusdamas 
suriko bajoras. Dulkto pas žve
ja?

e

Hl ■>■■ ■■ ■■■ I !■■■■„ , B,— —

jiems buvo žvejo pirkios pa-,
sidkti.

Inlekus in pati ežeik) vidurį, 
urnai ’trenkė perkūnas, prasi
vėrė ledas ir visus žmones su 
žirgais ežeras prarijo. Pilis li
ko tuszczia.

a

i VAJDUL/S**
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— Važiuokim, — sutiko j !■ < 
*niai jau laukiu tavęs. Bet tpa-

siimkime žvake ir po knyga 
kokia, kad taip nuobodu nebū
tu.

Ilgais žiemos vakarais, ūki
ninko pirkioje, kuomet visa 
szeimyna susėdėsi prie szi lt o 

| pecziaus szi-ta dirbinėja, yra
Prakeikė jn žmones, niekm. <|HUg indomhiu, negu kitoj ko

teli kojos inkelti nedryso. Pilijnoj szįu laiku pramogoje. Mo-
vejai ardė, perkūnai trankė ir 
dabar jos mjra. Vien akmenų 
krūvos tenai bėriogso.

. Cha-eka-chn! Ar žinai,. Žmones pasakoja kad tenai

— Gera žentą, bajore, turi. 
Geriausia žuvi kas diena tau 
sugaus. Taip, tavo duktė žvejo 
namuose. Ji savo lepiomis ran
komis žvejo kuna glamonėjo. 
Tai, bajore,-tavo duktė!

— Užmuszti ja! — suriko 
bajoras. — Kas ju pašigales — 
pats galvos nėte'ks. Ant žirgu!

Ir pasipylė inszeles būrys 
ginkluotu vyru žirgus balnoti, 
beginklio žvejo laime griauti.

Isz po, arkliu kanopų ugnis 
pylėsi, kaip jie leidosi
aukszto pilies kalno in paežeri.

— Ežeru, tiesiog! — •suriko 
bajoras pusnuogis 
pirma visu.

Bet ta szventa nakti nelemta

nuo

lėkdamas

Trys merginos kur ten gyveno,
Pridirbo vyrams szposu gana 

Vyrus visaip monijo, 
O tieji joms pundino, 

Bambi liūs pasamdinejo, 
Kur norėjo ten važinėjo
In veseiles, kriksztynas, 
Turi klausyti vaikinas.

Katrie jaises pažysta, 
saugojusi

Nuo tosios treczioėibs
"M ’ T I

J
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tai žada

szalinasi
Prie kožno limpa 
Katra pasitinka, 

Praszo nupirkti žiedą 
Ar ziegoreli,

J i ji mylėti, 
Ir už jo teketi.

Bet vaikinai nenori užsidėti 
No pirkti prižadėti.

Viena net paperosus ruko 
Ba vienas vyras ja užtiko 
Žodžiui sakant, sztant 

merginos, 
'Meilios padlinos.

Bažnyczios del tu merginu 
Smirda,

O kaip zvanija, tai rodos 
negirdi,

Ir in pekla važiuotu, 
Kad klpszas pakibintu, 
Ir da ziegoreli nupirktu, 
Jaigu kas u^.tai peikė, 
Tai nuo to atsikreipė,

, f >

>
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kas mikli nuo (kalno, imv 'n<miv grrdisl 
baisiausias klegesys ir tęsiasi 
iki gaidžiu.

O kiekviena Kalėdų naktį, 
apie 12 valan|da nakties, ežeru 

nuilsusibėga pilies linkui 
szmekla.

Ties piliakalniu dingsta ji, 
paskui pasigirsta balsai, rėka
vimai. Po valandėles pasigirs
ta girtu baisus riksmai ir ark
liu kanopų bildesys. Nulekia 
nuo kalno būrys raitu szmėklu 
ir pasileidžia ežeru.

Ties viduriu visos jos dings-

o
tu, tik vejas kažkaip baisiai 
s z i u r p i a i t e n u s z n i o k s z c z i a. 
antroj ežero pusėje, toj vietoj 
kur buvusi
skaisti žvėigždute nusileidžia.

Tai,
mums nupasakojo. — Užbaigė 
senis Jomantas. Abu klausyto
jai tylėjo... Galas.

i

žvejo tribbele --

mat, ka senis Juras

ll in vidų neineina.
Tokis vyras gali sarmata 

padaryti,
Gali skaudžiai in koja inspiyti,
Taip davadna mote re nedaro 

Ir tokio biznio nevaro.* * - *
daigu norite Indijonkas 

matyti,
South Čikaga 

nusiduoti,
Turite in

. " »' f

Ten tai ju pamatysite 
Net nusigasite.

Szvontom dienom in bažnycziu 
jie eina,

T i k ta i in viena st ubą sueina 
f Raugalo, gabena, 

Riaukia kol girtos buna, 
Kunigas liažnyezioje iszbare, 

Už tuosius hecus ka gerdamos 
dare.

Kaip vyrai in darba iszeina 
Tuojaus in kuopa sueina, 
Jau tarėsi dede papraszyti, 

Ba pėdo gavo, turės užfundyti. 
Ba pėdo gavo, tured užfundyti.* * *

Balitikas S...villej buvo,
Isz Czikagos arklys pribuvo• *Ir bobos susirinko, tos «' 

pijonyczios,
Kurios visai nelanko 

'bažnyczios,
Tasai arklys trepsinėjo, 

Apie visas Ibobelkas szokinejo, 
O kad bryliius ant nosies 

turėjo,
Tai juokingai iszrode, 

Davadni vyrai norėjo kaili 
lupti,

Butu negalėjas prasmukti.
O tu asilei i ka bažnyežioje 

kramtai,
Ar nėiszsįpus tavo žandai,• *Kaip taip darysi, .

