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ISZ AMERIKOS
GAILESTIS
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VAIKAI NEDAVE TĖVUI 
PASZELPOS ANT SE

NATVĖS; MIRĖ ISZ 
GAILESTIES.

u Neno- 
vaikus,

New York. — Senukas apie 
GO metu amžiaus, atėjo in sū
dą melsdamas pagelbos nuo sa
vo vaiku kalbėdamas: 
riu rugoti apie savo
bet mirsztu badu ir sirgau per 
ilga laika. Esmių William Tur
ner ir turiu GO metu. Turiu dvi 
dukteres kurtos gyvena gerai 
nuo kuriu meldžiau suszclpi- 
mo, bet matyt, niekas nenori 
seno žmogaus laikyti. Argi ta- 
mista negalėtum priversti ma-
no dukreles, idant duotu man 
maža suszelpima.”

Dukreles pasmauktos priesz 
suda prižadėjo tėvui atsiunsti 
po keturis dolerius ant sanvai- 
tes, norints paezios turėjo sa
vo loenus namus ir turtingus 
vyrus. — Kokia tai neiszpasa- 
kvta miolaszirdvste duoti tė
vui po keturis dolerius ant san- 
va ?t es ’

In dvi sau va i tęs po tam se
nukas vela atėjo in suda klaus
ti ar dukreles prisiuntė jam 
prižadėta paszelpa, bet raszti- 
ninkas apreiszke jam, kad pi
nigu da neprisiims! a.

i l Senukas tik tiek atsakė: 
Gaila, kad apie mane užinir- 

Su tais žodžiais slinkoSZO.”
sunkiu žingsniu prie duriu bot 
staigai sukrito negyvas. Pasi
baigė seno tėvo vargai. O kiek 
panasziu tėvu turime czionais, 
apie kuriuos vaikai visai nesi
rūpina .*
TARNAITE NUŽUDĖ

4 VAIKUS IR PATI SAVE.
• Minneapolis, Minn. — Devy

niolikos metu tarnaite Miss 
Violeta Hultberg, kuri insimy- 
]pjo in savo gaspadoriu pas ku
ri tarnavo ir da žiuri nėjo jo 
ketvertą mažu vaikeliu, už- 
troszkino gazu vaikus po tam 
pati sau atome gyvasti, už tai 
kad josios tėvai prieszinosi jo
sios apsivedimui su naszliu. 
Kada Herbertas Moreau, gąs- 
padorius, parojo isz darbo, ra
do visus penkis gulinezius ant 
grindų kuknioje.
PAS FORDĄ DIRBA 186,318 

DARBININKAI.
Detroit, Mich. — Fordo au

tomobiliu dirbtuvėse dirba 
186,318 darbininkai, daugiau 
no kaip kada dirbdavo. Dau
giausia dirba darbininku Gen
eral Motors Corporation, po 
tam Fordo dirbtuvėse kaip: 
Dearborn ir Highland Parke 
170,537, Kanadoje 9,657, kituo
se miestuose 6,122. Kožna die
na Fordo automobiliu dirbtu
vėse padirba po 6,000 automo
biliu. Po Nauju Metu, kada vi
sos maszinos bus permainytos, 
padirbs nemažiau kaip po 10 
tukstaneziu forduku.
NIGERIS TURI 56 PACZES.

Peoria, 111. — William Jones, 
62 metu nigeris kuris turi 56 
jiaczes, likos aresztavotas per 
detektyvus adt paliepimo jojo 
56 metu paezios, kuri lauke 
jojo bažnyczitjje. Laura Skin-

dirbtuvėse

ne r, ketino būti jojo 56-ta pati, 
bet likos jisai aresztavotas ka
da norėjo permainyt bankini 
czek’i ant 11,000 doleriu.

Jones pasako palicijai, buk 
tai buvo jojo vienatine silpny
be, kad tiek daug kartu pa
tai uodąvosi. ......... ........ .

VARGSZE
PUSTELN.INKE

MERGAITE GYVENO BA
KŪŽĖLĖJ, APLEISTA PER 

TĖVUS, SUŽAGETA IR 
NUO SVIETO 

APLEISTA.

Saint (Hair, Pa. — Užmiosty- 

tion,

keliolika menesiu, 
tėvai iszsikrauste

varg-

namu

kada nete-

vadinamam Arnouts Addi- 
22 motu Ona Sinkevicziu- 

te, likos surasta szantejo ant 
kalno, kuria sau pasistatė ir 
joje gyveno apleista nuo viso 
svieto per 
nes josios
kur kitur visai nesirūpindami 
apie savo dukrele.

Onos apsakymas apie savo 
gyvenimą yra graudingas ir 
nepaprastas, szJtai ka ji papa
sakojo palicijai, kuri jaja pa
ėmė in kalėjimą duoti 
sziai prieglauda.

“Buvau iszguita isz
per savo tęva isz Minersvilles, 
kuris mane pardavė vyrui ka
da turėjau vos 15 metu, nes po 
dvieju metu bjauraus gyveni
mo persiskyrem, o
kau darbo ir neparncsziau tė
vui pinigu, iszvare jisai mane 
laukan.’’

Martin Gross isz Seltzer Ci
ty, medžiotojas rado nelaimin
ga Ona gulinezia ant žemes 
prie savo szantes verkenezia 
ir dejuojanezia, kuriam apsa
kė, kad keli medžiotojai jaja 
užklupo ir sužagejo.
kurioje gyveno toji nelaiminga 
mergina buvo jie didesne už 

kurioje 
menesio,

szantes

Szante

didesne 
szunio būda, kurioje gyveno 
nuo.Juniaus menesio, neužsi- 
duodama su niekuom ir maitin
davosi tuom ka surasdavo 
tarp iszmostu szaszlavu.

Sudas paliepė palicijai pla- 
cziau isztyrineti gyvenimą 
merginos ir kaip girdėt ne tik 
iszgama tėvas bus paszauktas 
ant atsakomybes, liet ir kiti vy
rai bus aresztavoti už subjau
rini ma merginos.

SUMAISZYTA SZEIMYNA.
Tacoma,'Wash. — Kas turi 

gali iszriszt szitn 
neaprasta giminysta arba eiti 
ant atsilsiu in kliosztoriu.

