
••••••••••••• ♦ <» <1 o • 1 W AB A»

IffHE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
j PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY (

13

ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates On Application

YEARLY SUBSCRIPTION |3.QQ

PUBLISHED BY
I W. D. BOCZKOWSKI - CO.,
' MAH V;0Y AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

i

i 
H t*

I

No. 66 / IMMKU) AT THR MAHANOY CITY, PA., \ 
Vpost.offick AH HKCOND CLAHH hail mattkrJ

Isz Amerikos
— —H ♦

MIRŲ SIS VARGSZAS TU
RĖJO BANKOSE $10,000.

Seattle, Wash. — Staigai mi
re czionals skaJtinycziojo 8 L 

senukas apsirėdęs in 
iszrodantis kaip 

Jojo ki-

metu
skarmalus,
didžiauses vargszas.
szeniuose surasta keli szmoto-
liai sausos duonos ir kelios 
bankines knygutes kurios pa
rode kad senukas turėjo pasi
dėjus septyniose
deszimts tukstaneziu doleriu.

Lankose nei

VAIKUS KAD
JU

PLAKE
ISZVARYTI ISZ 

“VELNIUS.”
Wichita, Falls, Tex. — Czio

nais randasi kuopele tikimisz- 
ku kvailiu kurie, vietoje moky
ti savo
kai ir pavyzdingai, tai 
kelis kartus ant 

isz juju 
pasielgimą

praneszta palicijai kuri aresz- 
tavojo kvailas motinas o vai
kai likos atiduoti in rankas 
draugavęs prieglaudos vaiku.

ft

TEKSUOSE VĖTRA UŽMU- 
SZE 40 ŽMONIŲ, DAUG 
SUŽEIDĖ IR PADARE 

DAUG BLEDES.
V

Houston, Texas. — Lyg sziai 
dienai suskaityta kad 1} 
sziam raszyinui smarki viesu
lą kuri prapute aplinkinėje 
czionais ir Galveston Subato- 
je, iržmusze nemažiau kaip 40 
žmonių, szimtus sužeidė ir pa
dare bledcs ant daugiau kaip 
trijų milijonu doleriu, kaipo ir 
sunaikino daugybe farmu.

Žmones, nelekia viso savo 
turto, pradėjo kensti bada, to
dėl Raudono Kryžiaus Drau- 
guve paskyrė $10,000 ant su- 
szelpimo nelaiming 
ju. Miesteliai Angleton, 
port ir West Columbia nuken
tėjo daugiausia. Daug szeimy- 
nu likos perskirtu ir nekuriu 
da nesurasta.

u gyvento-
Frce-

1

i
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UŽTRAUKĖ BAUSME DIE- MOTINA KETURIU VAIKU 
VO PATS ANT SAVES 
KURI IR ISZSIPILDE.

Minneapolis, Minn. — Arti
mam miestelyje Rockford, Cal
vin Morgans, 53 metu, kuris 
nesenei pražuvo

PREZIDENTAS ANGLEKA- 
SIU NUŽUDYTAS, DINAMI- 
TAVO NAMA, ARDO GELE

ŽINKELIUS, VAISKAS 
ISZSZAUKTAS.

Orient, III. 
bert, 38 metu

— Juozas Col- 
prezidentas 303

W. D. BOCZKOWNII, Preu. AH«.TV. IP. BIPVlaB V n l| I FWh * 
T. W. BOCZKOWHKI, Kilter. & 44 METAS

JAUNAS TĖVAS
VOGĖ KAD TURĖT UŽ 

KA NUSIPIRKT 
MUNSZAINES.

Passaic,
Rosinskiene, motina keturiu 
vaiku, nuo kada užėjo probibi- 
cija, pradėjo gerti be paliovos. 
Visokį meldimai ir 

z pat mirti likos niai josios vyro nuėjo 
•J. . . I z< • iv

53 metu
isz ranku Ri-

N. J. — Stefanija 
motina

SUSILAUKĖ KŪDIKI SU 
SAVO 23 METU MYLEMA 

IR TURI DABAR 
MAITYT.

I lokalu U.M.W. prie No. 1 ka- chard Kane,'kuris likos už tai 
sykiu czionais likos niiszautas 
ant smert per Iri 
vyras kurie a 
namo ir paleido szuvius. 
bert buvo pricszininku Lewis’o 
ir kovojo prieszais nauja mo
kės t i.

Athens, Ohio. — Namas Jo
no Chadwell, 
No. 25 kasyklose 
tas su dinamitu 
rius. 
kos suardyti dinamitu.

Hocking 
kiuriai iszarde New York Con

ic ad negalėtu

s nežinomus
U važiavo prie jojo

• 1 _________ • I I I I

Co!-

skobavo

.1

nuteistas ant viso gyvenimo in 
kalėjimu, priesz

'nubaustas per Dieva už neda-I 1
laikvma duoto žodžio.

Kelios si 
užmnszima, 
daugiau negers

kuris
likos suardy-
per st ra ik ie-

Kiti du namai taipgi Ii- gerymus.

)

aplinkinėje sIrai-

rakandus 
už penkis

kerszini- 
ant niek, 

diena buvoGyvenimas kožna
V

pekla o liiidniausia kadt i k ra 
anvaites priesz jojo'juju vyriause duktė, negalcda-

pradėjo peržiūri net 
užtiko senoje 

daug

Moskva, Rosije. — Auksz- 
cziausiam teisme likos perkra
tinėtas teismas trylikos metu 
Aleks'iejievo Lekarto, kurio tė
vas apelavo kad sūdąs atmestu 
praszyma ir skunda jojo myle- 
mos, kuri skunde vaika kad jai 
mokėtu menesinia paszialpa 
del jos vaiko, kuri susilaukė su 
Aleksicjievn.

Mergina buvo tarnaite pas 
jojo levus ir susilaukė kūdiki, 
užmetinedama jam motiniszku- 
ma, buk jisai jaja subjaurino. 
Vaiko tėvas negalėjo užmokėti 
merginai, ir apeliavo in augsz- 
tesni suda, kuria užtvirtino 

o sūdo kad 
tėvo vaikas mokėtu menesinia 
paszelpa merginai, kaipo toli
mesnio isztyrinejimo, kiek prie 
to prasikalto mergina, jeigu 
pasidavė jaunam vaikui ir ar 
isztikruju jisai yra tėvu josios 
kūdikio.

RADO DEŽEJE 7,000 
. DOLERIU.

Medina, N. Y. — Laike lici- 
tacijos senoje karezemoje mi
rusio Izaoko Svart, kuris nese
niai mire, Harry Blake ir jojo 
pati nupirko {visus 
koki lenais radosi, 
dolerius.

Kada
savo pirkinius 
duoninėje dože jo daug seno- 
viszku dokumentu, tarp kuriu 
radosi daug ahligu kurie buvo 
verti daug pinigu. Blake nu- 
nesze abligus pas advokatu ku
ris jam apreiszke buk gali gau
ti ant juju daugiau 'kaip 7,000 
doleriu. Gimines mirusio už
vede skunda ant sugrąžinimo 
abligu, bet manoma kad abi 
szalys susitaikins.

ma žiūrėti kožna diena ant gir
tos motinos ir kensti sarmata 
nuo visu savo pažinstamu, isz- 
važiavo pas savo gimines in 
Brooklvna. Ana vakara Stefa- 
n i ja insigavo in narna savo sc- 

, Te

prižadėjo jisai kad 
, kalbėdamas in 

savo draugus sekaneziai: “Tu
riu villi kad Dievas nutrauks 
man ranka jaigu su jaja paim
siu iii burna 

y y

Per koki tai laika Morganas 
nieko negeru ir buvo pavyzdin
gas žmogus.
laiko vela dirstelėjo iii buteli 
ir laike darbo prie taisymo au
tomobiliu likos nutraukta jam 
ranka. Negana to, būdamas 

su savo drau- 
nuszautas

svaiginanczius

Bet už kokio tai

Petro Slovinskio 
drapanas

šerinio 
eme jojo drapanas, keliolika 
brangenybių ir 86 dolerius.

Kada jaja palieija suome 
iszsikalbinejo ant policijos kad 
buvo prispirta vogti idant isz- 
maityt septynis savo mažus 
vai k u s.
pardavė Žydui už keturis dole
rius. O kad josios vyras nega
lėjo gauti kaucijos 
fan i ja likos
me. Nelaimingus vaikus paėmė 
po savo apgloba 
guve.

tral geležinkeli 
gabenti anglis ir butu sunaiki
no ekspresini truki bet in lai
ka užteminta bledc ir likos su
laikytas.

Springfield, 111. —
milicije yra pasirengusi 
liauti in vietas kur vieszpatau- 
ja darbininkiszki sumiszimai 

neužganadinti 
ir

eiti in Christian pavietu 
dirbanezius ten nu

yra pasi
rengęs juos sulaikyti. iManoma
kad be praliejimo kraujo neap
sieis.

vaikus krikszczionisz- 
plaka 

dienos idant 
velnius.” 

motinu
iszvarvti
Apie toki

<1

MERGAITE GYVENO SU 
VYRU BE SZLIUBO.

Detroit, Mich. —Porcija nu
ėjo ana diena in gyvenimu ant 
Wayne uly., kur rado penkio
likos metu mergaite, Be
Midland, kuri gyveno su vyru 
turineziu 32 metus. Mergaite 
likos atiduota in pataisos na
rna o vyra uždare in kalėjimu. 
Abudu pribuvo in czionais isz 
St. Louis. Mergaite pasako pa- 
licijai buk josios jaunikis jaja 
in czionais atsivežu prižadėda
mas su jaja apsipaeziuoti. Po 
teisybei iszeme laisiius ant že- 
nybu bet szliubo neeme. Mer
gaite prisiege sude buk turi 
suvirszum dvylika metu.

29

UŽSMAUGĖ PACZIA KAD 
SUSINESZE SU KITU.

Galliver, Mieli. — Vela vie
nas užvydus vyras papilde žu- 
dinsta ir suardė trikampine 
meile kurioj losze role patogi 
moterėlė Edna Midland,
metu. Vvras baisiai insiuto ant *
savo moteres ir su savo ranko
mis jaja užsmaugė pakol nete
ko gyvasties, po tam surasze 
gromatele del ko jaja užsmau
gė, nuėjo ant virszaus ir palei
do sau kulka in smegenis.

Gromateteje iszaiszkino buk 
negalėjo ilginus dalaikyli 
skausmo Hzirdies kad jiji ap
leido ir jojo tris vaikus, iszbeg- 
dama su kitu vyru in Luding
ton. Kaltina jisai ir bob-vagi, 
kuris užsipelno ant nuszovimo, 
bet jojo negalėjo surasti. Ne
sigaili ka padare ir ant galo 
pridūrė kad jau visi jojo erge- 
lei ant svieto pasibaigė su ne
tekimu paezios.

PAGIMDĖ KŪDIKI TEATRE
Boston, Mass. — Vienam isz 

czionaitiniu teatru, Ona Lins- 
kiene, pagimdė kūdiki laike 
perstatymo. Paszaukti dakta
rai apžiurėjo serganezia moto
re ir kūdiki, nuvežė in ligonbn- 
ti kur motina ir kūdikis yra
Sveiki,

PAKARTAS UŽ NUŽUDINI- 
MA DVIEJU GIMINAICZIU

Oklahoma City, Okla. — Tra 
J. Alder, likos pakartas czlo- 
naitiniam kalėjime už nužudi- 

dvieju giminaieziu 
prie stalo. Visi 
už szmoteli pa

jaus nuo ko kilo musztyne, ir 
Ira isz piktumo juos nužudė.

mina savo 
laike barnio 
trys susibaru

MANO PRADĖT DIRBTI 
GERA ALŲ PRIESZ AT
METIMĄ PROHIBICIJOS? 
Washington, D. C. — Prohi

bicija likos paniekinta kaipo 
netinkama ir bledinga sklypui 
ir 'kad butu tuojaus permainy
ta pagal kalba laikyta Subato- 
je per Henry I. Harriman, pir
mininką Chamber
mercc isz Suvienytųjų Vaisii- 

per reidio. Ponas Harri- 
prohibicija 

bledinga ir“isz- 
nepasekmin- 

as o valdžia per jaja netenka 
iau kaip 12 bi-

of Com-

kad

yra
isz-

prohibicija turi

ju, 
man nurodė 
yra sklypui 
bandymas” 
cr
kas metas daug 
Ii jonu doleriu.