Pipiru gausi,
Jau rengėsi ant tavęs vyrai, 

Duoti iii kaili gerai. 
. / * ♦ *

4 4 ežiu

go ežero ledu pilies linkui. Be- 
go uždusęs, slysdamas kiekvie
nu žingsniu, griūdamas Ir 
keikdamas.

l)ar keli žingsniai ir jis pP 
ijrje.

Bajore! — suriko jis in- 
beges kambarin, kur sėdėjo 
apie stalu bajoras su sveczials % į

i

t O tu ka isz Nupilęs raszei,

Apie tais mergužes dažinojaU,
Nito viend vaikino žinia gavau

/

11
, M

Tai laiko biski gavau, - 
Ir del visu apsakiau.

* * *
Naszles meilios poniutes, 

Nekurios smuklllites,Nekurios smukliutes
Sarmata turėkite, 

Už skvernu vyrams ne 
gribbkitc,

Kaip pro spykyze eina,

l

I

terš suka savo ratelius ir vei 
pia plonus linu 
virves suka, 
skuta, o tas senas, žilagalvis 
senelis-diedukas pasakas salio. 
Klausosi jo pasakų seni ir jau
ni, didi ir maži. Ir kur-gi no
kinusysis! .Juk tas seniueziukas 
tiek žino invairiu-invairiausiii 
pasako, atsitikimu, anot jo, is
torijų, kad visas surasziuis ne
maža butu knyga.

Atsimenu — buvau jau pus. 
bernis — lauke szala, nemažas 
spirgimo szaltis, mes visa szei
myna susimėtėme prie szilto 
pecziaus ir dirbome kiekvienas 
savo darba, o žilaplaukis sene
lis, patogiai atsisėdės ant usla- 
no sziltame kampe, pasiėmė 
drožti grieblavines ir bedrož- 
dams pasakojo mums pasakas. 
Daug jis ta vakaru pripasako
jo, iki aszaru prijuokino visus 
ir galu galo pasako pasaka 
apie vaiduoli, kuria ir sziadien 
dar atsimenu, (Jonukas tvirti
no, kad 
tikras atsitikimas. Tacziaa 
sziadien vargiai kas jos tikru
mu betikės. Bet kaip ten butu 
buvę, o 
jums papasakosiu.

Amžinai osz i a nez i o 
pakrasztyje, stovėjo sena, 
iszdaužytais langais, sukrypu
si, visu apleista ir užmirszta 
triobele. Nuo seniai jojo niekas 
jau negyveno, 
dens vejas ir lakus žiemos snie
gas laisvai sau žaidė ir medžio
jo bepuvaneziu sienų dulkes. 
Žmogus bijojo in triobele ir ko
ja inkelti nes visi sake kad in 
ja naktimis ateinanezios pra
keiktųjų voles ir kelianczios 
triukszma. Pasakoja, kad toje 
triobeleje kažkas baldosi, grie
žia dantimis, žvangina geleži
nius paiiczius, vaikszto be gal
vos, ir daug, daug baisiu daly
ku pasakojo žmones apie ta vi
su apleista ir užmirszta pa- 
miszkio triobele. Dienos metu 
užeidavo kartais in ja koks 
drąsesnis’ piemuo, bet nakezia 

niekas ten ko
jos nedryso inkelti ir sužinoti 
ar tikrai vaidenasi, t

Netoliese gyveno,<lų dvari
ninkai, gal vieno, antro kilo
metro atstume nuo kits kito. 
Abu juodu turėjo po sunu ku
rie ėjo dideliame mieste augsz- 
tus mokslus.

Syki, kada jau a/bu dvarinin
ku sūnus gryžo baigė mokslus 
namo pas tėvus, vėl iszgirdo 
žmonesikalbant apie ta triobe-

siūlus; vyrai 
piemuo bulves 

senas,
L

tai ne pasaka, bet 
atsitikimas.

man ji patiko ir dabar

gink DieVb

miszk'o 
su

tik szaltas r li

■ l J
ii 4

y

Kodėl po gromata ne- 
pasiraszei?

Be pasiraszymo nenorime, t. 
(Iromata in gurbą 

patalpinome.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
de| iszmokejimo pinigu liogoniamfl. 

' Preke . . * 25ė.
KVITU KNYGELĘ Draufryatehie,

susirinkimu.

Preke . . 26c.

Pasiimkim. I

Pasiėmo sėdo vežiman ir isz- 
važiavo.
vis žiurėjo

nesznekus

Pirmasis studentas 
in savo dranga ir 

kodėl jis toks szi

mėgdavo juokauti, o dabar lyg 
ne tas butu.

*Sztai ir triobele.
ark Ii ir i nėjo vidun. Užsidegė 
žvake, atsisėdo už stalo prie- 
szais vienas kita ir skaito atsi- 

Laukia, o kas 
Tylu. Niekur

stebėjosi 
karta visuomet

Brisi riszo

vežtas knygas.
ežia bus toliau.
ne balso. Ketkarcziais pasižiū
ri in vienas antra, taria viena, 
kita žodi ir vėl skaito. Pirma

vę i duok-
pasižiurėjo

jau dvylikta 
stojusia, ir jam pasidaro kažko 

Insikniaube in knyga 
nepa keldamas, 

draugu.

sis nors ir netiki in 
liūs, bet, 
laikrodi ir rado

neramu, 
ir skaito

kai m

le ir susitarė juodu viena gra
žia nakti nuvažiuoti ir isztirti, 
ar tikrai ten vaidenasi, kaip 
žmones kad szneka. • .