Praeita meta Ajizunia Kato, 
22 metu Japonietis, apsipaezia- 
vo su naszlia, kuri turėjo suau
gusia dukrele. Kato tėvas, ku
ris turėjo 42 metu, apsipaezia- 
vo su savo podukte. Per ta ap- 
sipaeziavima levo motore pasi
liko uoszve del savo poduktes, 
° j°j° podukte pasiliko jam 
uoszve. Jojo tėvas pasiliko jam 
posūniu. Ncsenei Kato moezo- 
ka — duktė jojo paezios pa
gimdė sunn. Kūdikis yra Kato 
brolis, del to kad jisai yra Ka
to tėvo sūnūs. Da to negana, 
nes kūdikis taipgi yra sunum 
Kato paezios dukters ir ant ga
lo jojo anūku.
PRIKALBINO BURDINGIE- 

RIU IDANT NUŽUDYTU 
JOSIOS VYRA.

Patterson, N. J. — Ignotas 
Zaviszczik, turintis 26 metus, 
likos aresztavotas už užsikeise- 
jima ant savo bnrdingbosio 
Juozo Sznlco. Laike slieetvos 
Zaviszczik prisipažino buk jo
jo gaspadinele prikalbino ji 
idant nužudytu josios vyra, o 
jiji su juom gyvens ir jam ati
duos visus pinigus. Nelaba mo
tore davė jam pinigu ant nu
pirkimo revolverio, bet Igno-

iszt vrineti

gera prdta

tas ar tai isz baimes ar nemo
kėjimo szaudyt, nepataiko mir
tinai in gaspadoriu tik jam su
žeidė szoha. Gaspadorius paži
no savo užpuoliką, kuri liepa 
aresztavoti kaipo ir savo nehu 
ba motore, • w

Karūnacija Naujo' Japoniszko
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Isz Visu Szaliulž“
SUŽAGEJO SAVO 15 METU 
DUKRELE KADA MOTINA 

BUVO ISZEJUS 
RINKTI GRYBU.

DEGINA
GASPADORYSTES
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MASKOLIAI DEGINA 
GASPADORYSTES, ŽU- 
DINA VIRSZININKUS 

IR KURSTO 
SUKĖLIMĄ.
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Lodžius. —iKaimc Ignaceve, 
gyventojai baisiai inirszo ant 
gyventojo Kunicos ir butu ji 
pakorė kad nebūtu pribuvo in 
laika palicije ir nuvežia sena 
iszgama in kalėjimą. Kunic pa
liepė savo moteriai nueiti in 
artima girraite pririnkti gry
bu, pats pasilikdamas namie 
su savo 15 motu dukrele. Ka
da motina po keliu valandų lai
ko sugrvžo namo, rado dukrele 
gulinezia ant lovos be žado. 
Vyro namie nebuvo.

Kada mergaite atsikvotejo, 
pro verksmus apsako motinai, 
kad pasilikus namie su tėvu, 
jisai jaja žveriszkai sužagejo.

Žino apie tai pasklydo kaip 
žaibas po kaima ir taip gyven
tojai inirszo ant tėvo iszgamos 
kad norėjo ji pakart, bet pali
cije tam užbėgo ir iszvcže ji in 
Lodžiaus kalėjimą. Tasai raka- 
lis ncsenei sugryžo isz kalėji
mo kur atsėdėjo keliolika me
nesiu už sužagejima savo po
duktes.
M0TERE NUŽUDĖ SAVO 

VYRA KIRVIU.
Czenstakavas. — Kaime Ža

ravę likos surastas kluone la
vonas seno žmogaus, kuris li
kos nužudytas kirviu.Žudinsta 
likos papildyta laike miego. 
Buvo tai 79 metu Vaitiekus Pi- 
otrkovskis, nužudytas per savo 
56 metu motore Zofija, 
nukas norėjo užraszyt
gaspadorysta del vaiku. Moto
re geisdama tam užbėgti, pa
pilde žudinsta. Insivoje in kino 
na kur vyras miegojo ir su kir
viu sudaužė jam galva, po tam 
nuėjo ant kapiniu ir

Ryga, Latvije. — Maskolisz- 
kas laikrasztis “Pravdara- 
szo, buk ant Rusijos kabo debe
siai kontra revoliucijos, priesz 
apvaikszcziojima Soviatu vie
nuoliktas sukaktuves nuo per
mainos valdžios.

prispiri noja

Pravda”,

rnTasai laik- 
rasztis prispiri neja valdžia 
idant karsztai stengtųsi užbėgt 
pasikėlimu per Rusiszkus mu
žikus, kurie vela pradėjo žudyt 
virszininkus, Kamisorius ir de
gina valdiszkus namus.

Keliolika dienu adgal kylo 
Ukrainiojc keliolika sukylimu. 
Mužikai užklupo ant žemiszkn 
valdiszku turtu, kuriuos šovin
iai permaino ant gaspadorys- 
cziu.

Artimoje Kijevo kylo kru
vini sumuszimai. Czeka (slap
ta policije) ižsiunte in tonais 
ginkluota palicija apmalszyti 
mužikus, kurie sudegino 
diszka sodžių, nužudydami 
Czekos virszininka Turchanov- 
ski. Badai keli jojo draugai 
taipgi likos nužudinti. “Prav
da” ižmetineja valdžci, kad 
negana rustai imasi prieszais 
“kulakus” 
žikams) kurie atvirai paren
gi neja visokius sumiszimus ir 
pasikėlimus.
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Kyoto, Japonije. — Subatoje likos apkarunavotas 124-las
roliito ir jojo pati eiesoriene Nagaro. Naujas ciesorius valdys 75 milijonus padonu. Ceremo
nijos atsibuvo pagal sėnoviszka Japoniecziu būda, ir parėdus nesziojo kokius naudojo szim- 
tus metu adgal. Beveik visu sklypu diplomatai dalybavo karunavojime. Jaunas ciesorius yra
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...............................................« • M

iszla vinl as Europiszkąmo moksle, kalba Angliszkai ir losze visokius sportus.

New York. 
Brzozowskiene 
priesz savo 
persiskyrimo

i n lindo in 
pradedamas

Likos pa

ISZTIKIMYSTA SZUNIO 
DEL SAVO PONO.

- Mrs. Katre 
užvedė teisina

vvra Silvestrą ant t-
už pavadinimu 

jaja bjauriais žodžiais ir norė
jo jam užduoti per terla, bet 
tarp moteres ir vyro atsistojo 
juju tarpo- didelis paliceiskas 
szuo ir neprileido idant moto
re musZtu jojo poną.