Toliaus tasai žymus žmogus 
kalbėjo kad
būti tuojaus atszau'kta, prita
rė dirbti tuojaus geresni alų 
kuris nebūtu svaiginaneziu.

Matyt, kaip nekurie prana- 
szauja, kad geresnis alus da 
gali sugryžti priesz rinkimus 
prezidento nes bravorai pradė
jo pargabent baczkas isz Vo
kietijos, perdirbinet savo bra
vorus,
dirbti alų.

y

kad praduti tuojaus

BROLIUKAS NUSZOVE 
SAVO BROLIUKĄ.

Harrisburg, Pa. — Keturi u 
metu Jimmy lekes nuszove ant 
smert savo 14 menesiu broleli 
Bari su 
rado už
laike kalbėjosi su savo kaimin- 
ka ir nepatemino kaip brolelis 
atkiszo karabinu in broleli pa
leisdamas in ji szuvi.

mažu karabinu kuri 
duriu. Motina tame

St ei t i ne 
ke-

kurie 
nauju 
mano 
sulaikyti
glekasius.

yra
V

mokeseziu

> 
su 

szi m ta i

Vaiskas

PATI SUDEGINO AUTOMO
BILIU KAD LAIKYTI 

VYRA NAMIE.
Jersey City, N. J. — Czionai- 

tiniam sude atsibuvo teismas 
tūlos moteres kuri geisdama 
sulaikyti savo vyra nuo važi
nėjimo ant vakaruszku su ki
toms moterems, kada gaidžiai 
gieda, sudegino jojo

Vyras užvedė
automo

biliu. Vyras užvede teismą 
priesz savo motore už sugadi
nimą jojo turto. Motore likos 
paleista ant $2,000 'kaucijos. 
Motore prisiege buk josios vy
ras važinėdavo paryeziais su 
kelioms svetimoms moterems o 
jaja nenorėdavo niekur vežti 
ir turėjo sudėti namie laisty
dama graudžias aszaras lauk
dama sugryžlanczio vyro.

ISZSIPILDE JOSIOS 
SAPNAS.

McLean, Ill. — Keturi metai 
adgal Mrs. Arthur Baker pa
mote puiku deimantini žiedą, 
manydama kad kas turėjo ji 
pavogti. Ana diena turėjo sap
ną kuris jai aiszkiai parode 
kur randasi pamestas 'žiedas, 
kuris radosi po grindimis gon- 
keliu. Tasai sapnas pasiantri- 
no kelis kartus. Liepo atlupti 
lentas ir isztikruju žiedas likos 
atrastus toje vietoje kaip sap
ne buvo mates.

PAVOGĖ VISA VAGONA 
ANGLIŲ.

Shamokin, Pa. — Angliniai 
butlegeriai

buk Herman kad ana diena

Negana 
girtu susi'peszo 
iru ir likos

y

anto
smert.

Dabar jojo drangai yra to- 
kad isztikruju 
likos iszpildy-

sios nuomones 
Dievo bausme 
ta.

ARESZTAVOTAS UŽ 
BJAURU PASIELGIMĄ

SU MERGAITE.
Port Carbon, Pa. — Alber

tas Kuczionis, 20 metu, isz ar
timo kaimelio Schoentown, li
kos uždarytas Pottsvilles kalė
jimu už subjaurinima 16 metu 
mergaites Matildos Prokop o 
kada palieija surado Kuczioni, 
tai radosi su‘kita mergaite arti 
V’hi te City*

Nedėlios vakara apie 8ta va
landa vakare, Matilda,
brolis Steponas ir Ona Szyma 
ėjo in White City parka. Eida- 

užkalbino Matilda

josios

m i keliu
Kuczionis. Kiti manydami kad 
geidžia su jaja tiktai pasikal
bėti, nuėjo toliaus. Pasinaudo
damas isz progos kad ji niekas 
nemato, Kuczionis nutraukė 
Matilda in krūmus ir lenais ja 
sužagejo. In valanda po tam, 
Matilda nuvargus atėjo namo 
ir apalpo ant slenksczio namo. 
Daktaras apžiurėjas mergina 
isz'kvote isz josios kas jaja su
bjaurino ir Kuczionis likos už
darytas kalėjimo lyg teismui.

atvažiavo isz Ansonia, Conn. 
Lietuvis

r>

septynis
Pavogtas drapanas menesius 

metu
49

nusprendimą pir

todėl Sie
li žda ryta k aluj i-

vaiku drau-

PALICIJA ISZKRETE LIE- 
TUVISZKU KOMUNISTU 

LIZDĄ.
Chicago. —■ “Vienybes” ko

respondentas pranesza kad li
tą Rugp., aresztuoti trys ko
munistu “Vilnies” sztabo na
riai, redaktoriai V. A. Andriu
lis ir Pijus Krakaitis ir admi
nistratorius 
kaitinami

valstijos 
draudžia 

skelbti ir s'kleisti bankiniu in- 
staigu finansiniam stoviui ža
lingus gandus. Skunda padavė 
John P. Ewald, Kestuczio Pa
skolų ir 
sekretorius.
ma, “Vilnios” redakcijoj ir 
administracijoj padaryta kru

tuli dokumentai.
Pati “Vilnis,” apraszydaina 
ta arcszta, dar prideda, kad ir 

“drg.” Savukaite 
aresztuota ir smulkiai apraszo 
kaip Valstijos Gynėjo Swan
son atsiunsti detektyvai krėtė 
rasztine ir norėjo suaresztuoti 
visus redaktorius.

Illinois 
kuriais

Vilnies

Jie 
priesz

J. P. Miller, 
prasižengė 

instatymus, 
spaudoj

Statybos draugijos 
Priesz aresztavi- 

Vilnics”

ta ir paimti 
“Vilnis

knygvode

> y 
y

y

su ki-

UŽMOKĖJO 250 DOLERIU 
UŽ TORIELKA SRIUBOS. 
Spokane, Wash. — Per kelis 

Jonas Carvane
stovėdavo gi i toje

tais vargszais idant aplaikyti 
nuo miesto paszialpa — toricl- 
ka sriubos ir szmotoli duonos. 
Kas tokis'pranesze labdaringai 
draugovei kad Jonas ne yra 
tokiu vargszu kaip jisai iszro- 
do. Kada ji nuvožė ant palici- 
jos ir padare ant jo krata, rado 
skarmaluose 7,320 doleriu. Su- 
džia nubaudė ji ant 250 dole
riu.

I

Isz Visu Szaliu
UGNIS PADARE BLEDES 

ANT $5,000,000.
Manila, Filipinai. — Smarki 

ugnis kilo senam mieste Ma
niloje, kuri sunaikino kelis 
bizniavus namus, dvi kolegijos, 
Atenso muzeju ir kitus namus.

Bledcs padaryta
kaip ant penkių milijonu dole
riu. Keli žmonis likos baisui 
apdeginti isz kuriu du mirs.

25,000 RUSISZKI ANGLE KA
SIAI SUSTRAIKAVO.

Moskva, Rosije. — Neužga- 
nadyti isz žemu algų ir var
gingo darbininkiszko padėji
mo, apie 25,000 anglekasiu 
Donbaso kasyklų aplinkinėje 
pametu savo darbus iszeidami 
ant gencraliszko straiko.

Donbaso kasyklos yra 
džiausios ir pristato 
kone del viso sklypo ir jeigu 
straikas tesis ilgai, tai augliu 
bus didele stoka.

apie 25,000

di- 
anglts

d a ugia u

SUSZAUDYS 9 RUSUS UŽ 
PREKIŲ VOGIMĄ.

Maskva. — Baku ir Tiflise 
nuteisti suszaudvti 9 žmones 
už vogimą prekių isz prekių 
vagonu geležinkeliu stotyse. 
Maskvoj už ta pat prasikalti
mą aresztuoti 26 ir kitose vie
tose — net 93. Atrodo, kad ir 
szio bus suszaudyti. Vagiu So
vietai kitaip neapsigina.

O

KIREMELE BUVO 
PRIEŽASTIS SZIMTO 

ŽMONIŲ MIRTIES.
i

Bombay, Indije. — Szimtas 
žmonių pražuvo laike apsiver
timo parvazo arti Kolhapur. 
Priežastis nelaimes buvo se
kanti: Kada parvazas slinko 
pro medžius, didele kirmėlė nu
puolu nuo mudžio in parvaza. 
Žmones iszsigande susigrūdo 
ant vienos puses ir parvazas 
apsiverto su žmonimis.

BAISI MIRTIS SENOS 
MOTERES.

Bingara, Australije. — Cer- 
vera, Derby, 79 metu motore, 
gyvenanti mažam miestelije 
Croydon, neteko gyvasties per 
savo szunis.

Senuko tarno laiko džiovino 
drapanas, o ant kiemo bėgiojo 
trys dideli szunes. Kada moto
ro pasilenko paimti szmoteh 
drapanų, idant pakabyt ant 
virves, *szunys mano 'kad jiji 
pasilenko paimti lazda nuo že
mes. Visi trys staigai puolo 
ant moteres ir pradėjo draskyt 
josios kuna. Norints ant riks
mo moteres subėgo kaimynai, 
bet nedryso jaja gelbet, nes 
szunys buvo pus-laukinei ir bu
tu ir ant ju užpuolė. Ant galo 
atbėgo palicije kuri npszovc 
inįrszusiąa besėjęs. - •

SENAM PECZIUJE 
VELNES...” I

Lansing, Va. — Verna Trow
bridge, 60 metu, užvede teisina 
prieszais savo vyra, Mikola, 
64 metu, ant persiskyrimo, pa
duodama priežasti del ko su 
juom daugiau nenori gyvent. 
Užmctincja jiji jam buk josios 
prisiegelis draugauja su sveti
moms bobelkoms, pasamdo au
tomobiliu ir iszveža merginas 
su kurioms trankosi po rod- 
hauzes per naktis ir pirkinėją 
joms visokes dovanas. Negana 
to, susiraszinodavo su dauge
liu moterių, pakviesdamas jais 
ant suėjimo. Sudžia nedavė 
perskyrimo tiktai davė abiems 
tokiu szunc-potoriu kad Miko
las juju neužmirsz kolei gyvas 
bUS‘_____

( (

Szi manas

ANSONIJOS LIETUVIUI 
NELAIME.

Worcester, 'Mass. — In ežia

J uozas J u reviezius, 
37 m. amž., tikslu vesti naszlc 
Viktorija Marcziulioniene su 
5 vaikucziais. Worcesteryj po
licija ji iszsigerusi aresztavo ir 
patyrus, kad Ansonijos gyven
tojas, nutarė kad tai valkatau- 
jas ir inmote in kalėjimą. Bet 
kaip baisu, kada pasklydo ži
nia kad vargszui perskelta gal
va ir mirė! Policija aiszkinasi 
kad jis pats besidaužydamas, 
porsiskeles iii cementą galva, 
bet kalėjimo szerifas kaltina 
policija. Kaip tas pasibaigs, 
nežinia. Bet faktas, kad Lietu
vy s mirė.

Tai kokio baisaus likimo 
Lietuviui susilaukia, 
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DIDELIS GODUMAS ANT 
AMERIKONISZKU 

DOLERIU.
Krokava, Lenk, v t

Feldman, Žydas, a tujas ant po
licijos padavė skunda, kad jam 
iszimta isz gromatos 55 Ame- 
rikoniszki dolerci, kuriuos 
siuntė in Medinga. O kad tokiu 
vagyseziu nelabai suseka, bet 
ant galo pasiseko susekti tūla 
paczto virszininka, kuris piir- 
davinejo Amorikoniszkus do
lerius kaipo ir užmokėdamas 
dolereis už kokius tai pirkinius 
krome.

Virszininkas ant galo prisi
pažino kad dolerius iszeme Ir 
vela gromata užlipino. Virszi
ninkas likos nubaustas ant tri
jų menesiu in kalėjimą ir pra- 
szftlintas nuo darbo. . ,, . ;

taip insidrasino 
iszvogo anglis 

isz viso vagono kuris stovėjo 
netoli Readingo brokerio. Ne
gana kad isztusztino -visa va
gonu bet isztusztino da puse 
kito. Viso pavogta 180 tonu 
augliu. Palieija angliniu buc-

PRIGĖRĖ VYNE.
Percy, Ill. —Koronerio džiu- 

re pripažino
Ruchkorff, 68 metu, rado mir
ti nuo pasiskandinimo vyne. 
Nuėjo jisai iii skiepą atsinesz- 
ti vyno ir nežinomu būdu su- 
musze didele moline bone su 
vynu. Jojo pati rado ji gulinti 
vyne su veidu pali^iŲn vyne. tegeriu da nęsusęke. I I

y
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Kas Girdėt
Ka gali toki kalbėti, ir kam 

pasiskunstie?