— Byloj tu atvažiuok pas 
mane, — sako vienas studentas 
antram, — taip apie 10 valan
da vakare, o iąz n>anes važiuo
sim in ta triobele isztirti kas 
joje tikrai yra. ,

— Gerai. — Sutiko antra- 
sis ir juodu iki rytojaus persi
ūk y re. <

Atėjus sutartam laikui, pir
masis studentas vis žiuri Ir 
laukia atvažiuojant antrojo, 
bet niekaip nesulaukia. Jau lai
kas butu važiuoti triobelen o jo 
vis dar nėra. Pagaliau ilraugas 
galva-trukeziais invažiavo kie*

akiu 
nepažiūrėdamas 
Szi rd i s smarkiau pradėjo plak
ti, lyg jaustu, kad szmekla jau 
arti.

Pirmasis baigės skaityti, pa
žiurėjo in laikrodėli—jau dvy
likta pasibaigus. Bet nežiūrė
damas in dranga sako:

— Dvylikta jau pasibaigė, 
o ne ežia kas vaidenasi, ne ka. 
Žmones tik prasimano.

Nesulaukęs isz draugo atsa
kymo, pakele galva ir pažiurė
jo in ji. — Ir kone apmirė isz 
baimes! Jo draugas sėdėjo at- 
siloszes kreseje o isz perpjau
tos gerkles cziukszliu bego 
kraujas. Visas persigandęs, 
greit spruko laukan, sėdo veži
man ir nutruko namo. Atsigu
li*, bet neužmiega, akyse stovi 
draugas su*perpjauta gerkle.

Isz ryto, jam dar bemiegant, 
kaž kas pasibeldė in duris ir, 
papraszius, ineina jo draugas, 
kuris vakar buvo papjautas. 
Inejas sako:

— Dovanok, drauge Arakar 
asz jokiu mulu negalėjau pas 
tave atvažiuoti nes pas mane 
atvažiaVo mano siižiedotine ir 
asz turėjau tave apgauti.

Pirmasis žiuri akis iszvertes 
persigandęs ir nesupranta kas 
ežia yra. Bet insitikino kad su 
juo kalbasi ir kad yra visai 
sveikas ir gyvas. Tuojau papa
sakojo draugui kas jam vakar 
nutiko. Abudu suprato kad 
pas ji Vakar atvažiavo vai- y 
duoklis kuris ir pasiliko trio
beleje su perpjauta gerkle.

Dabar juodu tikrai tikėjo 
kad toje visu apleistoje triobe
leje tikrai vaidenasi.

cv* Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

in

i

del Kasieriaus, nog sudėta pinigu ant man, i n be go pas pirmąjį ir sa
Preke . . .

W. P. BOCZKAUSKO-CO 
Mahanoy City, Pa.

•t

25č.

t

ko:
I • Važiuokim!

r "

Naujas Didelis
Sapnorius jau ,

Gatavas
i ' ...... n... ■M I 11 I !■■■»»

Jau užbaigom daryt
Nauja Dideli Sapnorlt.

RT— 

M

T— 
te

<

160 puslapiu, bu dau
gybe nauju pavaikalu, <
iszaiszkina visokius te 
pnua kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda- i

t

%

s

ryta kietais audeklinei! 
apdarais., Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

JF. D. BoczkaU8ka9»Co.
Mahanoy City, Pa.
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ŽfeilOS VIETINES ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Szv. Panos Marijos

1 I

•—r Utarninke pripuola Szv.
Onos. — 
Motinos, 

v u ■. *

L- Musu paviete apsivedl- 
mai szimet labai susimažino isz 
priežasties bedarbes, . nes lyg 
saiam menesiui Pott-svilles su- 
das iszdave tiktai 656 laisnus. 
Pasirodė, kad daugelis poru 
isziindami laisnus ant apsive* 
dinto / buvo tosios nuomones 
kąH.gavo paveliuima ant apsi- 
vedimo kad jau užbaigtas 
kritikis ir nereikejo mazgo sū
naiti tik gj’vena toje nuomo
nėje kad jau po szliubui. Vai
kai* tokiu poru mano, kad juju i
tovki yra tikrai vede, bet ateis 
diena kada tėvai tojo žingsnio 
lobai graudinsis. ‘

Ateinanczia 27-1 a diena 
Julajaut^ tai yra Seredoje, su
eis 44 mestai kaip tarp jusu, 
miėli Mahanojiecziai, laikrasz- 
tia’“ Saule ” szvieczia. Yra tai 
bhris metu, užaligom su jumis, 

linksminomis Ti

A’O Szv.

<li*augavom, 
tlAIybavom justi nuliudimuose 
ir tikimės toliaus gyventi su 
jitipis draugiszkai.

— “Šubatoje atsibu
Jtibzapo bažnyczioje kriksztas 
dukreles ponstvos Andriuske- 
vlcziu, 534 W. Pine ulyezioa, 
kuriai duotas vardas Ona. 
Krikštu tėvais buvo poni Ma
rė .Valincziene su ponu Kazi- 
mieriu Dumcziu.