Sūnūs pripažino sūdo buk le
vas pa rėjas namo girtas, rado 
duris užrak v t as ir 
viduri per Įauga,
burtis su motina.
szaukta palicije. Vienas isz pa- 
licijautu a'preiszke buk aresz- 
tavodamas vyra, turėjo pirma 
kovoHis su szuniu pirm negu 
galėjo paimti vyra in kalėjimą. 
— Nekarta szunos užsarmali- 
na žmones savo isztikimvsta ir 
dėkingumu.
17 UŽMUSZTI; 8 SUŽEISTI; 
EKSPLOZIJOJ FABRIKE. 

f

Lynn, Mass. — Septyniolika 
darbininku likos užmuszti o 8 
likos sužeisti baisioje eksplozi
joj celiuloido fabrike Pre'ble 
Box Toe Co., kuri taipgi suar
dė artima narna. Keliolika dar
bininku nesuranda. Badai eks- 
plozije kilo nuo paperoso kuri 
•vienas isz darbininku numėtė 
in celiuloida. Po sunkiam dar
bui ugnagesiai užgesino lieps
na.
MOTINA SU DUKTERE

APSIMAINĖ VYRAIS.
Atlantic Cit V, N. J. — Laiko 

persiskyrimo teismo pasirodo 
nepaprastas dalykas kuri sū
dąs pavadino “bjauriu trik- 
su.” 
susitarė, 
savo motore 
jos motina

pavadino

— Ka toji 
nepri-

MANO DARYTI KRATAS 
KLIOSZTORIŲOSE IR KI
TOSE INSTITUCIJOSE.

Sena-Jefferson City, Mo.
torius Scott isz Barry pavieto, 
inneszc 'byla senate ir legisla- 
tliroje, kuri jaigu pereis, tai 
valdiszkas inspektorius turės 
pilna liesa daryti krata kas 
tris menesius visuose klioszto- 
riuose kokio jisai nebūtu isz- 
pažinimo, publi'kinese ir priva- 
tiszkose institucijose, ligonbu- 

taip vadinamose Good 
Shepherd prieglaudose. To
linus toje byloje spiresi prasza- 

nevalhi i nkiystcs k 1 iosz-

BUTLEGERIAI IMASI ANT 
NAUJO BUDO. 

Baltimore, M d. 
prakeikta prohibicije
vers žmonis ant laužymo tiesu 
ir iszradimo visokiu bildu ant 
apgaudinėjimo valdžios. S. Sil- 
lings, czionaitinis butlegeris, 
'norėdamas pristatyti sznapsu- 
ko del fcnivo kostumoriu in 
Sparrowfc Point, pridėjo kelis 
szim’tus bonkueziu su “geru 
sztopu” 
in karavona ir 
laike del kostumoriu. Ant ne
laimes sznipai ka toki nužiu- 
rinejo, sulaikė karavona, liepė lininio 
parodyt “nobaszninka” na ir toriuose arba idant jose nebu- 
viskas iszsidave. Laike kratos j it užlaikomi priverstinai tic- 
Sil Ii ngas pabėgo tamsumoje 
nakties palikes 
pains.

SU “ 
iii graba kuri iudojo 

vožė nakties

4 4 nobaszninka

viska szni-
Z

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ ANT 
SZUNIES GRABO.

Ruppert, Ohio. — Edward 
Crane, szove sau in,galva ant 
grabo savo mylimo szunies ir 
ant vietos atliko. Kaip rodos 
lai Crane neturėjo pMno proto, 
nes nuo kada palaidojo savo 
szuni, da daugiau sumiszo jam 
protas, o 
ginus nukenst, nuėjo ant kapo 
szunio ir jonais atome sau gy
vastį. Rankoje lavono surado 
gromatold ant kurios buvo pa- 

“ Palaidoki! e mane 
szale mano mylimo ir isztikimo 
prietoliaus. ”

negalėdamas to li

raszyit a:

val-

tose ir
prieglaudose.

sodžiu

(turtingiems mu-

LAVA UŽMUSZE SZESZIS, 
PADARE MILŽINISZKAS 

BLEDES.
Mascali, Italija. — Isz vul

kano kalno Etna, da daugiau
* • • • v . ■ -■ *

ji, kurie 'nenori užsilikt ilginus 
kliosztoryje ir kad galėtu ap
leist taisos institucijos bile 
laike, jaigu gyvenimas tokioms 
ypatoms tonais nusibostu,

’Foje byloje uždraudže kliosz- 
I orinius lt n reti savo fjrivatisz- 
kas kailines ir kad niokotu pa
durkus nuo tuilo, lygiai su ki
tais turtais. Idant visi gimi
mai ir mirtis kliosztoriuose bu- 
lunziTKonn.au k.uP u■ niiu Aplinkillei gc]ežinkclei likos 
žmonių, o jaigu kas neiszpihly- --- - -
tu tuos privalumus, butu nu
bausti ant 500 doleriu. — Ge
ra byla, jaigu tik pereis.

tu užrekorduo'ti kaip ir kitu 
žmonių, o jaigu kas neiszpildy-

pradėjo piltis karszta lava .su 
pelenais, siera ir akmenimis 
kuiJi užliejo daug aplinkiniu 
ukiu, sunaikino daug namu ir 
szeszi žmones pražuvo. Medžiai 
sudeginti ir visa gamta persi
mainė ant tikros pustynes. 
Deszimts tukstaneziu žmonių 
buvo priversti apleisti 
gyvenimus in saugesnes vietas.

savo

Tiejei, kurie

Se- 
savo

nuėjo ant kapiniu ir užkaso 
kruvina kirvi. Žadintoja likos 
aresztavota.

ISZ LIETUVOS

4 4

Pasirodo, kad du 
l vienas apleido 
apsivesdamas su 
antras ta motina 

apleido, apsivogdamas su pir
mojo motore arba tos motinos 
dūk t ere.
ISZGUITI ISZ NAMU PER 

“DVASE.”
Richmond, Va. — Szeimyna 

Mikolo Price, buvo priversta 
apleisti savo narna isz priežas
ties 'pasirodinejimo jame “dva
sios.” 
nakt pasirodydavo kokios tai 
baidykles kurios neduodavo 
Price’ams užmigti. Cypimai ir 
riksmai buvo nciszpasakyti, o 
koki tai balti szeszeliai slan
kiojo isz vieno kambario in ki
ta. Ant galo negalėdami ilginus 
dnlaikyti turėjo iszsikraustyt 
in kita narna. I *' t I* '■ * » *•

v y ra i
kad
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Kožna nakti, po pusiau-

SUBJAURINES DUKTERĮ 
PATS NUSIŽUDĖ.