Tikejimiszki Szokikai, taip 
vadinami “Holy Jumpers” tu
ri savo metini seimą Wauke
sha, AVis.

Iszpažintojai tojo tikėjimo, 
laike pamaldų, taip sukasi kad 
net pa t rot i na savo pajiegas ir 
puola ant grindų kaip negyvi, 
szukaudami kaip pasiutia: 
“Aleliuja, Dievas yra mumy
se!”

Nekurie žmones, pagal savo 
kvailumą, yra tosios nuomones 
kad Ponas Dievas neturi kito
kio darbo kaip pridavinet ti- 
kejimiszkiems kvailiams pa
jiegas ant szo'kiu.

Randasi ir kita panaszi ti- 
kejimiszka szaka 
“Holy Rollers.

Szven tieji 
je szokinet
laukdami pakol Dvase Szven
ta inžengs in juosius

vadinama
9 9

rolersai“rolersai” vieto- 
ritasi ant žemes,

ir in- 
kvėps in juos galybe kalbėji
mo visokiais liežuviais.

Butu tai dideliu palaimini
mu del t uju žmonių kad isztik- 
ruju Dvase Szventa inžengtu 
in juosius bet vietoje sumai- 
szyt jiems liežuvius, kad suda- 
vadytu jiems smegenis.

----- II------
Ana diena popiežius iszdavc 

paliepima visiems kunigams 
ant svieto kad Sakramentas 
Dirmavones butu pirmiau 
priesz Komunija ir tai ne vė
liaus kaip septynių metu am
žiaus. Tas permaino paliepi
ma popiežiaus Piuso, kuris pa
vėlino vaikams priimti pirma 
komunija turėdami szeszis 
metus.

Popiežius taipgi permainys 
papratima priėmimo krikszto 
ir tuom paežiu kartu Sakra- 
menta Dirmavones kokis pri
pratimas vieszpatauja Pieti
niam Amerike.

butu

turėdami

Vincentas Astor ir John J 
Raskob, užtvirtino Roosevcl- 
ta, kandidata ant prezidento 
ant demokratiszko tikieto, kad 
jam prigialbes visame ir pasiu- 
lis savo patarnavima ateinan- 
cziuose rinkimuose.

Apart savo patarnavimo, su
dės jieji ir gausias aukas dole
riais. Tosios aukos doleriais 
ant vedimo demokratiszku rin
kimu prigialbes Rooseveltui 
daug nes ir turi gera proga 
laimėti rinkimus ant preziden
to, sugryž jiems adgal in kisze- 
nius su gerais procentais.

:: ■■ ■■■ ■

Poni Anita Baldwin, duktė 
mirusio milijonieriaus Baldwi- 
no, apreiszke kad jai nubodo 
Suvienytos Valstijos ir mano 
apsigyventi ant gero Kanado
je.

Mat, poniute Baldwin
gero užpyko ant Dėdės Šamo. 
Josios tėvas dasidirbo milijo
nus Amerike bet dukrele per
trauke visus ryszius su savo 
tėvynė, aiszkindama buk Dede 
Samas prisidėjo prie to, buk 
josios turtas, 35 milijonai do
leriu, susimažino tik ant 15 
milijonu doleriu, todėl poni 
Baldwin dabar labai gailisi 
netekimo tiek milijonu, bet už- 
mirszo, kad jai da pasiliko 15 
milijonu doleriu ant gero pra
gyvenimo.

Bet ka gali sakyti tieji ku
rie neturi milijonu tiktai ma
žas stubeles arba kelis tuks- 
tanezius doleriu bankoje arba 
inde jo ant morgieziu o szia- 
dien neteko visko, ne tik savo 
stubeliu ir pinigus bet ir dar- 
tw.

ant

------------ ••------------

Sztai paveikslas “džiaugs- 
tevu, koki susilanko antmo” 

senatvės nuo savo vaiku:
Tėvas susikūprinęs nuo sun

kaus darbo per (langeli metu 
kasyklose, iszaugines kelis 
drūtus sūnelius, — laiko be
darbes, ant senatvės, likos pra- 
szalintas nuo darbo kaipo ne
tinkamas daugiau nevalnin- 
kaut del korporacijų nes ang
liniai karaliai nenori tokiu 
darbininku kurie dirbdami ka
syklose po daugelio metu 
tenka sveikatos ir pajiegn 
prie darbo — 
prieglaudos nuo 
nuo kuriu tikėjosi džiaugsmo 
ant. senatvės. Sūneliai panie
kino tęva kuri vadina “Old 
Man” 
žengt slenksczio namu, už tai, 
kad ant to nesutinka marti. Ir 
ka turi daryt tokis tėvas susi- •r
laukes senatvės? Vienatinis 
kolos yra iii “purhauze 
suras prieglauda.

Daug panasziu atsitikimu 
turime aplinkui save. Pažysta
me ir tūla sena motinėle kuri 
turi sūneli kunigą ir dabar va
goja kad apie jaja užmivszo 
ant senatvės.

“ Dievulėliau, kiek 
paszvenczia pinigu, sveikatos 
iv aszaru pakol iszaugina vai
kus, tikėdamiesi kad ant se
natvės turės pas juos prieglau
da, bet kitaip atsitinka — vil
tis dingo ir re i ko užbaigti gy
venimą po svetima pastogia! 
Isztikruju graudu.

rn

iszaugincs

ne-
ir

dabar neturi
savo vaiku,

kuri
ir neduoda jam ne per-

senatvės?
I i ? 9 kur

tai tėvai

Beveik kožna motina, turė
dama po pen kės ir asztuones 
“linksmybes” namie sirgtu 
tankiai ant suardytu nervu, 
jaigu turėtu ant to laiko. To
sios kurios neturi vaiku, tan
kiai serga ant 
bodumo

Yra tokiu žmonių kurie net 
ant slenksczio mirties parodo 
savo neapykanta kitiems.

Sztai ana diena Viedniujo 
mirė turtingas kupezius vardu 
Karzan, kuris savo testamente 
visa savo turtą paliko savo pa
ežiai ant nepaprastu iszlygu o 
ypatingai ant tokiu: kad po jo 
mireziai, jaigu jiji geidžia ap- 
laikyti turtą, turi nuryti viena 
grama arseniko.

Žinoma kad naszle ant tokiu 
iszlygu nesutiko ir turto neap- 
laike nes nenorėjo važiuoti 
drauge su savo vyru ant ano 
svieto. — Turėjo tai būti vel- 
niszko budo motoro jaigu vy
ras padare loki testamentą.

namie

nervu isz nuo-

me ligai tos 
auga, neturi

Jaunos 
sziadien 
baimingu motinu” ir užmirsz- 
ta kad sziadien randasi daug 
svarbesnis tikslas gyvenime 
ne vien tik puikios szlebes ir 
pauderis. Sziandieniniai paro
dai ne viena mergaite nustūmė 
ant prapulties kelio. Automo
biliai, puikus parodai ir pau
deris jaises pakursto ant pa- 
leistuvingo gyvenimo. Joms 
niekas daugiau nerupi kaip 
tik: isz kur aplaikys szilkines 
paneziakas ir kur rytoj va
žiuos. Didesne dalis isz ju ne
turi smegenų, naminio iszauk- 
lejimo ir geru naminiu aplin
kybių. Parodai yra juju viena
tine kasdienine rūpestis. Trum
pos szlebes yra geros ir svei
kos bot kada subrinko augsz- 
cziau keliu, tai to jau už daug. 
Mergaites — o ir vedusios mo- 
teres, kada atsisėda tai... vėl 
ka ežia apie tai kalbėt, . .

f
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kurios 
dievu

9

ISZ LIETUVOS
NORĖJO NUŽUDYTI SAVO 

SENA VYRA.
Kaunas. — Kaime Paniomy- 

luose, gmynos Szyleliu, 26 me
tu St ankui t iene, norėjo nužu
dyti savo 60-metini vyra Anta
nu. Motoro ūždavo senam vy
rui per galva kirviu kelis smar
kius y pus, bet senukas iszliko 

zu. Stankaitis yra vedusis
trecziu kartu, o jojo treczia. pa
ti yra daug jaunesne už ji.

r v

NEPAPRASTAS REISZKI - 
NVS GARNIU GYVENIME
Svėdasai, Rokiszkio aps. Pa- 

uriszkiu kaime, dėdės Szalako 
sodyboj, gandralizdy, szi pava
sari apsigyveno porele garniu. 
Kai jau patele iszperejo gar
niu kus, staiga dingo garnius. 
Kctures dienas ir tiek pat nak
tų patele alkana saugojo pauk- 
szcziukus, niekur neiszskrisda 
ma isz lizdo. Po keturiu dienu 
in lizdą atskrido patinėlis 
drauge su trimis garniais. Gar- 
nys-patinelis su kitais garnets 
isz lizdo iszmete garniukus, o 
patele nusivijo in miszka ir ten 
užkapojo negyvai. Gyventojai

8AŪEB______________________________ _____ _________________

BALTA KARALYSTEi I

abudu pasiduoti in
Pirmutinio buvo var

uz
lį no savo 

atsiženklinta 
paežiu kartu

Treczia jauniause atsiliepė:
— Asz duosiu tau toki kar

du su knriuorn ingalesi kodau- 
giausia vaisko. Prick tam duo
siu ir tokia kepure kuria už
dėsi ant galvos o niekas tavos 
negales panlatyt.

, Aplaikes visas dovanas pa
dėka vojo panoms puikiai ir 
nujojo tolinus. Už keliu dienu 
prijojo prie dideles karalystes. 
Szitoj karalystėj, kožna žmo
gų kuri sutiko,
jojo veido dideli nuliūdima ir 
užklauso priežasties.

— Puikus kareivi, 
liepe žmogelis, rytoj ketina bū
ti didele 'kova,
apsiaubtas kareiviais.

Masidas ant tokios žinios 
nujojo tiesiog in palociu o su
stojas priesz nuliudusi karalių 
užklauso priežasti jojo nuliū
dimo.

paregėjo ant

isz t ar-

Senovės gadynėje gyveno di
deliam sutikimo du draugai, 
vienas nuo kito neatsiskirdavo 
niekad, kur vienas eidavo tai 
ir kitas ten draugavo. Karta 

■f

nu I are 
vaisku,
das Masidas o antro Marma. 
Masidas pabuvos koki laika 
vaisku, pasiliko perdėti ui u ant 
kitu kareiviu o kada pabaigė 
savo Larnysta aplaike puiku 
arki i kaipo dovana 
pulkauninko
narsumą. Tuom
pabaigė savo tarnysta ir Mar
ma ir abudu susitarė keliauti 
in svietą jeszkoti giliuko bet 
Marma neturėdamas arklio at
siliepė in savo dranga:

Mielas drauge, kaip asz 
galiu su tavim keliauti neturė
damas arklio?

—' Nesirūpink Marma, pir
miausia asz josiu o tu eikio 
pekszczias in paženklinta vie
ta. Kada asz atjosiu in tonais 
tai persimainysim; tu josi o 
asz eisiu pekszczias.

Kaip nutarė taip ir padare. 
Bet kaip nusistebėjo Masidas 
kada pribuvęs ant vietos, kada

— atsi-

visas miestas

esmių

spėja, kad koks nors nciszma- •iau ai kliu, neužtiko
nelis in lizdą buvo padojes žą
sies arba kito kokio paukszczlo 
kiauszini, isz kurio buvo iszpc 
retas nepažystamas garniams 
pauksztis. Del svetimo pauksz- 
czio, matyt, ir teko patelei už
mokėt gyvybe.

9

va Is-

IR MIRDAMAS SLEPIA 
SAVO TURTĄ.

Del turto palikimo yra invai- 
riu keistenybių su testamen- 
tais. Bet dar keiseziau kad visa 
savo gyvenimą slėpės ir mirda
mas paslapties neiszduoda.