-r— Kunigas vikaras A*. Mi- 
knitis,; iszvažiavo in Chieaga 
aftlank^li savo serganezia mo
tinėle. ,

‘I • ’ ——   -■■■ ■ ■ — ■

SHENANDOAH, PA.
1 ........ . ........................

Praeita Petnvczia
II,'* ♦ •

smarku lietu, vanduo paplovė 
piritu t;hi*lir.‘ Turkey Kun aut
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Nemalonus
W»7 9

*

tieji organai persidirba, ta pa« 
reiga puola ant plaucziti ir tarp 
žmogus kvėpuodamas iszduo- 
da nemalonu kvapu.

Kada žmogus randasi tokio
je padėtyj, jo energija ir vei- 
kiainczios pajiegos sumažėja ir 
nors jis nėra tikru ligoniu, vie-’ 
nok nėra sveikas ir negali būti 
linksmu. r J

Bet kaip gydyti halitosis!
Žinoma gyduole daug pri

klauso nuo priežasties. Jai bur
noje randasi koks
mas, arba nosyje ar liežuvė
liuose, reikia atsiduoti gydyto
jo priežiūrai. Jai dantys-ir 
smegenys yra nesveikam sto- 
vyj, dentistas turi ta atitaisy
ti. Reikia labai szvariai dantis

. ? ■

kvepas isz1
burnos

. | be Toronto Katalikiszkam Lie-NUSKRIAUDĖ 
AMERIKIETE. 
Sziauliu

— Juozas Buitis, Webster 
Street, Pittston, Pu., pajiesžko 
savo paežius, kuri pereita 
szesztadieni, Liepos 16, iszemc 
isz banko viso jo- gyvcniipuv 
taupytus pinigus,;$7,2OO,000 Ir 
su sūnum prasisalino isz na
mu. Jis mane, kad pinigai bu
vo sudėti banke abieju vardais. 
Sa'kosi, žinąs ir vyra, su ku
riuo ji pasiszalinusi. Ji apie 50 
jnetu, suims gi apie 18 metu.

— Pereita sanvaite prohi- 
bicijos agentai iszkrete paneles 
Betty Gilintos užeiga 202 Petti- 
boro St., Duryea, Pa. Paleista 
po kaucija.

— Apię War r i or, Run mu
lai iszkeliami isz kasyklų. Ang- 
lekasiai pranaszauja ilga be
darbe. Nekuriu kasyklų mulai 
iszbuve po žeme po 20 ir 25 me
tus. Neteisybe, kad mulai isz
buve ilga laika po žeme apjan- 
ka. Iszkelti jie sužviegia ir isz 
džiaugsmo voliojasi žemoje.

— Sugar Notch didelis var
gas ir nusiminimas. Kompani
ja pradėjo griauti brokeri. Kal
bama, kad bus statomas naujas 
brokeris. Bet kakla tas bus In- 
vykdyta niekas nežino, tik ži
no kad nebus per ilga laika 
darbo. Tik tiek ten žmones da
bar laimingi, kad kompanije, 
kuomet nedirba nereikalauja 
isz j u randos.

— Stovėdamas 
veidrodi

kambary* savo namo, Stasy. 
Franka, 40 m., gyvenantis po 
num. 31 Main St., 
Liepos 14-ta, persipjovė 
gerkle skustuvu 
in 
miro.

Sakoma, kad Franka, jo bro
lienei nežinant, kuri tuo tarpu 
buvo nairiie, užlipo lh virszuti- 
ni ’kambarį. Broliene iszgirdu- 
si virszuj bildesį, nuėjo pažiū
rėti ir atrado Franka gulinti 
ant grindų kraujuose paplūdu
si. Ji tuojau paszauke daktara 
Ed. J. Kielar isz Glen Lyon, 
kuris tuojau sužeistąjį nugabe
no in ligonine, bet jis už keliu 
m i miežiu mirė.

Priežastis . tos

del i

per zn

p ries z dl- 
v i mutiniam

Aą

Wa namie, 
sau 

Nugabentas 
šanticoke ligonine tuojau

Papile, sziaunu, aps. —« 
Priesz kelis metus isz Ameri
kos, doleriu vežina, iiiigryžo 
sena'pana M. Janutaitė ir apSi

tuviu chorui kad vasaros sezu- 
Lietuviu jaunimo ne stengėsi pirma karta Kana- 

Kuop. Szvyturys surengę gra 'doje Lietuviszkai pasirodyt
žu linksma draųgiszka išzva- a^|t Programa dainu gib
Mbviina NiagipuC FnlĮs. Iszvo- n; »Žirivima Nįagąrri', Faljs.. Iszvn-

ui*

sziibto pėdu.
Mare, pati Jurgio Laim

ei iv isz Swoyersville, kuri mi
rė’praeita K et vergą, likos pa
laidota Panedelio rvta. Velio-laidota Panedelio
ne/palįko kelis suaugusius vai- 
kuė.

f Petras 
prieita Sereda 
gup būtyje. 
Ccdmertone.
buvo Panedelio iv ta.

Žemaitis
Ashlando li-

Velionis
Laidotuves

mirė

Vieszos Sveikatos Biuras 
rauna' daug;'prąszymu inforr 
rawoll apie-halitosis, kuris yra 
Ijem u fęiihy d aly k as apkalbėti.