Iron River, Mich. — Bijo
damas l<ad ji patiks didele 
bausme iiž sužagejima savo 
dukters .14 metu Katriutės, ku
ri pasiskundė palicijai ka su 
jaja padare lovas, Franas Szar- 
ka, 49 metu, už tai baisiai jaja 
sumusze ir po tam pats paleido 
kulka sau in krutinę.

• Katriute, kuri buvo surasta 
per kaimynus be žado ant grin
dų, vargiai pasveiks nuo su- 
niuszimp.
KOŽNAS PRIVALO TURĖTI 

PO $40.46.
'Washington, D. C.

Valstijose 31 diena Oktoboiuo 
buvo bėgyje 4,807,736,465 do
leriu arba ant kožnos galvos 
pripuola po 40 doleriu ir 46 
centai ant 118,839,000 gyvento
ju. In laika asztuoniu metu, 
tai yra nuo 1920 moto, suma 
vis nupuolinejo žemyn, nes ta
me laiko pripuolė ant kožnos 
galvos po $53.01,

)

M0TERE NUŽUDINTA;
VYRAS ARESZTAVOTAS.

Now Brunswick, N. J. — Ar- 
ti Hatboro likos surasta lavo
nas nužudytos moteres Katrės 
Zareckienes 29 metu, pati Kon
stanto Zareckio, 40 metu, kuri 
palicije arcsztavojo ir laiko 

<Tyg tolimesniam tyrinėjimui.
Žareckis prisipažino buk ji

sai yra butlegeriu ir turėjo ke
lis prieszus tam biznyje ir gal 
tai jieji nužudė jojo paezia kai
po jam atkerszinti. Vyras sako 
buk jojo pati turėjo kelis prie- 
laidinius su kuriais iszvažiuo
davo automobiliais ant geru 
laiku ir niekados jiji nesėdėjo 
namie/

užlieti per lava.
mato bledes papildytas per la
va sako, kad tai buvo reginys 
panaszus in kare, 
gyvybes nesirado visoje aplin
kinėje.

nes jokios

OBREGANO ŽUDINTOJUS 
APSUDINTAS ANT 

SUSZAUDIMO.
San Angel, Mexico. — Gar

sus teismas Jose de Leon Tor
ai , kuris nužudo Meksikos 
prezidentą Obregana, pasibai
gė su iszradimu žudintojaus 
kaltu ant suszaudymo. Minysz- 
ka Motina Concopta likos nu
bausta ant 20 metu galėjimo už 
dalibaviina toje žudinstoje, ir 
pakurstinejima žmonių priesz 
ais valdžia. Prie sūdo radosi 
daugiau kaip tūkstantis žmo
nių kurie su klyksmais patvir
tino sūdo viroka.

I

1

longvai
pil. K. (iaidelis

Paskutines Žinutes
V Nice, Francije, — Alek

sandra Tre pof t', Rusiszkus di
plomatas staigai mirė ant Nice 
stoties, laukdamas trūkio va-
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žinoti in Paryžių.
U El Paso, Tex. — Majoras 

Ignotas Dosamantes, Meksiko- 
niszkas generolas likos nuszau- 
tas per detektyvą už apiploszi- 
ma žmogaus ant ulyczios.

žu vu, sugavo

žmogaus ant ulyczios.

NURIJO ŽUVĮ IR MIRĖ.
Tunis. — Vienas žuvininkas 

laiko gaudimo 
ant kart dvi žuvytes. Viena isz
juju insidejo in burna kada 
kita norėjo nutraukt nuo rnesz- 
keres. Tame laike žuvyte in- 
slydo jam in gerkle ir žuvinin
kas jaja nurijo. Norints pa- 
szauktas daktars staugesį žu
vyte iszymti jam isz viduriu, 
bet žuvininkas mirė dideliuo
se skuusmuosiu.

Traukinėlis perpiove 
PER PUSE VEŽIMĄ, BET 
NEUŽMUSZE NEI ARK

LIO NEI ŽMONIŲ.
Ukmerge. Antanas ir Karolis 

Gaideliai isz Gavėnių k. Szir- 
vintu valscz. Važiavo su obuo
liais Jonavon. Iszvažiave isz 
Ukmergės 5-mc kilometre susi 
tiko* su traukinėliu. K. Gaide
lio kumele pasibaidė ir szoko 
bėgti skersai begiu.Traukinėlis 
ėjo ant vežimo ir partrenkė ar- • 
kli ant žemes. Traukinėli pasi
seko sustabdyt i tik tada, kada 
vežimas buvo jau po penktu 
vagonėliu.

Sustabdžius traukinėli pasi
rodė, kad kumele gulėjo kairėj 
pusėj traukinėlio, su 
sužeista koja, o
su vežimu — deszinej. K. Gai
deliui sumuszta desziniosios 
kojos blauzda ir jis tuo pat 
traukinėliu nugabentas in Uk
mergės ap. ligonine. Po poros 
dienu jis gales jau vykti namo.

Laimingu atsitikimu iszliko 
gyvas K. Gaidelis, o su juo va
žiavusi Žyde net nesužeistu.

VAGIS TRAUKINY.
Pernarava, Kėdainių ap. Ku- 

dakiif kaimo ūkininkas Stnsvs 
Kasiulis Spaliu 4 d. važiavo in 
Sziaulius maniežiaus pirkti. 
Važiuodamas traukiniu jis su
sipažino su vienu keleviu. At
važiavus in Sziaulius, abu atsi
gulė ir užmigo stotyje. Pabu
dęs Kasiulis ne rado naujojo 
draugo, o keszenese pinigu ir 
jhm teko peseziam grižti na-
mon 104 kilometrus.

lunziTKonn.au
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“SAULE”
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Kas Girdėt
-.L.■■■■.-

Raportai 
užtvirtina, buk Amerika* ne 
yra taip sausas kaip nekurio 
sau persta t o. N orint s ir .turi
me prohibicije, Kai parsitravjcc 
isz kitur ir yra daroma czio- 
hais daugelis visokiu gerymu. 
Pagal valdžios darodymą, tai 
pats Dede Samas pargabeno in 
Su v. Valstijas visokiu gerymu 
už $1,164,443, o 
rj’tnit in Kanada ir 
$1,255,402.