Nesenei mirė Szakiu
cziaus Cimbolu kaimo gyvento
jas Užupis, kuris visa gyveni
mą šlepe pinigus nuo žmonos 
ir vaiku, nesakydamas kiek pi
nigu padėta bankuose, 
paskolinta žmonėms. Vekselius 
ir banko knygutes laikydavo 
užkasės butelyje. Isz patikimu 
asmenų teko sužinoti, kad isz 
viso Užupis turėjos apie 5,000 
litu, kuriu gal 2,000 litu buvo 
padėti Szakiu ūkio banke, ki
ti pas privaezius asmenis.

Bet banko direktorius atsi
sakęs parodyti indėlininku 
knygas ir duoti bent kokius pa
rodymus. O asmenys kuriems 
buvo paskolinės ir-gi nepripa- 
žysta. Taip turtas ir nuėjo vc-
jais.

kiek

atome

J------------ -----
PASIKORĖ KAD TĖVAS 

BUVO GIRTUOKLIS
Panevežis. — Kaime Uzba- 

lai, Panvežio paviete,
sau gyvasli per pasikorimą 19 
metu, 
isz priežasties girto tėvo, kuiTsr 
lankei sukeldavo namie bar
nius ir muszins. Mergina labai 
sarmatinosi girto levo ir nuta
rė padaryti sau mirti ne kaip 
žiūrėti ant jojo pasielgimu.

Urszu le J an ka nok i u te

4,000 SZOFERIU IR
BOSINIU DARBININKU.

Kaunas. — Lietuvoje szia- 
dien randasi! isz viso 4,000 szo- 
feriu ir darbininku prie bosu. 
Visi sutverė savo organizacije 
kuri dalinasi ant keturiu sky
rių: Kauno yra 300, Marijam
polėje 30, Vilkaviszkije 35, 
Sziauliuosia 50. Neužilgio su
tvers szakas Panevežijo ir Vil- 
komire. , i , i ’

paženklintos vie-Marino ant
tos. Norints lauke kėlės dienas 
ant Alarrno bet jojo nesusilau
kė, kalbėdamas:

— Tai vis ant
atsitinka: už gero blogu atsi- 

” Peikdamas savo drau- 
ejo pekszczias ir neužilgio 

girria, kurioj

svieto taip

moka.
gn, 
inejo in didele girna, Kurioje 
radosi platus kėlės bet kas kar
ta darosi siauresnis. Taip eida
mas per girria, szoko nuo me
džio didele gyvate ant jo kak
lo. Masidas baisiai nusigando 
sza ūkdamas 
gyvastei 'bet
jo žmogiszku balsu:

— Nuneszk mane i u Balta 
karalyste o jaigu to neiszpildy- 
si tai tave ant vietos užsmaug
siu.

Masidas paklausė kur ran
dasi kėlės in Balta karalyste. 
Gyvate atsake:

— Kikie per szita girria o 
vėliaus prieisi prie puikesnes 
kuri Ims labai tanki o kurioje 
užtiksi kele ir eikie juom pa
kol prięisi prie puikaus balto 
pa loci a its pastatyta isz balto 
marmuro.

Kaili gyvate pasakė taip ir 
padare. Kada priėjo prie palo- 
ciaus, gyvate nuslinko nuo Mfl- 
sido kaklo kalbėdama:

— Sztai yra Balta karalys
te! Nueik in 
kyk jog mane
nesziai o nž tavo darba tau 
puikiai užmokės.

Masidas inejas in stebuklin
ga soda paregėjo prie jojo ar
tinantis tris puikes panas ku
rios jo užklausė ko atėjo ir ko 
sau geidžia.

— Atnesziau in czionais 
didele gyvate kuri man kalbė
jo kad jus man už tai atnagra- 
dysite.

Vyriauso isz panų atsiliepė:
— Žinai ka atnesziai pas 

mus: yra tai musu molina, o 
už tavo gera darba tau puikiai 
atlyginsiu. Asz isz savo puses 
duosiu tau puiku ark Ii nes ma
tau kad kelione atbuvineji 
pekszczias. Antra atsiliepė:

— Tai per maža dovana. 
Duosiu tau divona: jaigu tave 
patiktu kokia nelaime tai nuo
latos turėk taji divona su sa
vim o mes apie tavo nelaime 
visados žinosim. Kad ir suka
potu tave ant szmoteliu tai 
mes pribusim tau in pagialba.

jog jau po jojo 
gyvate prakalbę-

'i

palociu ir pasa
lu ezionais at-

in

verykus ant nauju kuriuos pa
stato prie lovos.

Ant rytojaus viena 
naieziu atėjo liudyt karalaite
ant pusrycziu o karalius ant 
josios lauke. Karalaite paszo- 
ko isz lovos ir paregėjo stovin- 
czius naujus czeverykus kuriu 
nepatemino nakezia.
liu nusistebėjimu apsiavė in 
naujus czeverykus ir nuėjo in 
valgoma pakaju. Karalius pa
regėjus naujus czeverykus ant 
kojų savo dukreles taip-gi ne
mažai nusistebėjo nes da to 
niekad neatsitiko. Tuojaus su
prato jog tai darbas Masidos, 
isz ko visas palocius džiaugėsi.

Kada ta j i
nusidavė in savo pakajus, Ma

Su dide- 
apsiave

Lehigh Valley R.R.
NAUJOS PIGIOS PREKES IN
Allentown, Bethlehem

ir
Easton

NEDELIOJ 21 AUGUSTO
$1.50 in ten ir atgal

Treinas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 
9:15 vakare. Bethleham 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakare pagal Stan
dard Time.

Tikietua Lehigh Valley Ofisuose

Railroad
OmImM BUdLlMeasMW
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baise i ir akimirksni sukapojo 
ant szmoteliu, taip kaip su 

Kada ir 
karalaitei nukirto galva

szmoteliu 1

vakaru karalaite i'10"1 buvo Padaręs.
su

sidas paskui ja nuėjo nes, ži- Balta karalyste. Kada
prisiartino

— Pone mano, esmių ap
siaubtas vaisku isz visu pusiu 
ir negaliu gintis. Mano nevi
donas geidžia ai imti nuo manes 
karalysla ir numesti nuo sosto.

szviesus 
karaliau. Dievas mane prisiun
tė in czionais tan in -pagialba. 
Iszkirsiu visus tavo nevidonas 
akimirksnyje.

Karalius nudžiugo labai ir 
apkabinęs Masida, pabueziavo 
in veidą isz didelio džiaugsmo. 
Sulaukus rytojaus karalius ir 
Masidas iszgirdo kareiviszka 
triubele ant užklupimo miesto. 
Masidas iszejas prieszais kaip 
mostelėjo su savo kardu kelis 
kartus, tai neprietelio galvos 
nusirito kaip kopūstai — isz
kirto visus kareivius kai 
liaus prieszo. Karalius paregė
jus toki stebuklą, paszauke:

— Mano brangus iszgelbe- 
tojau! Neturiu tiek turto idant 

už mano isz- 
’•elbejima isz ranku mano ne- 

Bet turiu vienturte 
dukrele kuria tau szirdingai 
atiduodu už paezia. 
tiek tau 
dukteriai turiu 
diena naujus 
riuos per nakti nupleszia neži
nomu man būdu.

— Tai [nieko szviesiauses 
jaja atpratinsiu

Nusiramyk

*0< C

tave apdovanoti
(>' o 
vidono.

praneszu

----- o1*1

Bet tik 
kad mano 

nupirkti kas 
czeverykus, ku-

karaliau, asz 
nuo pleszimo czeveryku, iszty- 
rinesiu laja priežasti da szi 
vu'ka ra.

Taja nakti, užsimovęs kepu
re, stojo prie lango karalaites. 
O kad marios buvo tuoj prie 
lango karalaites, paregėjo ne
užilgio kaip prisiartino prie 
palociaus laivas isz kurio isz- 
lipo kokis tai kareivis ir paė
męs karalaite ant laivo, 
plauke in antra karalyste kur 
siautė su karalaite per visa 
nakti szokdami be paliovos. 
Priesz saules tekėjimą vela 
sugryžo prie palociaus, o kada 
karalaite nusiėmė czeveryku.?, 
buvo visi suplysze. 
pamatęs suplyszusius, 
ko naujus czeverykus ir pasta
to prie lovos.

Masidas antra vakara atėjo 
in karalaites mieg-kambari, 
temindamas kas vėliaus daly
sis Ta nakti vela pasiantrino 
tas pats ka ir pirma na'kti. Ka
da karalaite pabaigė rodytis 
pradėjo jeszkoti czeveryku o 
kad naujus czeverykus Masi- 
das paslėpė, per tai titji vakara 
negalėjo keliauti su savo myli
mu, nes su suplyszusiais czeve- 
rykais nepritinka karalaitei 
keliauti. Kada Masidas pare
gėjo kad 
iszplau'ke o karalaite užmigo

>

nu-
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Karalius
nupir-

ką rali u i.
rengėsi plaukti

C* M

jo tarna
ir ko-

Szviesiauses

jau manse

Duodu tau jauniausia 
mano (lukteriu už paezia 
užsitarnavai ant to puikef.

lr

noma, nematomas per karalai
te nes turėjo ant galvos nema
toma kepure. Neužilgio vela 
paregėjo atplaukiant ta pati 
Jai va. Iszlipo tasai pats karei
vis nes tuom kart atsivežė ir 
savo tarna. Kada nepažinsta- 
mas kareivis kalbėjosi saldžiai, 
su karalaite, Masidas nutarė 
pavogti jojo tarna ir pristatyti 

Kada jau kareivis 
paregėjo jog

jojo tarnas nežinia kur dingo. 
Puolė in didele baime nes mi 
lino jog tai karalius 
paėmė, szoko per Įauga
greieziausia atsitolino nuo pa- 
lociaus. Masidas nuvedė tarna 
priesz karalių tardamas:

karaliau,
sztai atvedžiau taji, kuris tau 
iszaiszkins del ko tavo dukte- 
re nupleszinejo tiek czeveryku 11 
ir kur kas nakt plaukdavo isz 
palociaus.

Tarnas iszpažino 
žinojo: 
szinejo su tuom kareiviu da 
nuo jaunu dienu. Karalius už
sirūstino baisiai ir 
rengti svodba su Masidu isz ko 
karalaite baisiai buvo neužga- 
nadinta ir butu nužudžius Ma- 
sida tuojaus bet nutarė laukti 
progos po svodbai, pavogti nuo 
jo stebuklinga karda o in vie
ta kita padėti.

Kaip nutarė taip ir padare. 
Nakties laike permaino kar
dus ir nusiuntė pas savo myli
ma, tasai ilgai nelaukdamas 
užklupo ant karaliaus, iszkirto 
visa vaiska o priszokcs prie 
Masido sukapojo ant szmote
liu. Bet Masidas, turėdamas su 
savim taji divona, užvarvejo 
ant jo keli laszai kraujo. Tuo
jaus stojo puiki pana isz Bal
tos karalystes, aptepė szmote- 
lius kūno su stebuklingu tepa
lu ir jo kūnas vela suaugo. Ta
da pana in ji prakalbėjo:

— Mylimas mano Masida, 
žino'kio, jog tai tavo pati tau 
tail) padare, permainydama 
kardus be tavo žinios. Sztai 
paimk szituos miltelius ir api
barstyk ant saves o pastosi in 
auksini gaigalu ir nulėksi prie 
to kareivio palociaus o kada 
jis paregės tave plaukenti, už
sigeis tave turėti, bet tu plauk 
vis toliau nuo kraszto. Kada 
jisai rasis nuo kraszto, tu isz- 
lek isz vandens, pagriebk ste
buklinga karda kuri jisai pa
liks ant kraszto ir ji užmuszk. 
Po tam nueik in palociu ir ta 
pati padaryk su karalaite už 
jos nedorumą.