/ra ži v jo, t a f p ijjfdr vi< J
5 t ' y

.fąs klebenus P. Garmus gruzi-i
pnsiKcreti .kelionėje inžnjigrt |>xnkalbėjo"Alifclii įmones vU palinkę nekalbėti

’ I • . • * •

vėl rengsią choras
v rcidio pasirodyti. Gariu

— tarbelej ant kruti- krokli ir kitas indomins vietas. Į jaunimui kad su’nkioins gyve- 
. . * ’• ■' -r i. .. ' 1 11 .L'.. .1 1 ... ' i1 . > 1 >

Įdavimo tikslas \pakycpuqf i' t yt ’ - 
r u 1, oru,, ] 

mis.' upylinkeisis, 
vietoje nuvykus vėl lis kad ir 

patikėjo ir laiko juos “saugioj i’ndomir pamatytį, tibpasaulini (ant 
vietoj’ ’ 
nes. Gavronskiai prie Jasutal- 
tes buvo labai “malonūs.” 
Daug isz pinigu skolino ūkio 
reikalams. Paskutini' karta 
skolino kelis tukstanezius li
tu, bet pinigus-gave — vekse
liu neiszdave. Matydami, krtd 
toliau pinigu daugiau negau
sia — nuo “rupesezio” pasi
ryžo ja atleisti. Prisitaikė kai 
Jasutaitę miegojo maiszoli 
su 16,500 litu pavogę. Ja-gi ti
kino, kad ji pametusi ir patarė 
užpirkti miszias in szv. Anta
ną. Jasutaite užuot kreipusis y .
in szv. Antana — kreipęsi po
licijom kuri Gavronakius pra
dėjo tardyti. Nors aplinkybes 
rode kaltus esant Gavronsklus, 
bet jie neprisipažino. Matyda
mi neiszsisuksia — pinigus 
slaptai gražino Jaautaitei, in- 
dejo in skrynia. Gavronskis 
suimtas ir peiUuotas Km-szenu 
taikos tardytojui, jo žmona — 
palikta policijos priežiūroj, nes 
norint ja suimti, nuo susijaudi- * ;
niino sunkiai apsirgo.

TRYS MEN. KALĖJIMO UŽ 
VIENA ŽODI.

Kamajai, Rokiszkio aps. — 
Baudžioniu kaimo g^’v

gyveno Avižliu kaime pas savu 
yMCGavrbnskiUH. gvnžiomikuinus A, 

Jasutaite bankams pinigu' ‘he- kais, ten

buvo labai

»par- boję*npre lJetliva ir t.t. Girde- apie nemalonius dalykus, bet 
Ib.

Paskutini'

rupesczio

Baudžioniu kaimo g^vj Jan- 
kauskas žiemą, susibarfi su, są: 
vo seserim, kuria bekol loda
mas pasakė neigiama žodi ir
jos dukters atžvilgiu. Dėl to ki
lo byla kuria hofienei isznagri- 
nejės” KokiSzkSo' jjiuo^/nfriikoii 
teisėjas nubaudė pįl " Jankaus-

(*) dar labiaus .malonu kad at- nimo-sanlygoms nepasiduoda ,u 
vyko vienmineziu sveeziu isz dnėrįingai drilyvaūja ir vpiln.a'tikėtis kokios 
Suvienytu Valstijų, kaip isž savo eilėse. : .

Kartais pastebi kad Toronto 
jaunimas tarp saveb nesutin
ka, viens kito negerbia, užgau
lioja, na žinoma ežia priklauso 
nuo kulturiszkumo. Toroiito 
jaunimas pasiskirstęs iii tris 
pay t i jas: komunistai, cocalis- 
tai ir katalikai ir vieni nuo ki
tu atskirai veikia kolionijoje ir 
kad kiekvienos partijos jauni
mas gerai savai' ’butu nusista
tęs, to nekiltu,-'bet ne. Žiūrėk, 
Komunifitiszkas jaunimas pur
vina ir šmeižia katalikiyzka 
jaunimą, vėl apsisukę laižosi 
prie fo phties jaunimo. Kar
tais kataliku jaunimas nepai
sydamas to krtd ežia tie patys 
purvino, juokėsi isz ju o ežia 
vėla lenda if. susideja, drau
gauja, na ir tuom susideda ne
apykanta veikime ir draugijo
se kad nemoka jaunimas savi
garbos iszlaikyti.

Į

Rochesterio, Niagara Falls ir 
net Cleveland, Ohio. Ponas S. 
K. Karpaviėzius, Dirvbs re
daktorius, susidaręs savo eks
kursija isz t ra ices ■ lipsi lunke ir 
su Torontieeziais susipažino ir 
daugeliu . mipcziu, 
pasidalino isz Lietuviszko gy-

szis palinkimas, kartais perto- 
h nueina; Protingi žmones ne- 
sipriesžina nemaloniams du- 
kusavimams jai isz ju galima 
_________ _j naudos.