Prohibicije butu geru daig
iu, bet reikėtų žmones prie to 
pripratint isz lengvo p ne už
draust brutaliszkn budu.

Prohibiei,j<‘ todėl užvedė dau
giaaše (del lisadnaikinimo Iv i su 
•aliunu, kuriuose ne tik atsibu- 
vinejo girtuokliavimai l»et ir 
visokį slaptus prasižengimai.

Alkoholius yra naudingu ne
karinėse atsitikimuose kaipo 
gyduole, 
cizna.

o

tik rankomis bet ir smogom-

isz Washingtono 
buk

iszsinnto ge-
Ktrbn už

ne kuriem s v ra tru-

Jaigu kas 'pavagia honkute 
pieno isz bado arba banduke 
duonos, tai už tai aplaikys ke
lis metus kalėjimo, bet, jaigu 

“grybszteles 
tukstaueziu doleriu, prigulin- 
cziu prie valdžios ar kitokios 
korporacijos, tai tankiai buna 
paliuosuotas, arba aplaiko la
bai maža bausme. Arba — del 
mažu vagiu didele bausme, o 
del dideliu maža.

Ne taip senei tūla moterėlė 
likos nubausta už pavogimą 
30 tuksianeziu doleriu vaisti
niu pinigu, už ka turėjo atsė
dėti bausme kalėjime tiktai 30 
dienas. Argi tai teisybe? Ana 
diena iszejo jiji isz kalėjimo ir 
galo* isz naujo apvoginet val
džia.

kas > f keliolika

Amerike nesiranda kitokiu 
titulu kakp Mister, Miss ir Mis
tress. Isz juoko arba mandagu
mo užvardina vyrus kaip Cap
tain arba Colonel arba Gener
al. Advokatus pietuose vadina 
slidžioms, visus valdiszkus vir- 
HZii^inkus vadina senatoriais, 
bet jaigu pas juos atsilanko su 
bizniu vadina juos paprastai 
Ponais. Taigi ponu prezidentą, 
ministeri, vyskupą ir taip lyg 
galui. A’ra Mr. Coolidge, Mr. 
Pershing, Mr. President su 
Mrs. (’oolidge. Yra tai puikus 
papratimas ir yra draugiszku 
sėbrąvimn. (Bet Europoje ki
taip, labai kitaip.

Ponus generolas,

Mr.

ponas se
natorius, ponas sudže, poni ge- 
neroliene, poni sudžuviene, po
ni rasztininke ir t.t.

Pas viena turtinga žmogeli 
Chicage buvo užkviestas ant 
vakarienes tūlas kunigas, ku
ri gaspadorius pavadino ponu. 
Kunigas luom labai užpyko, 
atsakydamas kad jisai ne yra 
jokiu ponu.

Amerike visi turi tiktai vie
na titulą: Ponas, Mr. Noru ar 
ne noru turi ji priimt. O tike- 
jimiszka sekta Kvakeru arba 
Prieteliu, ne tojo titulo nenau
doja, tik vadina visus broliais 
ir seserimis ir kalba in juos Tu 
(thou.) Iszrinktasis ant prezi- 
deirto Hooveris, paeina isz 
Kvakeru teVu.

paeina

Angliszki sveikatos tyrinė
tojai, iszdave savo nusprendi
mą Londone kas gyvena ilgiuo
se. Pagal juju tyrinėjimą, tai 
iszrado, kad ilgiause gyvena 
tieji, kurie visai nedirba, — tai 
yra, milijonieriai.

Anglijoj yra daug milijonie
rių kurie paprastai gyvena lyg 
74 metu, peraugsztindami sa
vo amžiu kunigaikszczius, 
užlėktas ir kitus, nes paprasto 
Angliszko ukeso amžius yra 53 
metai. Priežastis tame yra ge
resnes gyvenimo san lygos, 
czystumas, mažiau ergeliu, už
tektinai pinigu ir sportai.

Ne visi gali būti milijonie
riais, bet visi turi tiesa apsau
gojimo savo gyvusczlu. — 
Žiaooes, kurie sunkiai dirbą ne

a m žiu

gyvenimo

mis, privalo spirtis geresni i 
darbininkiszku sanlygu isz 
laik idant nephsiliktu kolie- 
koms ir nepaliktu savo szeimyt 
nu lie skatiko kovoti už būvi.

sanlygu

užvy-Daugelis isz musu su užvy- 
dejimu žiuri ant gyvenimo t n r-j 
ežiu ir jiijn turto, trokszdami 
turėti daugiau turtelio del sa
ves. Bet turtas retai kada vra 
palaiminimu, ypatingai, JaipB 
yra naudojahnis neiszmintin
gai, stojosi prakeikimu, ypacz 
del vaiku turtingu tėvu.

Sztai tomis dienomis svietas 
sujudo, dagiixles apie du sūne
lius, turtingu tėvu, kurie ne tik 
apiplcszinejo, 
krauju žudė kitus. Vienas isz 
juju yra Georgo Harsh isz Mil
waukee, sunūs turtingu tėvu ir 
studentas universiteto Atlan
ta, Georgia, kuris neturėdamas 
pinigu, nes paskirta suma nuo 
tėvu pragėrė ir praleido ant pa- 
leistuvyseziu, pradėjo apiple- 
szinet kiltus.

Tėvai tokiu turtingu prasi
žengėliu demoralizuoja visuo
mene perszkadimlami teisda- 
rystei juos nubausti, nes turė
dami didelius turtus gali ap
ginti savo sūnelius nuo kalėji
mu. Jaigu vargszas papildo 
koki 'prasižengimą, tai be jo
kio iszsikalbinejimo buna už
darytas už grotu, o kada pra
sižengia tureziaus sūnelis, tai’ 
padaro isz jojo nepilna-proti.