Masidas iszklauso rodos pa
nos, iszpilde kaip jam paliepė. 
Bet kaip nusistebėjo, kada pa
mate nusiredusi kareivi. Paži-

viską ka 
kad karalaite susinė
si!

prie Balto palo
viuos iszgirdo puikia muzike o 

panų iszejus 
prieszais ji, pasveikino meilin
gai, invede in vidų, kur sėdėjo 
jos motina ant auksines kėdės, 
kalbėdama in Masida:

—■ Sveikinu tave jaunikai
ti. Dabar turėsi pasilikt mano 
žentu.
isz 
nes

Svodba tuojaus prasidėjo ta 
paezia diena. O kokis ten 
džiaugsmas ir linksmybe, 
asz pradėjau szokti, jog dau
giau negalėjau ne raszyti. Rei
kėjo man viską pamatyti, ant 
popieros suraszyti in “Saules” 
redakcije nusiunsti. Turiu jau 
užbaigti nes ir at ramento jau 
netekau. Tik t iek da priminsiu, 
jog Masidas gyveno meilingai 
su savo patogia pana isz Baltos 
karalystes ir buvo goru ir nrie- 
laszirdingu valdytoju. —F.W.B

C. F. RĖKLAITIS
DalieT) ' Mahanoj«u« Isztikimiauaia Graboriua

* * a < L. > «* a * a U » 1 a * ma e a A t A n • «Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulanco _ 

patarnavimas 
npelinkeje. 
kiam laike, diena ar 2Z 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimu meta- JL. 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- I
šia mada ir mokslą. IĮ
Turiu pagelbininke |L
moterems. Prieinamos j ■
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY C1TY;516 W. Sprue* St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, FA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu liogoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu 
susirinkimu. Preke . .

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

:r

I

s z i o j 
Bile Ko-

ant
25 c.

Rugpiutis — 1932 — August
1 p Petro kalėjimo
2 u Alfonso Lig.
3 s Stepono Pop.
4 k Damniniko
5 p Marijos Sniegines
6 s Persimainimas V. Jėzaus

josios jaunikis jau no jame savo dranga Marma 

tada vela permaino senus cze- padaręs.
kuriam tiek daug gero buvo

Užsirūstino ant jo

7 N Kajetono
8 p Filomenos
9 u Romano

10 s Laurino
11 k Zuzanos panos
12 p Klaros
13 s Jono Berch.
14 N Euzebijaus
15 p In Dangų Em. P. Marijos
16 u Joakimo
17 s Roko
18 k Agapito
19 p Liudviko Bert.
20 s Bernardo
21 N Pranclszkos Joanos
22 p Timotiejaus
23 u Pilipo Beni.
24 s Baltramiejaus
25 k Liudviko karai.
26 p Serefino
27 s Juozapo Kalas
28 N Augustino
29 p Sabinos
30 u Rožes Limos
31 s Raimundo
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Tamsa tirsztejo. Į 
Isz kaž-kur byrėjo smulkus,; 
sausas sniegas raižas veidą lyg , 
grūstu stiklu.

— Taip, prietikis... — ta-! 
Kvailys, 

savo

kabojo ore. ilygina svarba su fiziszka svei
kata.

Milijonai žmonių, ypatingai 
moterių, reikalauja permaina 
vieton pailsėjimo.

forduku pribuvau, 
Savo žentelio jeszkojnu

Bet nie'kur neatradau, 
Ir apie ji nedažinojau, 
Badai iszsimufino kitur 

Nedažinojau kur,
Už tai daug ten regėjau, 

Laiko turėjau visur 
sznipi nejau.

Eidama ulyczia kur teatras 
stovėjo,

Vaikelis kožnam plakatu 
davinėjo,

Užklausiau jo: ‘‘kas ten? 
Lietuviszkai,

Bet man atsako kitaip — 
Angliszkai:

Mupin pikeziur tunai!
Gona bi alrait,” 

Neturėdamas kur eiti
Ėjau pikezieriu pažiūrėti 

Kvotereli užmokėjau, 
Prie duriu atsisėdau,

Mat akis skaudėjo, tai kad 
man lektrikas nežibetu 

Ir žmones manes nepažintu— 
nežiūrėt u,

Paskui mane atėjo porele 
jauna,

O kad kvaili buvo tai ne 
naujiena, 

elektrikas užgeso— 
tvikszt, 

Jszgirdau tik bizzz — trikszt
Mislinau kad kas prilipo prie 

audeklo,
O vaikinelis uždėjo mergicai 

ranka ant kaklo, 
Kvaila porele pradėjo juoktis, 
Ir priek tam garsiai baladotis, 
Tame kokia tai moterėle prie 

j u priėjo, 
in ausi abiems ka toki 

sznabždejo,- 
zl'i'k tiek iszgirdau,

Ka kalbėjo ir atsiminiau: 
Vaikai paliauk i t, to 

nedarykite
Sztai 'Taradaika sėdi, 

žiūrėkite
Ant jus žiuri rustai, 

Nedovanos jums už tai.
Mergica net sudrėbėjo, 

Jau daugiau nieko nekalbėjo 
Ne pikezieriu nemato, 

Tik skepetaite dantyse kramto.
Norints jiems nieko ne- 

, kalbėjau,
Pataisos nuo ju da tikėjau, 
Na, tuom kartu dovanosiu, 
Bet kitu kartu gerai 

iszkoliosiu.
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— Ech, geriau butu buvo 
atvira veželi pakinkius, — ke
letą kartu pakartojo Goloch
vatovas, dusdamas dengtam 
važely.

—> Pakentėk Audiejaus Si
monai... — nedrąsiai ramino 
Jonas Kvailys. — Isz viso tik 
apie tris valandėlės. . . Paskin 
pyragaieziai pas Andriaus 
Morta. . .degtinėlė, užkandžiai 
invairus taip.

Jonas Kvailvs kasyklose tu- 
rojo kilnaus elgetos role. Apie 
penkiolika metu atgal jis buvo 
labai turtingas ir visu gerbia
mas. Bet likimas nepastovus: 
aukso pramonėje urnai pralobs- 
tama, o dar veikians nusmun
kama. Taip ir su juo atsitiko. 
Neturtas vis kieczian spaude 
kol viskas užsibaigė visiszku 
suvargimu, ir buvęs turtuolis 
Mikitos Jonas Legaszovas vir
to apgailėtinu pribuisziu ir mi
to turtingu pramokinimu duok
lėmis.
jam szios duokles ir Jonas 
Kvailys buvo lyg juokdario 
vietoje. Prie to dar prigijo už
gauli pravarde; Jonas Kvailys. 
Vienok, senis apsiprato pra
vardžiuojamas ir juokdario ro
le, kaip apsipranta savo padė
tim visi užuiti žmones. Sztai 
ir dabar sėdėdamas važely jis 
masto, koksai niekszas kad Ir 
szitas Golochvatovas ir kokiuo 
pasitenkinimu jis ji žemina ne

I.
buvo kuogeriauses, 

szalezio vos dėszimt laipsniu. 
Sniguriavo minksztu snicg 
Ii u. Gruodžio mėnesy toks oras 
tęsęsi ilgėliau. Prie aukso ka
syklų kantoros stovėjo dveje
tu užkinkytas vežei is.

—■ Nu, Jonai Kvaily,
kis, — kalbėjo aukso kasykla 
savininkas Solochvatovas, isz- 
ejes ant gonku apsivilkės ke
liones apsiaustu.

Jonas Kvailys, liesutis senu
kas, menkais kailinėliais apsi
vilkės, ikaž-kaip juokingai su- 
mirkeziojo akimis ir tartum 
susitraukė. Jam buvo reikalo 
važiuoti, tik visai in kita puse.

— Audiejaus Simonui, mat 
asz... — sumiszes, tartum kal
tas, jis pramikeziojo. — Man 
visai atbulai...

— Ir labai kvailai. Bot 
kaip sau nori... Namo sugryž- 
tumem apie pusiaunakti, ir as» 
tave nuvežineziau savais ark
liais. Supranti? O kokiais py- 
ragaieziais mus pavaiszintu 
Andriaus Morta... Pirsztelius 
nulaižvsi. Man vienam bus•r

kiek nuobodu važiuoti...
— Skrebukai sztai mano 

Audiejaus Simonai...
— Ee niekai! Tu tik pasi

žiūrėk, koks veželis; archiric- 
jui važinėti.
Jonas Kvailys susimastė. No- 

retus namo važiuoti, — isz vi
so tik penki verstai iki kaimo, tik drangoje, bet ir užvaizdu ir 
antra — kaip užrūstinsi Audie
jaus Simona, kurio viskas pri
klausė ?... Taip... o jei Au
diejaus Simonas supyks ir ne
duos pažadėtųjų pinigu. Prisi
minė Jonas Kvailys savo na- 
miukszczius nekantriai jo lau- 
kanezia szeima, — nėra kas 
daryt, prisieina važiuoti.

— Važiuosiu, Audiejaus Si
monai... — sutiko, pagaliau 
senis. — Nepakeliui, o ka da
rysi. Noriu tamstai malonumo 
suteikti.

re Jonas Kvailys, veltui su
veržėdamas savo pi o nu ožiu s 
skrebukus. — Szitaip ir suszal- 
ti gali...

— Tfu, tu, —• susikeikė Go- 
loclivotovas. — Abdulai žmog
žudį, jii'k mes pametėm kelia.

— Koksai kelias! seniai pa
sibaigė. ..

Szi žinia keleivius galutina, 
pribaigė. Be kelio burano me
tu tikra pražūtis. Golocbvato- 

, giliai 
pasižiu-

vas apėjo važeli aplinkui 
nugrimzdusi sniegan, 
re jo in netekusius jegu arklius 
ir net keiktis nebegalėjo. Km 
važiuoti? Kame kelias?... O 
ežia dabar naktis užeina o 
Žvaigždžiu nei viena nesirodė.

—' Ka darysim?

f

Gamtininkai sako, kad kiek** 
vienas gyvas daiktas pasauly, 
turi savo prieszus. Dažniausiai

I

I

I

Į
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— Senai taip reikėjo, —■ 
murmėjo Golochvatovas, szel- 
mininko akim pažvelgdamas 
dvejetą arkliu, važeli ir sėdin
ti prieszaky kirgiza-vežeja. — 

nei In
Kas link

szilcziau,

K

7.

raik-

kvailas

O tai kai f) ožio ragai: 
duris, nei pro duris, 
szilimos nesirūpink.
Sulindus veželin, Jonas Kvai

lys radosi prispaustas iii kam
pa, — Audiejaus Simonas buvo 
diktas ir užėmė puse važelio.

— Anksztoka... 
cziojo Jonas Kvailys.

— Bus 
žmogau. ..

Ant gonku iszvažinojancziu- 
ju palydėti iszejo Golochvato- 
vo žmona, dar visai jauna mo
teris; senukas, vyriausias ka
syklų užvaizdą; languose ma
tėsi vaiku veideliai.

— Važiuok Abdulai...
Kirgizas sumojavo abiejo- 

mis rankomis truktelėjo vade
les ir važelis nuskrido.

Orenburg© apygardos tyru 
plotu vaizdas, 'kur buvo iszsl- 
pletus aukso pamone, žiemos 
metu dare sleganczia nuotai
ka. Kiek inžvelgsi akim — vis
kas negyva. Baltos lygumos 
teikia ilgesio. Reti kaimai vi
sai nžneszti sniegu, o keliai 
nuolat gadinami vėpūtiniu ir 
buranu. Bet-gi tenykszcziai 
žmones randa grožės net Ir 
tuose begaliniuose ir apmiru
siuose tarpuose k a jaute ir mu
su keleiviai.

Daugelis ta priiauczia. rail-1 ... .. . . .
... . . , I szie pneszai yra parazitai, tai

Ka rėžia i atsirugdavo 
szios duokles 

buvo IvgJ r>

va s

tarnu akvse.
Važelis cziuožia, kaip svies

tu pakeptas. Abdulas rėkauja 
iii arklius Golochvatovas snau
džia, o Jonas Kvailys prisi
glaudės in kerte užmerktomis 
akimis porkratineja savo pra
eiti. Taip, kokiu būdu susidėjo 
gyvenimas... Ar svajojo jis 
kuomet, kad prisivarys iki da
bartinio padėjimo? O sztai sky
rė Vieszpats... Žinoma, pats 
kaltas, bet padėjo ir geri žmo
nes. Mintim senis perbėgo vi
sa savo gyvenimą, sustodamas 
ties vietomis kurios ji pražu- 

szi-

— paan
trino Goloclitovas, in nieką at
skirai nesikreipdamas.

— Reikia važiuoti... — 
bailiai pratarė Jonas Kvailys.

Nieko kvailesnio nebuvo ga
lima sugalvoti ir Golochvato- 

net suurzgė isz pykezio.
■ Tu kvailas!!! Važiuoti?

Velniop važiuok... Abdulai, 
užmusziu tave, kaip szuni 
kaltu nebusiu. Asz. . . asz. .