Padėtis nuo kurios beveik 
kiekvienas nukenezia kada 
nors gyvenant nors trumpam

nesveiku-
%

laikui bet kartais ir dažnai yra Į užlaikyti, prižiūrėti kad valgia

inspudžiu

vonimo, Toronto Lietuviszkas
• ’*» » ■ 5 ' t •- ’ , > „

jaunimas kas meta .surengė in 
Niagara Falla tokius iszvažia-
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viinus, kur Lszvažiavimo reika
lais pasirūpiną, J.i Krasauskas, 
padedant kitiems. Paimszius 
iszvažiavinius myli bogąfo Ka- 
įlados giines jaunimas nęs jie

« H •

tai nemalonus kvapas isz bur
nos, kuris vadinamas 
sis*” •

Studijuojant szi dalyku ran
dame keturias jo priežastis, 
kaip tai:

Pirmiausia, nesveikas ir ne- 
szvarus burnos ir 
vis; antra, nekurios

t < halito-

laisvesni nuvykę in.r Niagara 
Falls gali pasigrožėt ir Ameri
kos puses indomesnemis vięto-
mis nes gali pereiti Amerikos 
riibežlii. Garbe Torontiecziams 
kad moka vasaros sezone gra
žiomis ekskursijomis, pikni
kais laika praleisti. Tikimasi 
kati ir ateityje Lietuviszka.s 
jau nimas mok e s k ui t uri i

i

visuomet tinkamas ir jo valgo 
ma n e perda u g,
valgio kuris turi daug krak
molo ir cukraus. Valgyti reikia 
daug vaisiu ir daržovių ypacz 
salotu, tomeieziu, salieru ir 
tam panasziu. Keikia gauti už
tektinai oro, miego ir jai gali
ma kasdien iszsimaudyti/Taip 
darifnt iszvcngsi priežascziu 
Vedancziu prie halitosis ir isz- 
sisaugosi nuo daug ligų. •

- P.L.iK
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W. Traskauskas, Ėst.
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

ypacz tokio

nosies sto-
; antra, nekurios plaucziu 

ligos;.treczia, alkoholio ir ta
bako vartojimas; ketvirta, ne- 
prisi laikymu s prie tinkamo 
valgio.

- Su.laikinu halitoąu, kuris pa
eina nuo kokios nors ligos, rei
kia labai szvariai užlaikyti 
burna, dantis ir liežuvi; kit-aip 
galima prieiti prie pavojingu 
pasekmių. Jaigu ligonis per 
silpnas ir pats to negali pada
ryti tas turi jam būti padaly
ta.

Daugumoje atsitikimu, hali
tosis paeina nuo dantų apskre- 
timo, ir.tas dantų apaugimas 
turi būti dentisto nuimtas; 
kartais paeina n,uo< puvaneziu 
dantų, ypacz tuomet kada tarp 
j u priauga valgio, daleliu. Vai- * t

I
prie

Laltfoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vesetiju, paalvaHnlji- 
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy

—Volunge.

dArbininkiszkos
ŽINUTES

i

laika panaudoti gyvenime, k' ' ■' i hi" ą A [ .■*< * t • i
Miroszie -Lietuviai\ katali

kai; Kibios iriem'4-la dl palai- 
tiofa M;'Grigaitįehe;‘lĮ*tA d. 
Liep. A. JSftirauiikas. M. Gri
gaitiene he|Jriklau8ė jokioje 
draugijoje, į^verio tolinus riuo 
miesto ir Tėtai šnilėktavo su 
LiėtUvidis bot mirus, sunūs'ir 
vyras visas laidotuves parūpi
no <Lietuviu (bažnyczioje kata- 
likiszkai, kur klebonas P. Qąr- 
niųs iszkilmįngai laijotuvems 
patarnavo. Am Murauskas buvo 
gana patrijotiszkas Liėtuvys ir 
geras,katalikas, 59 metu am- 
ž i a us ( p rigu le j o Sz v; J ono K r. 
PaszeĮpos draugijoje kur drau
gija taip pat rūpinosi pasku
ti n i u pa tamav im u i r pom i rt i - 
nes iszpiokejinm. Vietos klebo
nas kaip vienoma, *taip. kitoms 
laidotuvėms,į teike gražiausias 
bažnytines apeigas. Lai buna 
mylimieji, ramu ilsėtis szaltoje 
žemelėje Kanadoje jusu kū
nams o sieloms ramiai keliauti 
amžinybėje A. A„ . , ..
t Pažvelgus in praeitus metus 
ir palyginus,-* szie metai yra 
daug skirtingesni, sziriięt daug 
didesnis skaiezius randasi be-

A 7" ' *»■

darbįu negu'pernai. Veikimas, 
tiek draugijose,, tiek visuose 
sluoksųiuoše yra apmiręs ka i 
ir Toronto Lietuviu tarpe. Be-

Mali. City

HazJetoių Pa. — Czionaitinc- 
jb aplinkinėje kasyklos pradėjo 
dirbti^ kaip tai dirbo, pereita • 
mota Ko\<> menesi jo; Kasyklos 
Shaft, Oneida, Drifton, J«h\* 
villo, Yorktown, Beaver Brook, 
Lattimer, Silver Brook, Raven 
Run ir - MLLAVallet’ pradėjo 
dirbt.l?,4i>lwiĮb'laikri/ per ka pra
dėjo dirbti 10,000 ariglekafiiu. 
Visa aplinkine nudžiugo taja 
pe nnai na.

gi<> daleles dažnai insĮgauna in 
liėžuveliu plyszelius, ir ten pu* 
drimos, veda prie halitosis.

Pyorrhea, arba ta padėtis

Skaitykite “Saule” !
HI- J

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
'Dent/stas Mahanojtije .

M'’Ant 2-tro Floro, Kline Sxtoiro
19 W. Centre St., Mahaney City

* +—----  - -- ------

C L RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauaia Graborlua

:i Gabiausia* Balsamuotojas
_Geriausia Ambulanco

TC patarnavimas
npelinkeje.