Gal ne vienas atsimena apie 
turtingu tėvu sūnelius Leopol
dą ir LoeTi, kurie nužudė Chi
cago varginga Vaiku ir gavo už 
tai ant viso gyvenimo in kalė
jimą, bet kaip paakiuose gir
dėt, tai už kokiu penkių metu 
bus paleisti ant liuosybes.

bet su szaltu

Nevilkinkite su prisiimt imu 
savo senu maldaknygių ant ap- 
taisymo, jaigu norite turėti 
pnikes knygas ant Kaleilu. Se- 
noviszku maldaknygių negali
te pirkti, todėl duokite savo 
senas apdaryti.

Musu senas skaitytojas po
nas Vincas Mattice isz Water
bury, Conn., kuris skaito 
“Saule” apie 40 metu, sako 
kad be josios negalėtu apsieit, 
o skaitydamas jaja, užmirszo 
apie savo amžių ir todėl mano 
skaityti jaja da ketvirt-amži.

T 
apie

kuris
40 metu,

Sztai ka poni Morta Svct- 
kauskiene isz Cuddy, Pa., <a- 
szo apie apdaryma josios mal
daknyges: “Tariu szirdinga 
aeziu jums už puiku apdaryma 
mano senos knygos kuri atrodo 
kaip nauja, kuria pirkau jusu 
redakcijoj desžimfts metu mi
gai. Todėl būdama užganadin- 
ta isz puikaus darbo, prisiun- 
cziu jums kita apiplyszusia 
maldaknygute kuria praszau 
apdaryti. Szirdinga aeziu jums 
už puiku darba ir 
šiems duoti 
maldaknyges pas jus.

PAJKBZKOJIMAB.

kita

vėlinu vi- 
a| įdaryti 
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senas

Asz Auna Norviliene pajesz- 
kau savo pus-broli Joną Erek- 
suna. Girdėjau kad jis yra 
Amerike. Jaigu kas apie ji 
žinotu arba jis pats tegul at
sismaukia ant sekanezio adreso:

Mrs. Anna Norvilas,
1411 Portland Ave., 

Chicago Heights, Ill.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižhiręjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-OO* 

MAHANOY CITY, PA.
KVITU knygele’Draugystėms del Įsa- 
mokėjimo plalgu ligoniam*. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del KA- 
sloriaua • nog' sūdote pinigu ant* 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOW3KI-CO., 
MAHANOY. CITY,

Preke • • • 26a.

Ii •

KUR COOLIDG’US PRALEIS THANKSGIVING DIENA j dėjo dirbti, buvo labai apsun- 
_ Io stoka. Ju algos 

huyo mažos ir darbai, kuriuo* •
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UŽKUR YS
Apsakymas.

CzczulkaiJokūbui Czczulkai blogai 
gyvenas. Tik vakar, szeiminin- 
ke Agnieszka parode Jokūbui 
savo kiauliszku-ma.

Agnieszka, Jokūbo akimis 
žvelgiant, papraszcziatįsia sen
merge, kokiu visur devynios 
galybes... Jokiu gabumu ir jo
kio gražumo jos lyg ir neturė
ta. Bet Czuczulkai nėr gražes
nes, nėr ir geresnes už Agniesz
ka.

Tiesa (’zuczulka taipgi

iszsigando tamsos ir numL

Tiesa (’zuczulka taipgi ne
jaunas. Bot motai atėjus pava
sarini mažinusi, net paežiam to 
nepastebint.

Nieko nuostabaus nėra tame, 
kad Agnieszka pasakė Czu
czulkai, kad jis lai pasitraukia 
jai isz akiu ir palieka ja ramy
bėj :

Taip ir pasakė:
Eik laukan parszo koja 

pelenuota! Kad ežia tavo nei 
szsszelio nebūt u! Szunims už- 
piudysiu. Lauk!

Ir kaip Czuczulkai, pamany
kite, viską palikti, jei ežia jau 
metai, tuoj bus du, kaip gyve
na.

Gyveno Czuczulka pas 7 
nieszka du metu. Dirbo. Savo 
sveikatos nesigailėjo. Rūpinosi 
ukiu, kaip savu. Bet dabar!...

Varo ji laukan Agnieszka!
Pikta boba Agnieszka, mano 

velnią piktesne 
Niekada ir in

los storos ir vingiuotos, 
daugiau ir daugiau tvinksta...

Paskutiniai saules spinduliai 
in maža kamaros Įauga inljndo 
ilga balzgana juosta. Apsidai
rė,
re...

Nežinia ar ilgai taip sėdėjo 
Czuczulka, bet kaip tik labiau 
sutemo, jis atsigulė ir užmigo. 
Bet dienos pergyvenimai ir sa
pnai nedave jam ramybes.

« • *
Ten, už kluono, balti beržai. 

Szlama. Snerasi. Kietis, dar ne
sena, bet jau apipesziotu stogu, 
stogu panasziu in kerdžiaus 
apiposziota kepure... Prie tvar
to duru pririsztas margis. Jis 
pašino Czuczulka, pakele gal- 

padužgeno apszerpejusia
uodega, pažiurėjo in akis ir vėl 
užmigo.

l’ž kluono, ir dar toliau, ten 
kur prasideda vigaines, pakilo 
balsvai pilkšvas ūkas ir nei 
auksztyn, nei žemyn nesilei
džia. Kabo vietoj.

Nėr nei jokio vėjo. No jokio 
balso. Tik toli, už kaimo peikiu 
— giraitėj, drasko

va,

ii ei

y.
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Czuczulka, už 
ir bjauresne, 
galva jam tokia mintis neatėjo 
kad ji iszvarys.

Supranta Czuczulka ta atsi
mainymo priežastį. Atvažiavo 
ežia toks isz miesto mūrininkas 
Blogas bjaurybe mūrininkas, [r 
tik del to blogas, kad Czuczul- 
kai koja pa'kiszo. Kai jo nebu
vo, viskas plaukte plauke. Czu- 
ozulka buvo tikras

Ir kaimo žmones, uz 
darbsztuma Czuczulka gerbe. 
Su kaimynais geraai sugyveno 
ir bendrai, ginczif ir pesztyniu 
be reikalo nekeldavo.

Bet dabar — mūrininkas 
pakiszo Czuczulkai koja ir isz 
ramios vieteles taikosi iszstum- 
ti, iszesti...

Vakar pagirdė Czuczulka ar
klius, karvėms pakrėtė ir nuėjo 
liūdnas in kamara.

i t

kas.
szeiminin- 

žmones 
Czuczulka

Ka daryti — klausia pats 
saves Czuczulka. Palikt viską! 
Ūki ir ta prakeikta boba ir eit 
eit kur akys mato, kur 
•nesza. Nueit kur nors in kita 
kaima, pasisamdyti pas 
ūkininką už berną ir 
pabaigt savo dienas.