Ta insiutima pertrauke gai
lus szuniukszczio unksztimas, 
kurio ankseziau niekas nebuvo 
pastebėjos. Jis visa laika bego 
paskui, važelio, o dabar atsi
sėdo szalimais, ir pakeles gal 
va gailiai vienodai kauke.

— Ach, kad tave... — už- 
ipuole ant jo Golochvatovas.
— Neliesk szunelio, Audie

jaus Simonai...
Jonas Kvailys

ir

9 delnu

de. Ech, sztai ežia reikėjo 
taip pasielgti, o ežia visai kl-

Viskas butu buvę kito-taip, 
niszkai.

Kiek važiavo

Liet uviszka Diena 
jau praėjo, 

Maniau atsilsėti bet volą beda 
užėjo, 

Po svietą turiu traukti, 
Naujienų visur jeszkoti. 

Sztai nusibaladojau in Kanada 
Ba ten gera guzule parduoda 

Ir vyrai ton turi beda, 
Kur Lietuvaites manos 

neklauso, 
Nekurtoms Iorias daužo, 

Norints jau karta joms daviau 
Visas tonais gerai iszbarsiu, 

Prisicge man kad pasitaisy 
Dėdienės klausys, 

Su bomoleis nosebraus jau 
Ir su saviszkiais užsiduos 

daugiau.
Bet kokios buvo, tokios ir 

pasiliko, 
Savo prižadėjimo neatliko, 
Su saviszkiais nenori sueiti 

Ne su jais kalbeli 
Juk žinote kad tie czerepokai 

Svetimtaueziai cziutabakei 
Jum gero novel i na, 
Tiktai jus iszjuokia, 

O gal ir jums taip atsitikti, 
Ir panasziai patikti, 

Kaip lai su viena sesute buvo, 
Be reikalo kur ten užkliuvo 
Kad su eziutabakiais ne- 

užsidet u mot,
Su jais niekur neeitumet, 
Ba lik ant juoko pasiliksi, 
Ant vielos , neu'žsilaikysi.

Kaip tai. butu gražu, 
Rodos darželyje rožių, 

Kad mus puikios mergužėles 
Skaisczios lelijėles, 

Laikytųsi savo jaunikaieziu-— 
j u bet, 

Kokiu randasi Kanadoje — 
bet, 

Taigiy mano rodos klausykite, 
O ant to visados gerai iszcisite. 

* * *
Ana diena in Vilksberius
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Pirmiauso reikėjo su

sės biznio vyras isz kurio laik- 
raszcziai krcczia juokus kuo- į 
met eina in teatrus pailsėt, ge
rki žino permainos reikalavi- 
ihus. Bet tik gaila kad jie ta 
permaina praleidžia viduje ir 
ne ant lauko.

Raszt ininkai
VISI 
a ne 

goriau daro. Pir-

ir dirbantieji 
vyrai ir mergaites, kurie 
lanko invairius loszimus 
lauko, jau
minusia praleidžia laika ant 
szviežio oro, antra, tos invai- 
rios žaismes jiems duoda para
ginimo. Kiton pusėn, ūkinin
kas kuris dirba penkiolika va
landų ant dienos, nuo pavasa- 

rudens, gali gražiai
praleisti nors dvi žiemines sa
vaites mieste. Ir tas pats su jo 
žmona.

Yra svarbu gauti nauju ide- 
kurie per daugeli

vartoja 
pasiliks

jaigu iszsimokins

no iki

tas pa ežia s 
sveikesni iv

laiko jie —
Jonas Kvailys negalėjo sumes
ti, nes buvo užsnūdęs. Pažadi
no ji stabtelėjimas.

— Kas atsitiko, Abdulai ?...
Abdulas priėjės prie važelio 

durelių szaltai tarė:
— O szetonas žaidžia...
— Kas? Buranas?...
Ir Golochvatovas, ir Jonas 

Kvailys isz syk atsipeikėjo. 
Tyrai ingavo jau visai kita isz- 
vaizda. Buvo jaueziamas aszt- 
rus szaltis. Sniegas nustojo 
sriiges. Bet visa lyguma tar
tum sukresdavo kaip užeidavo 
vėjo sūkuriai. Baltais laukais 
srovelėmis praszvilpdavo sau
sas sniegas.

— Tu kaž-ka painioji? — 
supyko Golochvatovas, 
žvelgdamas isz 
drumzdina dangų.

— Szaitanas... 
tvirtino kirgizas, 
szaitanas...

Didesniam inrodymui Abdu
las priplakė ausim ant žemes 
ir dar karta tarė:

—• U-u! didelis szaitanas....
Byg patvirtindamas tuos žo

džius suszvilpe tvirtas vėjo 
sūkurys ir tyriai tartum sude
javo. Kaž-ka baugu ir grasu

— užsistojo 
— Gal visiems 

vkiu reikės suszalti. .. t
Golochvotovas ūmai nurimo. 

Jis, iki keliu grimsdamas snie
ge, priėjo iii arklius
pliauksztcrejo juos in kakla Ir 
dar karta insitikino juos galu
tinai nusivarius. Juk vieninte
lis iszsigelbejimas tiktai juose. 
Arkliu butą geru o dabar nei 
pirmyn, nei atgal.

Vis-gi reikėjo kas nors dary
ti. Tatai buvo beviltiszkas mė
ginimas ir visi tylomis ėmėsi 
darbo.
mindyti supusta aplink važeli 
sniegą, kad arkliai galėtu pa
traukti ji isz vietos. Negalėjai 
ir manyti apio važiavimu va
žely. Nustatęs kelio krypti, 
Golochvatovas pasiimto kirgi
zu pirmyn, o pats paėmė ark
lius už apinasrio. Ta liūdna 
eisena užbaigė Jonas Kvailys, 
vargai žingsniuodamas iki ke
liu sniege. Vejas szelo. Kvė
puoti darėsi sunku, lipde akis. 
Baisus szaltis lyg kaustyte 
kauste kiekviena judėsi. Jonas 
Kvailys veikiai neteko jegu be 
vilty atsisėdo sniege ir szukto-

i j °

re jo:

PASILIK SVEIKU
VASAROJE

Ka reikia

žieminiai darbai yra 
invairus, todėl reikia ir 

i n vairius vasarinius

važelio
Pa

iri

— ramiai
- Didelis

Vejas szelo.

— Audiejaus Simonai, asz 
daugiau nebegaliu. Jogu nebe
turiu.

Priėjo iii seni szuniuksztis ir 
taip pat atsisėdo szale jo.

— Toliaus bus r—1

Lietuviszki Bonai
Norintiejk parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke, 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

daryti pasilikti 
sveiku vasaroje, priguli nuo to 
ka žmogus daro žiemoje. Ka
dangi 
toki
rinktis 
programas.

Beveik visi vyrai ir daugu
mas moterių sunkiai dirba per 
žiema ir kuomet vasara ateina 
ima vakacijas. Ant kitos puses, 
daugelis vyru ir moterių (ypa
tingai1 ūkininkai) sunkiai dir
ba per visa vasara, ir jie ima 
vakacijas jaigu ima jas, žie
moje, kuomet ukes darbas per
trauktas. Moterys sunkiai dir
ba savo namuose ir joms pri
guli vakacijos bet j u ta tiesa 
niekas nepripažysta. Daugelis 
vyru ir moterių atrodo kad 
niekuomet nedirba, ir jie bai
siai pyktų jaigu kas nors pasa
kytu jiems jog dirba. Jiems ir 
vakacijos reikalingos bet ma
žai isz ju ima jas.

Vakacija reiszkia invairius 
daigius invairioms klasėms. 
Pav. rasztininkas turėtu laike 
vakacijos atlikti toki darba 
kuris priverczia vartojima 
muskuliu ir fabriko darbinin- 

. kas rei'kalatija poilsio. Alergi

priverczia

szinele, arba pakuoja cigare- 
tus, arba virėja keno nors na
muose, turėtu jos vakacija pra
leisti ant lauko. Pailsus moti
na ir žmona turėtu pasilsėti 
palikdama namie savo vyra ir 
vaikus, susieit su kitoms mote
rims ir gražiai ir ramiai pra- 

Turtingos mergi- 
paszvenczia laika

leisti laika.
uos, kurios
linksmybes dievaitei ir kuriom 
nusibodo gyvenimas, turėtu 
praleisti savo
nors mokykloj kur matytu vi
sai kitoki gyvenimą, arba ge
rinus, reiketu gauti darba fab
rikuose kur kitos biednos dar
bininkes jai parodytu kaip at
likti darba.

yvenimas, 
vasaras kokioj

e>

Paprastas patarimas del va- 
■ kaeiju yra miklinimas szvie- 

žiame ore. 
visiems

yra, mažesni augalai ir gyvu
liai ima maista ir užlaikyma 
nuo didesniu.

Mažos blusos turi mažesnes 
blusas už save kurios jas kan- 

ir tos mažesnes turi dar 
mažesnes ir t.t,

Kalbant apie blusas, ir szio 
sutvėrimėliai yra naudingi. 
Skaitlius ju sveika szunims 
jos neleidžia jiems per daug 
tingėti.

Civilizuota visuomene neturi 
tokio filozofiszko iszrokavimo 
turėti parazitus, ir syki juos 
ingavus, turi stengtis kuogrei- 
eziausiai ju nusikratyti.

Mažyte niežėjimo kirmėlaitė 
ir galvos utele yra dažiausiai 
pasirodanti parazitai. — Jie la
bai pleeziasi, kur daug žmonru 
gyvena labai susikimsze, o kar
tais net pasirodo mokyklose.

Niežėjimas dažniausiai yra 
isz priežasties mažos kirmėlai
tės kuri knisasi po skūra. Tas 
dažiausiai veda prie didelio 
niežėjimo kuris darosi arszes- 
nis ant nakties ir kuomet labai 
szilta. Jei tos kirmėlaitės nėra 
greitai naikinamos, jos labai 
pleeziasi, ir priduoda daug ne
malonumo. A'ietos kur tos kir
mėlaitės insigyvena yra tarpo 
pirsztu, ant rieszu ir kitose kū
no dalyse.

Ta liga yra užkrecziama. Ja 
galima gauti nuo tu, kurie ja 
turi, ir miegant tose pat lovo
se, kur ja sergantieji miega. 
Dažnus plovimas su muilu ir 
vandeniu gelbsti sustabdymui, 
bet visai nepanaikina tos ligos. 
Ant laimes tuos mažyczius kir- 
melukus galima panaikinti su 
mostemis turineziomis sieros Ir 
naftalio. Priesz dedant tokia 
mo-sti reikia gerai nuplauti už
krėstas vietas su muilu ir szil- 
tu vandeniu. Kad užmuszus vi« 
sus kirmelukus, kurie kartai 
galėtu rastis drabužiuose. Rei
kia juos gerai iszvirinti, o ki« 
tus kuriu negalima plauti, isz- 
prosinti su karsztu prosu.

Galvos uteles galima greitai 
i panaikinti isztrinant galva su 
lygiomis dalimis alyvų aliejaus 
ir karasino, paskui apsukanti 
galva su abrusu, ir laikant telp 

I 
per dvylika valandų. Tada gal
va turi būti iszplauta gerai su 
muilu ir sziltu vandeniu. Ta 
procedūra užmusza tuos gyvu« 
nūs, bet neužmusza ju kiauszh 
nuku, arba glindų, kaip pa
prastai vadinama, kurios pas
kui iszsiperia in gyvas uteles, 

į Kuomet mergaite skundžiasi 
kad jai nieszti kakla, reikia 
tuojaus jieszkoti uteliu buvimo 
ženklas. Nėra tai jokia geda 
turėti uteles. Dažnai mokylose 
randasi vaikai ir mergaites su

d a

k

jų. Žmones, 
menesiu 
idėjas, 
linksmesni
nauju idėjų lai'ke savo vakaci- 
ju, ar tos idėjos geros ar nege
ros jiems priduos daugiau 
linksmumo. Nereikia užmirsz- 
ti kaip juoktis.

Butu gerai jaigu kiekvienas 
žmogus gerai sužinotu jam 
tinkamiausia vakacija. Reikė
tų iszsirinkti tokia kuri visai 
kitokia nuo jo darbo.