'Dent/stas Mahanojūje
* • t 4 <

kurioje pūliai atsiranda dantų 
Szakhyse dažnai yra halitosis 
priežastim ir jai greit negydo
ma vedlį prie pavojingu pasek
mių. Jai nerandama jokios ma
tomos priežasties ir jai nėra 
jokios ligos, dažnai atrandama 
kad halitosis paeina nuo vidu
riu suyrimo. Tas yra kada vi
duriai nesumala valgio tinka
mai, atsiranda viduriuose vi
sokios rugsztys ir viduriai ne
dirba taip kaip reikia.

Gale, halitosis gali būti ir isz 
tokios priežasties kurios nela
bai norima ir minėti, vienok 
k^iri yra svarbiause priežastis 
ir paprastas prasižengimas, ir 
tai yra, persivalgymas. Kada e 
žmogus valgo daugiau negu jo 
kimak reikalauja, 
ne i szs ima n k szt i n ir, 
kiek reikia miego ir neiszpild 

1l  •_^.l   ! 1_*_. 1 • 

nemalonus kvapo padėtis pra
deda atsirasti*. Kodėl! Priežas
tis labai mėnka. Žiūrėkime kas 
atsitinka. Pirmiausiai, virina- 

••• • • •1 1
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ka trim men. kalėjimo.

PAGIMDĖ 4 VAIKUS.
Marija Juraitiene, 30 m. am

žiaus, Marijampolės apskr. ir 
valsCziaus, Liepiniu kaimo ūki
ninke, sziomis dienomis Kau
ne, Raudonojo Kryžiaus ligo
ninėje laimingai pagundė 
vaikus, 2 bemink u s ir 
gaitės.

Abu berniukai ir viena mer- . v / / .... . .
gaite sveiki ir gerai iszrodo, 
viena mergaite mirė. Namuos^ 
Juraitiene Auri V.
kitas sunns mire 1 metu.’

A 4 h t ' • . t
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8 Z i O j 
Bile,Ko* Qg 

liiam luike, diena- ar 
naktft Vi8»da turi pil- jT
na pasirinkimu meta- 
iiszku ir kieto medžio W ’ 

Laidoja riu* IĮ
Į Į mirelius pagal naujau- | Į

I lia mada ir mokslą.
U Turiu pagelbininke L
į moterems. Prieinamos |į

prekes.
DU OFISAh 

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

PRIBARSTE PIPIRU IN 
JOSIOS LOVA. ____ r

Mrs. Morta Vir-
sZchovska, West 22-tros. ulV- 

vyra už

gyveno 
at si-

r»

i -----------
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Maryd, Pa. — Albertas Bu- »
leviczius, 17 melu, kuris likos 
pavojingai sužeistas per troka, 
gulėjo ligoubutyje be I '
pęr 24 Valanda-s i
pasveiks.

I

? sąmones 
ir ne greitai

Gilberton, Pa. — Vincukas, 
•12'metu sūnelis Vinco Czesno, 
maudvdamasis labai skaudžei 
suaižei d e. Vaikutis gydosi na
mie. 

I _____
^Cenosha, Wis. — Stasi An

driuli ana diena isztiko netikė
ta mirtis. Jis turėjo netoli nuo 
Kenoshos savo ūki ir 
pjaunama ja maszina

i
pjovė 

sziena. 
Staiga arkliai kažin ko past*

•'briido ir smarkiai szoko in szo-
• na<Andriulis neteko lygsvaros, 
nukrito po maszinos ratais Ir

.buvo taip smarkiai sužeista*, 
- kad nugabentas ligoninėn grei- 
. tu laiku mirė, palikdamas gi-
• liainuliudusia žmona ir aunu.
• Velionis buvo 45 metu am
žiaus žmogus ir gerai Keno- 
sh(» Lietuviams žinomas. Visi 
jo gailisi ir liixli. — v *K.

4

r** t New*mirsskite guodotini akai- 
tylėjai, atsilygint su prenumerata ui 
lalhrasati "Saule,” kurie apie tai ui- 
etlreva Ir prasse Idant nesulaikyt lai*
kf»MC«i«. Paskubinkite I

Chicago. Grabu.

savžudvstes 
nežinoma. .Franka buvo žino- 
mas visoj apielinkej ir geru no
ru žmogus.

— Visi Kuigstoniecziai lau
kia pirmadienio, Kugpiuczio I.

f*?'

Ta vakara invyks didelis po- 
kilis bažnytinėje svetainėje pa
gerbimui klebono Jurgio In- 
cziuros, jojo 50 metu sukaktu- 
viu proga.

t Jonas Liutkauskas, gyv. 
754 Lehigh St., Georgetown,754 Lehigh St., Georgei* 
mire Liepos 14-ta General ligo
ninėj nuo szirdies ligos. Paliko 
du broliu gyv. Georgetown — 
Igną ir Prana. Liepos 16-ta, po 
godulio pamaldų Szv. Trejybes 
bažnyczioj, palaidotas par. ka- ‘c • • 
puošė,

f Petras Gajauskas, 46 m. 
mirė Liepos 14-ta, 119 Beatty 
St., Parsons, Pa> Paliko žmona 
ir penkis posūniu*; • t»T ( c P

Palaidotas Liepos 16/su .baž- « 
nvtinemis 

v

Szv. Pranciszkaus bažnyczios) 
parapijos kapinėse. —-G.

H •

pamaldomis- • (isz

o
4

mer-

3 metu s u n u

NENUSISEKUS 
. “OPERACIJA.