Galvoja taip Czuczulka, 
kairėj paszonej lyg vėžys savo 
žnyplėmis žnvba. Neramu taip

9 

kojos

koki 
ramiai

o

szirdy. Skauda. Gerklėj lyg 
szutinn nelupta bulve užkliuvo.

O kamara tamsi. Kamara ne
jauki. Kampe medine lova,
kreivomis kojomis stovi isztri- 
žai, skersai.

.* Neramu 
gyvenimą dirbės kaip arklys, 
dabar tik pajuto skriauda ir in- 
žeidima. Jo rankos cziupineja 
spragilo kotą, ir sprando gys-

Czuczulkai* Visa

ii-

i ra i t cj 
griežle.

Ir da toliau, lyg isz anapus 
žemes, a (loke lietuviszka daina 
pakybo ore, — luktelėjo, irlyg 
nežinodama kelio — numirė.

Pavydi Czuczulka szuniui, 
pavydi ir griežlei, kuri savo 
gerkle giraitėj drasko... Pavydi 
ba 11 i e m s be r ža ms, už 
susiglaudo kuždasi...

Jis nereikalingas. Lyg senas 
szuo, kai užkimšta ir apanka 
paima ji szeimininkas 
sprando, užrisza pakulini pan
ti ir veda, dideli akmeni neszi- 
nas, skandinti.

Neviena, bet daug sykiu, isz- 
eidavo Czuczulka vakarais in 
kiemą, už kluono, už baltu ber
žu, prie upes, pažiūrėti kaip 
vanduo žaidžia menulio szvie
soje ir kai szokineja žuvys 
pliauszkedamos tai vėl pasiner- 
damos in szalta szvaru 
deni.

Bet tai buvo labai senai. Ta
da dar Agnieszka Czuczulka 
mylėjo. Myljeo ji del jo darbo, 

pasiaukavimo

vis virtuves durys.
O virtuvėj, paežiam kampe, 

prie krosnies, didelis plaszin- 
žandis kirvis... Sunkus, platus, 
žibantis,

Dar viena sekunde ir kirvis 
Czuczulkos rankose... x

Vėl isz lengvo sugirgždėjo 
virvutes durys, paskui priean- 
Ki°.

Prie namo beržas. Didelis, di
delis. O jo szcszelis kaip szmek- 
la.

Juodas, kaip varna, debesė
lis, užvože menuli. Kieme tam
su baugu, neramu.

Czuczulkos krūtinėj, kaip 
budi Įninkąs, plaka szirdis. Isz 
lengvo. Vienodai. Letai. Nesis
kubindama.

Kažkokio žmogaus juodas 
szeszelis pcrszoko per tvora, 
atsivėrė klėties durys ir dingo.. 
Girkst durys — girkszt (’zu- 
czulkos szi rd v.

O kiety — Agnibszka.
Storos, vingiuotos, mėlynos 

gyslos Czuczulkos sprande pri
tvinko. Raumeningos rankos 
stipriau sugniaužė kirvio kotą.

Debesėlis kažin kur paspru
ko. Vėl balzgana, negyvo men
ulio szviesa žaidžia medžiu la
puose.

Ramumas
Tvirtu,

krūtinėj,

.11

koše re

kluono

pažiūrėti

UŽ

van-

del jo didelio 
ūkio reikalams.

Visai sutemo...
Vidury kiemo szulinys. 

krypus svirtis. Szale jos dideli 
pilki akmenys.

Prisėdo Czuczulka.
Smilkiny ugnis, galvoj pra

garas. Ūžia, ūžia. Jis nori kaž
ką galvoti, bet minti nesuval
do... Neszasi, ekspresu lekia 
pergyventi vaizdai, 
dienos*

Pa-

ugnis, galvoj

prilojusios
I

11

Akyse raibsta. Dideles žalios 
žalios ir mėlynos saules. Ma
žos, lengvos, laktojahezios žie
žirbos... «

Smilkinyse 
pragaras.

Sugalvojo Czuczulka ka nors 
negero. Sugalvojo.

Margis pakelia galva, uosto 
orą ir staugia. Szuo nujauezia, 
ko žmogus nepajėgia. Szuo — 
jautresnis.

Be trukszmo atsidarė namo 
durys, tamsus prieangis, pas-

neiszpasakytas.
Tvirtu, užtikrintu žingsniu 

Czuczulka ženge prie kloties....
Kirvio . aszmenvs menulio 

szviesoje szypsosi, džiaugiasi....
Dar smarkiau pradėjo kauk

ti margis.
Vis areziau klėties žingsnis 

prie žingsnio. Visdaugiau drą
sos ir pasiryžimo.

Eina jis kaip alkanas žvėris, 
tik viena minti galvoj turėda
mas.

— Užmuszt.
Priėjės stuktele pecziu in

O okloties duris. Jos atsidaro, ly 
didelio smako koserc, kraujo ir 
auku pasiilgusi.

Kažkas surinka...
krinta ant grindų...

tvla...

Kažkas

Amžina

Įdirbo, nežadėjo jiemš jokios 
r įtinu jiiv 1 ii i HKin a
kn.likvMe, Mokinti kaip in. ." e'ties. Vienoj vietoj dga. ne- 

prat int'i regulariai 
miegoti ir dirbti reikia anksti 
pradėti, 
kinimas pasidaro svarbUsf ka-1 
da vaikas pirmiausia pajunta 
savo individualumą — kada jis: 
pamato, kad jis yra kitoks, neg 
kiti pasaulyj |