Kaslink sveikatos taisyklių:
Musu kiniai reikalauja kad 

mes nuimt ūme sunkias žiemi
nes drapanas, kepures ir cze- 
verykus vasaroj. Kad 
daug žmonių taip daro 
drabužiais, bet su valgiu visai 
kitaip elgiasi. Valgi visai ne
permaino vasaroj ir toki žmo
nes labai sunkiai praleidžia 
vasara. Reikia vasaroj invest! 
daug lengvesniu valgiu.

Kad nors visas valgis teikia 
sziluinos kunui, 
valgiai greieziaus iszsibaigia 
už kitus. Nereik vartoti keptos 
mėsos vasaros laiku. Nevarto
ti riebumu ir aliejų paskoninti 
daržoves ir salotas. Patartina 
sumažinti riebius valgius ir 

dauginus daržovių, 
vaisiu ir pieniniu produktu.

Dr. Wynne New Yorko val
stijos sveikatos komisijonie- 
rius paduoda sekanezius pata
rimus vasarai.

Nesziok lengvus, 
drabužius ir lengvus czevery- 
kus. Szviesios drapanoms spal
vos vėsesnės.

Neskubink ir niekuomet nc- 
begk. Pilnai pailsėk nors ke
lias miliutas in diena.

Jaigu nori kad saule tave 
indegtu tai tik kasdien po bis- 
ki pasilik ant saules ir neban
dyk ant syk ingyti ruda spal
va. Saules indegimas yra skau
dantis ir 
daigias.

Tankiai prauskis, 
jaigu gali. Ar marėse kasdien| szvariais ir neszvariais papro- 
maudykis. —F.L.I.S.

jiems

nors
su

bet kaikurie

valgyti

liuosus

kartais pavojingas

kasdien

Ir tas svarbu, nes 
darbinin'kams reika

linga szviežio oro. Visi, kurio 
praleido savo žieminius vaka
rus prigrūstuose kambariuose 

ir t.t., turėtu 
szviežiame

besimokindami 
praleisti vasara 
ore. Automobiliu važiuotojai 
galėtu praleisti j u vakacijas 
viduje.

Miklinimas szviežiame oro 
yra geros sveikatos svarbiau
sias reikalavimas. Miklinimas 

f

tik pagerina fiziszka sveikata 
ir ne protiszka, bet sziomis die-

ežiais, ir ju kepures paprastai 
kabinamos viename kambaryj. 
Senesni žmones kartais ingait* 
na uteles mėgindami kepures^ 
ypacz pigesnėse krautuvėse. 
Kaip pirma sakyta, nėra tai jo
kia geda ingyti uteles, bet la
bai didele geda, jei ju greitai 
neatsikratoma. FJjJ.S

nu, kurį vartoju rąžoma ma-lHomįs grotįszką sveikata Jturį

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Deutistas Mahanojuje 

O’Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Lietuviszka Diena Pane- 

delije atsibuvo pasekmingai Ir 
gal buvo viena isz didžiausiu. 
Žmonių atvažiavo isz visu sza- 
liu. Abudu parkai buvo pilni. 
Sveikinosi visi ir linksminosi.
Apskaitoma kad buvo nema- Palecki, 
žiau kaip 10,000 žmonių.

— Jau pasirodo po miestą 
nauji kvoterei — 25 centai, kū

pa ve i k si n
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rio v ra puikus su 
Washing! ono.

■ — Pati Vinco Dunilo likos 
sužeista in koja, automobiliaus 
nelaimėjo, kuri atsitiko ant 
kampo 12-tos ir Mahanoy uly- 
cziu, Panedelije sugryžtant isz 
LietuThftkos Dienos. Dunilie- 
ne norėjo iszlipti isz (roko k n 
ris sustojo ant signolo. Tame 
signolas persimaino ir t rokas 
pasijudino isz vietos ir nv tere 
likos parmesta ant žemes. Mo
tore likos nuvežta in 
Mountain ligonbute.

— Utarninko ryta, apie 
4:20 valanda, kilo ugnis ant 
415 W. Centre uly., kuri pada
re gana daug bledes per durnus 
ir vandeni. Tie jei kurie pane- 
sze bledes yra: Konsulmona* 
.Juozas Ancereviežius, barberls, 
409 W. Center, Jonas Novaka, 
hotelis, tuszczias namas prigu
lintis prie Jono Kendriko, 
Smito »ztoras, Kiner ir Urbo
nu szeimynos, Blažio hotelis, 
ir kriaueziaus Jakubiak. Ba
dai ugnis kilo tuszcziam 'įamo 
isz nežinomos priežasties. Ule
les padaryta ant keliolika tuks- 
taneziu doleriu.

— Kada Pottsvilles sūdąs 
atsidarys Septemberio menesi
je, turės nnsprensti apie 300 vi
sokiu teismu.

— Jau kad vogt, lai vogt, o 
ypatingai sziose depresijos lai
ke. Kokie tai nežinomi nedorė
lei, naktije, terp Utarninko ir 
Seredos, pavogė tris karves isz 
tvarteliu
ežios. Karves prigulėjo prie 
Grigienės, Jurkevieziu ir kitos 
inoteres. Praneszta apie tai po
licijai, kuri kaltininku jeszko.

Locust

— Sveikatos Biuras pasky
rė daktaru M. J. Patriku kaipo 
pieno inspektorių ant szio dis- 
t rikto.

— Garnys ana diena atlan
kė szias szeimynas: Steponą 

315 S. Market uly.,
kur paliko sūneli ir pas Edvar
du Kuderavicziu, 
high uly 
sūneli.

— In Harveys Lake iszva- 
sekanezios merginos: 

Konstancije ir Ona Krizanauc- 
kiutes, Janina Grigoniute, Al
berta VaJaicziute, Franciszka 
ir Loretta Kadzai, Ona Katall- 
nas, Nora ir Bella Muskelevi- 
cziutes, kur “kempis” per kė
lės sanvaites.

— Subatoje atsibuvo laido
tuves a.a. Reiszienes, 418 E. 
Lloyd uly., su pamaldomis Szv.

Velione 
kuopoa

žiavo

J

ant W. Maple uly- 
Karves

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506

5 Mah. City603 W. Mahanoy

•>

.117 N. Lc- 
palikdamas teipgl

kempis

Reiszienes

Jurgio bažnyczioje. 
prigulėjo prie S.L.A.
303.

Daminikas PaciulevI- 
likos sužeistas Ellen- 

gowan kasyklose ir likos nu
vežtas in Locust Mountain 11- 
gonbute.

— Isz nežinomos
ties sudegu prausinyczia prie 
Knickerbocker kasyklų. Ug- 
nagesei isz Mahanojaus atva
žiavo in pagelba gesyt ilgui.

ežius

p niežas-

Vinco ir Agotos 
Lietuviu Kataliku 

kunigą 
prižadus, 

kone

Priesz
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Garsus lekiotojas Lindberghas ir jo motore
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UTENOJ SUSEKTA DIDELE 
SZNIPU ORGANIZACIJA.
Utena. — Utenos kriminali

nes policijos pastangomis szio- 
mis .dienomis apie Joniszki, 
(Utenos aps.) susekta Lenku 
karininko Levandovskio orga 
nizuota sznipu organizacija.

Jau dabar kvota apima virs?. 
10 asmenų. Aiszkinama toliap 
ir daromi suėmimai.

Mano
Sapnas

vosi in naujausius parėdus ku
rie mainydavosi kas menesis, 
o vyrai ne buvo sztant tuju pa- ’ 
red u pirkti, todėl daugelis mo
terių buvo pasimetusiu ir gy
veno su kitais ant iszbandymo, 
— “trial marriage.”

Nuejas in artima parka, atsl-
Motas 1955:
Atlikęs ilga kelione po svie

tą, sugryžau ant galo in mies-| <edau ant suolelio, nes buvau 
ta kuriame užaugau. Nusiste
bėjau labai visa aplinkinia, ne* 
viskas buvo labai persimaino-

PABĖGO ISZ KALĖJIMO. | namai, ulycz.ioa, žmonys, auto-
Pabego isz kalėjimo sekau 

tieje: J. Szimulis, 
ant G menesiu sunkaus darbo
už apipleszima ir J. Baranauc- 
kas nubaustas ant pusantrų 
metu kalėjimo. Paskui pabege 
liūs likos iszsiunsta palieije.

MAŽĖJA ŽUVYS UPESE.
Pikeliai, Mažeikiu aps. —- 

Szioj apylinkėje Varduvos Ir 
Ventos upėj 1 aliai 
žuvys,
jos del to sumažejusios, 
per daug dabar žuvautoju at
sirado.

sumažėjo
Gyventojai spėja, kad 

jog

n Ar-

Englewood, N. J.—Utarnin- pasakė kad motina ir sūnelis 
ko ryta garnys atlanko pulki- yra sveiki. Kūdikis gimė pen- 
ninko Lindbergu pastogia pa- kis ir puse menesiu po pavogi- 
likdamas sūneli. Tėvas mažai mui j u j u
kalba apie savo sūneli, tik tiek Į vaik-vagiai nužudė.

pirmo sūnelio kuri POMIRTINIS
KŪDIKIS

labai pailsės ant dvasios ir kū
no, nuo to visko ka buvau gir
dėjas ir mates ir ant galo sun
kei užmigau. Kaip ilgai miego
jau tai nežinau, tiktai tidk ži
nau, kad pajutau smarku skau
dėjimą paduose nuo ypo koki, 
man palicijantas uždavė szauk- 
dams: 
here!* *

Atsidusau gilei ir nudžiugau 
kad tai buvo tiktai sapnas. At
sikėliau ir nuėjau namo apra- 
szydamas viską kas man sap
navosi, bet gilei pradėjau man- 
styti ir abejoti, ar tasai mano 
sapnas neiszsipildys ateitoje.

i -F.WB.B.

Paskutines Žinutes

ii got up, no parking

Frackville, Pa. — Seredoje, 
10-ta diena szio menesio atsi
buvo 25-tos sukaktuves stono 
moterystes 
Bara ucku, 
bažnyczioje.
Norbuta atnaujino 
Bažnytėlė buvo kone pilna 
žmonių.Visa Baraucku szeimv- 
na toipgi atliko iszpažinti ir 
priėmė komunija. Vargoninkas 
Grigoraitis isz Mahanojaus 
dailiai atgrajino Miszias. Po 
pamaldų visi svecziai buvo pa
kviesti ant pietų ant kuriu da
lyvavo sekantieji: kun. Norbu
ta, vargoninkas Grigoraitis, 
Vincas ir Autose. Grabauskai, 
svotai; Jurgis Kelmelis ir jo 
trys sūnūs, Jonas Norkeviczius 

paezia isz M t. Carmel, Ka- 
ir Ona Kirelevicziai, Ona 

N i e d ž i n s k i e n e, K a z y s 
gis su motore, 
ežius su paezia, 
leviczius su paezia, Ignas Ka- 
napickai, Povylas Morkeviczia 
su paezia, Juozas ir Karolina 
Grabauskai, Jurgis Grodis su 
paezia, Magdalena Rugienieiic 
Adomas Griszkis su paezia,

Vincas Paplauskas su paezia, 
P. Mociejunas, Kazys Abugelis 
su paezia, 
su paezia,
Damoczik ir Mitro Kisak, 
France Barnikiene, J. Jonelis 
su paezia, Jonas Bankieta su 
paezia ir Jonas Paskeviczia su 
motore. Virėjos buvo Petrone 
G r isz kieno ir Vikte Tarnu levi- 
cziene. p. Barauskai sudeda 
szirdinga padekavone už dova
nas ir gerus velijimus visiems 
dalvvavusiems.

Vincas Barkauskas 
žentai 

ir
Edvardas

Mitro

♦

Minersville, Pa. — Nedėliojo 
diena szio menesio, 

10:30 valanda rvte Szv. Pran- 
ciszkaus bažnyczioje atsibus 
primicijos Kunigo V. J. Mar- 
tuseviczJaus, kuris paeina isz 
Minersville*, o mokslus baigė 
Ryme. Kunigas P. Czesna kle
bonas Szv. Juozapo parapijos 
Mahanoy Uity, pasakys
mokslą. Vakare G valanda pa
rapijos saleje invyks bankietn?i 
pagerbimui naujo kunigėlio.

21 -ma

pa-

su 
zvs

Piczelin-
Juozas Suba-

Juozas Tamu-

SU

Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 InNewYorka
Arf ir atgai ar in Newark

Nedelioj 21 Augusto
Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis
Mahanoy City 4:25 vai., Nedėlios ryta.