I

Ukmergės pil’. A. K. turėjo 
susilaukti kūdiki, bet nenorėjo 
jo gimdyti, todėl nutarė kreip
tis pas žinoma tos srities “spe
cialiste” V., kuri apsiėmė at
likti “operacija.” Tik “opera
cija” nenusiseko ir priėjo iki 
to, kad A. K. buvd nuvežta In 
ligonine, o “daktarai” in ka
lėjimą. 1 . . ;

) >

ARKLYS ANT STOGO 
, UŽSIRIOGLINO.

Musninkai, Ukmergės apsk.
H i ' ! P . ,1 * ' ' 1 f ' . "

— Nesenei Pamūšio kaimo vie
no ūkininko arklys kažkokiu 
budu užszokes ant kluono stoJ 
go pradėjo lipti in viražu. Pri
lipęs želmenis, matyt, pąbUgo 
ir pradėjo vietoje trypti, bet 
neilgai. Betrypdamas inlužo ir 

užsimusze.

Mariampole. — Szleinu kai
me ūkininkas Bardauskas sai 
vo žvyriaus duoboje ______
gintaro gabalėliu ir kitu juros, Jyai (kas juokauja, (kad arkli 
liekanų.' Gintaro randamą ir 
Rausvos lųiejo. I I .i*

atradJ fn vidų krisdamas už
I

1

ant stogo lipti paviliojusi ant 
stogo augusi žole.

L

ežios, apskundė savo 
nemandagu pasielgimu su jaja 
ir kad pribarsto in josios lova 
pipiru per ka negalėjo nakti-

• « t

mis miegoti
siųsdavo kad iszmesdavo lau- /kan krėslus ir stalelius per Įau
ga. Sudžid nifba’ude ji ant už-

Tankiai taip in-

ir Toronto Lietuviu tarpe. Be
galo ^didelis nuošimtis, jau ne
dirba apie dūlinėtai laiko o ki
ti kad ir gauna,, da j,padirbėt i

mokėjimo’ 25 doleriu bausmes 
ir 30 dienu kalėjimo.

Wm r r W ii n - į . n      L    į —«-r ~~ l Į

Lietuviszkas Kotelis 
Tik 100 pėdu nuo mariu iki 

PERSHING HOTEL 
178 So. South. Carolina Ave.

• f » r r v *

užtektinai 
negauna 

h 
kitu hygieriiszku reikalavimu,

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 WillinK Str«.t 

Bell Telefonas 638-J

ltai vos,del gyvybes palaikymo; 
Kiekvienas žmoguj senas ar,

• J' 1

jaunai, vis užsimasteą svajoja 
ir rūpinasi rytojaus dienos • li
kimu, ,Jaunimas neturėdamas 
tihkamu gyvenimo , sanlygutihkamu gyvenimo , sanlygu' 
nieko gyvenime pamano, ežia1 
gyvena sziadien, ryt veLkitur. 
keliauja, freituoja,.. duonos.1 
kąsnio jeszkodamas. Kelionėje ( 
kiek vargo, nelaimiu, nusižu
dymu, tai. vis nedarbas, gyve
nimo sanlygos k ii niaus, pla- 
cziaus 
džia.

f re i tu o ja

žmogpi gyventi nedalei-

Liepos moų,* B*t a d. Parapi
jos Choras, vadovaujant var- 
goninlnkob;VP;lei ;iO. Pikutėi,

i ATLANTIC CITY, . N; J,
Maudytis tiesiai isz Kotelio, Kamba* 
riji visi mariu pusok Phtarnavim-is 
nidi _ 
atjilartkyti. ..

M /j '■ \-.-

M^iidytis tiesiai isz Kotelio./Kamba* 
1 

ndagus. Kainu pigi. * Malonėkite’ni

r

pigi. , maioncKi^
ANTANAS ŽALIS’’ P^1CĮK<<-

mieji organai neiszpildo savo 
. Netinkamos ir net 

nuodingos valgio dalys yra 
imamos perdidelęmis dalimis 
ir kepenys nespėja atmainyti 
•jas in kūnui tinkamas dalis.

Ij II II / , < > >. >1

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS I628.858.6l

Mokame 8-czia procente ant ] 
audėtu pinigu. Procentą prida- < 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir *. , Savininkas t-v

........................ ■■ m.
j■K: ■1 h l - ‘ i 

E^liiwsK
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A. RAMANAUSKAS,
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, RA.
TELEFONAS 305-R

Isibalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa
ruosta pagal naujausia madą už 
pridnama preke. Parskmdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 143.0-R St.Clair 
Ui ■■■■■—■■........ ............ . .............

• J c 1 I/lepoa. Mes norim kad ir jut <
turėtumėt reikalaus su musu ban- • 
ka nepaisant ar mažti ar didelis. ,

G. W. BARLOW, Pres. 4
girnas turi kaip nors ju ats^Sj FERGUSON. Vice-Pres.irK>a*
,Įkratyti ir kada kiti iszipetan-

_ ■ . . . 1____ 1. _

HM...... ■■■III Į........ .. ■■ II ■ !■■■■!■ Iii ii

KIEKVIENAS K A TOKIO ISZMOKO
Pinigai banke yra juso geriausias'prietelis. Gera banka yra 
geras prietelis. Merchants Banking Trust Co. banke yra 
narys Federal Reserve Systemo. Szi banka yra visada pasi
rengė patarnauti savo depozitoriams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
. MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

tiU MAHANOY CITY, PA.
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