BasebaJl: Yankees su St. Louis, Nedelioj 21 Augusto

Pirkite Tikietus Isz Anksto.
Lehigh Valley Railroad

CH* ©f The Blwk Dl«rt»aed

Kietųjų anglių krasztas yra sziame laike geriausias szalis 

Suv. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame kraszte. Maha- 
noy City yra j ūso geriausia vieta. Teip sako:

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

M

MAHAN O Y CITY,, PA.

Tamaqua, Pa. — Kunigas 
Klevenas suriszo mazgu mote
rystes pana Alicije Stasiulevi- 
cziute su M i kolų
Szliubas atsibuvo laja paezia 
diena kada levai 
ponstva

St ribicu.

nuotakos, 
J uoza i Stasi ui e v i ezel 

apvaiksztinejo savo sidabrines 
■sukaktuves vedusio gyvenimo, 
kada susiriszo mazgu moterys
tes 25 metai atgal miesto Gil- 
bertone.

St. Clair, Pa. — Kranas Les- 
keviezius, 41 metu isz Mecha
nicsville, likos surastas negyvu 
South Penu kasyklose arti St. 
Clair, per blakdampa. Velionis 
paliko paezia ir viena kūdiki.

sužeistas Stanislo-
21 metu. Gaspado-

nas

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Laike girtuokliszkos po- 
ties pas Jonu Kolatava, Nanti- 
ke, kilo kruvina musztyne ku
rioje likos 
vas Vance,
rius ir du du vyrai likos užda
ryti kalėjime.

Du brolei Jonas ir Anta- 
Pucilovskei isz Ashles,

prisipažino, kad padege savo 
narna idant aplaikyt $7,000 In- 
sziurenc. Ugnis 'sunaikino du 
namus. Priesz padegimą namo 
Jonas iszsiunte savo paezia ir 
vaikus pas gimines.

MOTINA PAGIMDĖ KŪDIKI 
PO MIRCZIAI — VYRAS 

ATKASĖ LAVONA.

buvo lie-

Isz Lietuvos.
— ■ ' ♦ .........

LIETUVOJ DIDELES 
AUDROS PADARE

DAUG NUOSTOLIU.
Kaunas. — Visoje Lietuvoje 

buvo didele vėtra su perkūni
ja. Ypatingai daug
taus. Kaune lijo tik apie puse 
valandos, bet iszkrito 37 mili
metrai vandens. Vanduo besi
verždamas nuo kalnu isz'plesze 
didelius griovius ir daug smil- 
cziu nuneszo in miestą. Del to 
užstrigo kdhalizacija ir gatves 
paplūdo. Daug vietų pripiltos 
kelnores. Ugniagesiai turėjo 
daug darbo. Daugely vietų In- 
trenke, bet gaisro nekilo, o ir 
žmonių nenutrenkta. Ir kitose 
Lietuvos vietose buvo smarki 
vėtra su perkūnija.

Sziauliuoso lietaus buvo dar 
daugiau, negu Kaune, būtent 
45 milimetrai. Kitose Lietuvos 
vietose nutrenkta daug žmonių 
ir sudeginta trobų. Burbeliu 
kaime žaibas trenkė per dūm
trauki ir nutrenkė viena 25 me
tu mergaite, kuri kaip tik ugnį 
kūreno. Taip pat pritrenko 
szale mergaites' buvo jos moti
na ir brolis. Szuo, kuris buvo 
v i r t u ve j e, n u t re n k t a s.

Ukmergėje žaibas trenke In 
lentpiuves 3G metru aukszta 
dumtrauki ir apverto. Žmonių 
non u kentėjo. Dūmtraukis virs
damas sulaužo kai kurias ma- 
szinas.

<r n

Taip pat

PILSUDSKININKAS 
LIETUVOJE.

In Lietuva yra atvažiavęs 
“Kur-

redaktorius p.
Pilsudskininku organo 
jer Vilenski”
Okulicz, kuris tuo tarpu susto
jo pąs savo gimines Jonavos 
apylinkėje. Nors jis atvyko 
privaeziais reikalais, bet Jhip 
pat mano padaryti kelis’vizi
tus Kaune.

BRANGUS DARBININKAI.
Kamajai, Rokiszkio aps, — 

Daugeliui szios apylinkes ūki 
ninku, sulaukus vasaros dar- 
bymetes, teko samdyti darbi
ninku lauko darbams. Vėliaus 
sziemet jie buvo labai brangus, 
nes reikėjo mokėti po centneri 
ir arti to in diena. Tai labai 
brangus mokestis, koks tik Isz 
dideles bėdos tenka mokėti.

Stavropol, Ukraina. — Kai
mo Maikup, atsitiko baisus ir 
perimantis atsitikimas, kur 
jauna, 22 metu motore, būdama 
neszczia, pasiszauke kaimisz- 
ka burtininke, kad jai pagelbė
tu nesmagume, koki tame laike 
kentėjo. Burtininke apdėjo li
goniu szaltais skudureis ir da
vė ka toki iszgert. Ligone kon
to baisei, vėliaus 
nuomari, o kada už keliu va
landų nepabudo, szeimyna nu
tarė kad turėjo mirti ir palai
dojo ant vietiniu kapiniu.

Tėvo 
viskas

atsitikimas

mobiliu buvo mažai ant uly- 
nubuustas ežiu, bet ore laksto dideli ero- 

planai 'kurio leko greitumu 
paukszcziu.

Nieko nepažinojau, visi buvo 
man nepažystami. Užėjau in 
viena puikia vieta, kur su di
deliu dyvu pamaeziau stovin- 
czius žmonis prio ilgo baro ge- 
rent alų. Užklausiau vieno 
žmogelio kas tai ženklina, o ji
sai dirstelėjo ant manes su nu
sistebėjimu klausdamas:
gi tai tamsta ne žinai kad pro- 
hibicije jau senei dingo, kad 
žmonis patys atmetė jaja senei, 
nes kitaip musu sklypas butu 
dingias, o kad nebutu apėmė 
valdžia “Kaki Marszkinei,*’ 
tai politikiszka partije butu 
viską isznaikinia, 
žmonis susiprato in laika ir pa- 
emo valdžia in savo rankas.

O kad ant rytojaus buvo 
szventadienis užėjau in bažny- 
czia iszgirst pamaldų savo kal
boje, bet kaip nusistebėjau *ka- 
da kunigas pradėjo kalbėti pa
mokslą Angliszkai. Iszejau isz 
bažnyczios ir užklausiau seny
vo žmogelio, kuris man iszrodo 
kaip svetimszalis: “Ar-gi 
czion 
kunigo ?

Kak i Marszkinei

ant galo

H M t. Carmel, Pa. — Fra na s 
Kolbacki, 48 metu, likos už- 
musztas per eksplozijo Peno 
kasyklose. — Szeszi anglekasei 
likos baisei apdeginti per eks- 
plozije gazo Bast kasyklose.

U Wilmington, Del. — Jo
kūbas Pcldik, susibaręs su sa
vo draugu, burdingieriu. Nedė
lios vakara, Joną Pajcrovskiu 
nuszove ant smert.

H Atėnai, Graikije. — Smar
kus drebėjimas žemes davėsi 
jaust vidurinėje Graikijoj ir 
kaip pranesza telegramai tai 
daugelis namu sugriuvo ir 
žmonių pražuvo.

H Harrisburg, Pa. — Stei- 
tine policija pranesza buk Ju- 
lajaus menesije pavogta 1135 
automobiliai o 194 žmones din
go isz namu.

U New York. — Praeita me
ta ateiviai nusiuntė savo gimi
nėms in Europa 173 milijonus 
doleriu isz Suv. Valst

U London. — Japoniszkas 
laivas Ilidcmaru susidure su 
kitu laivu ir nuskendo su 19 
žmonimis.

H Bizerte, Tunis. — Keturi 
lekiotojai sudegė ant smert, ka
da eroplanas užsidegė lekdar 
mas isz EI Azibo.

H Darbinas, Mancziurije. — 
Per tvanus žuvo 1,150 žmonių, 
pagal naujausi suskaityma, o 
kolera užsmaugė tukstanczlus 
žmonių.

U Beaver, Pa. — Marko Ko- 
vacaviez, kuria turėjo paslėpęs 
namie viso gyvenimo paezedu- 
ma 2,000 doleriu — vagis in- 
sigavo in narna ir paėmė vis
ką, 500 doleriu boliduose pali
ko. v

U Enid, Okla. — Per tvana 
czionais žuvo 8 žmones ir 
szimtai pasiliko be pastogių; 
bledes padaryta ant keliu mi
lijonu doleriu.

Dresden, Vok. — Du nežino
mi žmonis privažiavo ant dvl- 
racziu prie namo kuriame ra
dosi -biuras komunistu, mete 
bomba terp žmonių ir nuvažia
vo toliaus. Bomba truko su bai
sioms pasekmėms užmuszdama 
viena žmogų, sužeido keliolika 
ir suardė artimus namus.

svetimszalis:
nesiranda Lietuviszko | 

Žmogelis pažiurėjo | 
ant manės rodos maustydamas 
kad asz esmių nesveiko proto 
kalbėdamas: “Tamistelc, kur 
tu gyveni kad nežinai, kad mu
su Lietuviszkose parapijose 
jau nuo daugelio metu nesiran
da Lietuviszku parapijų ne ku 
nigu. Airiszei viską paėmė po 
savo valdžia nes jieje statėsi 
save už geriausius katalikus, 
todėl bažnytine valdžia atidavė 
visu svetimszaliu bažnyczes po 
ju valdže ir dabar tik retai kui 
pamatysi Lietuviszka kunigą. 
Musu Lietuviszka tauta jau vi
sai isždilo ir isztautejo nes grt- 
noriu neatvažiuodavo, seni isz- 
miro, o jaunioje visai užmirszo 
Lietuviszka kalba. Airiszei at
omo nuo svetimszaliu visas 
puikes bažnyczes, kurios kasz- 
tavo milijonus doleriu, ir kitus 
parapinius turtus.

Negalėjau atsistebėti ka gir
dėjau ir maeziau.

Ant galo nuėjau in sztora su 
laikraszti v^cz^a kad gausiu nusipirkti 

Lietuviszka laikrsazti isz kūno 
dažinotau daugiau kas atsiti
ko ant svieto. Ir tonais nusis
tebėjau kada man pardavikas 
apreiszke kad Amerike jau nuo 
senei nesiranda Lietuviszku 
laikraszcziu, nes žmonis už- 
mirszo skaityti Lietuviszkai ir 
retai kur 'sziadien randasi 
žmogus, kuris taja kalba skai
tytu.

Negalėjau atsikvoteti nuo 
nusistebėjimo iszgirdes ta vis
ką. Graudu man pasidarė kad 
musu puiki tauta teip isznyko 
kaip tai panaszci su Airiszeis 
atsitiko daugeli metu atgal.

Kur tik ėjau ar nuvažiavau, 
maeziau dideles permainas i 
žmones gyveno be jokio drau- 
giszkumo, vieni kitu neapken
tė, užvydejimas didelis, terp 
vedusiu poru didelis neužga- 
nadinimas, ba moteros redyda- 

J? M ' *..

inpuole m

szirdis prijautė kad 
ne yra pa red ko, ir In 

dvi dienas po palaidojimui sa
vo mylemos dukreles, pranoszc 
policijai apie savo prijautimu. 
Suvažiavo ant kapiniu palici- 
jos kamisije ir keli daktarai 
kurie atkasė kapa jaunos mo
te ros.

Kada atidaro grabu, susirin
kusiems persistatė baisus regė
jimas: grabe gulėjo jauna mo
toro ant pilvo, pirsztai buvo su
kandžioti, drapanos suplcszy- 
tos ir kūnas visas kraujuose, t 
kūdikis gulėjo kojose.

Palieija tuojaus surasze pro- 
tokula ir vėliaus aresztavojo 
burtininke.

— Neužmirszkit atnaujinti 
prenumerata
“Saule”. Del daugelio laikas 
jau iszsibaige ir apie tai pra- 
neszeme!
sunku varyti, o ypatingai isz- 
davysta laikraszczio, kuris su
reikalauja kožna doleri.
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Biqni toe pinigu

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokame 8-csla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I/tepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea.lrKas.
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Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti4Saule.* 
Del daugelis laikas Jau pasi
baigė ir apie tai praneszeme!

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszdavysta lai- 
kraszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri.
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