Nuo trecziu iki szeszlu metu, 
vaikai labai megia sekretus. 
Visuomet jo dome galima at
kreipti pasakant: 
pasakysiu tau 
yra, del to, kad jis supranta sa-! 
vo individualumu. .Jis prade
da suprasti, kad kiti žmones jo 
minezin nemato ir nežino. Ta
me amžiuje .dauguma vaiku 
pereina prieszingunio periodu. 
Jie pasistato save 
sauli, pasirodydami, 
nieko nebijo. Tuo paežiu sykiu 
jiems daug pagelbsti patari
mai. Keturiu motu vaikas at
sisako valgyti kokio nors val
gio, paskui kada negauna, ver
kia reikalaudamas jo. Toks 
periodas greit pereina, tiktai 
reikia su vaiku taktingai apsi
eiti. Paklusnumo paliepimams 
reikia reikalauti visuomet ir 
vaikas turi suprasti skirtumą 
tarpe paliepimu ir patarimu, 
bet paliepimai turi būti reti ir 
trumpi, tuomet jie turės dau
giau reikszmes neg nuolatiniai. 
Jaunas vaikas yra labai jaus
mingas, ir pagyrimas už gera 
daug geriau, neg peikimas už 
bloga. Jeigu pagirsi ji už jo ge
ruma ir pasakysi kam kitam 
koks jis geras, jis yra geras. 
Bet jeigu jis iszgirs sakantį 
kad jis blogas, jis tam patikės, 
ir bus blogu. Taippat, jeigu jis 
girdės sakant, pavyzdžiu, kad 
jis negali dainuoti, jis tam tiki 
ir niekuomet neiszmoksta dai
nuoti. Daugume atsitikimu isz 
tos priežasties vaikai palieka 
nieko nemokanti.

Pradedant mokykla, vaikai 
paprastai paimš žingsni prie 
doros iszsivvstvmo.

Mokykla užima namu vieta 
mokinimui, bet szio periodo di
džiausias dalykas, tai, kitu 
vaiku intekme. Jis labai jau- 
ežia, jeigu jam kuomi nors rei
kia nuo kitu vaiku skirtis, jei
gu jam priversta dėvėti k i toki 
rubai neg kitu jo amžiaus vai
ku. Kada levai supranta szi 
jaunumą, ir ji gerbia, daug ge
ro gali padaryti. Kitu vaiku 
tarpe jis iszmoksta draugisz- 
kuino ir isztikimybcs. Jis mėg
sta jausti naudingu ir svarbiu. 

Iki dvyliktu metu vaikas in- 
gauna paproezius, kuriu vėliau 
nebeatmainysi, kūno prižiūrė
jimo paproezius ir kasdieninio 
apsiejimo ir mandagumo. Sziu 
paproeziu

Paskui vol 
tyla...

Pirmieji ryto spinduliai len
da i u kloties langu, bet iszsi- 
gande sprunka atgal.

Gretimam Vilkaicziu kaimo 
riktelėjo gaidys. Atsiliope ki
tas. Alkani gyvuliai tvartuose 
bliauna ir 
pririsztas

Jokūbas Czuczulka paszoko 
isz lovos..,

Koszma rinis 
ranka atome isz 
kersztinguma.

staugia, draskosi 
grandiniu margis...

sapnas 
jo

tarsi 
szirdios

❖ ❖ ❖

SKAITYKITE! “SAULE”
V ♦ V

A RAMANAUSKAS
UETUVISZKAS GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa. 
Boll Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R
■ • ■ --------------

•' I

Iszbalaamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus par&o-
ssia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ir'

kui taip pat ramiai prasivėrė kitiems pasivažinėjimams.
I | . ! I , '

valgyli J įdavė,
Bet individualis mo

i i 

sekretą?*

dirbdavo, ir kaip darbo netek
it ito greit negaudavo.

Žmogus be moks!is paprastai
| daugiausiai nukenezia nedar- 

verta leisti vai-
: krims jausli at sakom be, vie-
i nok/kad fa pasiekus nėra rei-
į kalo pirm laiko mokykla ap
leisti.°

j Mokinimas mokyklose turi 
kiekvienam

[vaikui duodama proga iszrne- 
pa’j ginti visus šabo gabumus. Jei

bn laike. Nors 
jausti

I but i gcneralis ir
* I

Eik szia1 . . .
rr

pricsz pa-
kad jie

i- jis neims platus ir i n vai rus, ne- 
iszkels jo individualiu talentu. 
Keikia stengtis jam leisti pla- 
ežiai užsiinteresuoti, bet nega
lima reikalauti nuo jo perdaug. 
Kada jam darbas persunkus, 
jis nusimina ir pasidaro nesu
valdomu. Jis pradeda tikėti, 
kad jam
nes visi taip sako. Kiekvienas 
vaikas turi užsiimti tuom, ku
rio pasisekimas ji drąsiną. Ir 
negerai paleisti ji ten, kur dar
bas neužtektinai sunkus. Pa
liktas tokioje vietoje jis nie
kuomet neingaus tikro darbo 
paproeziu. Kaip galima jo mo
kinimą reikia taikinti prie jo 
individualumo. Mokyklai ne
galinto to visuotinai atlikti, tė
vai turi pagelbėti, parūpinda
mi jam inrankius sulyg jo užsi- 
interesavimu ir duodami jam

__________________ —- F. L. I. B.

PARSIDUODA PUIKI
FARMA.

Jis 
niekuomet nesiseks,

ji • re i k a 1 i n g u s pa ta n m u s.

Gera farma 100 akoriu, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lakewood Parku. Geri namui 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, visokios reikalingos' 

gyvuliu ir 
ir didelis

inaszinos. daug 
paukszcziu, girria 
sodas. Bėgantis vanduo. Stu- 
boj Sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 
.tinkamu ngmu mieste. Per 
laiszka atsiezaukite ant 
adreso:

szio

Peter Casper,
R.F.D. Box 112 

Barnesville, Pa.
Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti ant adreso: 24 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje 
geriausi patarnavitna. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

suteikiam
Palaidojima
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sudarymui intek- 
mingi yra tie, in kuriuos vai
kas žiuri su pagarba. Vaikas 
tame amžiuje paseka kitu ap
siejimus, ir jeigu tėvai bus 
kantrus ir mandagus ir su vai
kais, padarys ir juos tokiais. 
Jeigu vaikai nepasiduoda, tai 
reikia kaltinti neiszmintinga 
mokinimą1 kūdikystėje, kada 
valikai verksmu iszreikalauda- 
vo jam užgintus daigtus. Jeigu 
kūdikystes mokinimas buvo 
atsakomas, vėliau kada jie su
pranta 1 paliepimu 
lengviau juos 
Sziame amžiuje, jie iszmoksta 
dirbti darbus, nors ir nemalo
nius; bet turinezius reikszmin- 
ga pasekme. Yra geras dalykas 
kartais leisti užsidirbti jiems 
reikalingu pinigu, ntlikinejant 
pareigas naimuose. Jie tuomi 
iszmoksta suprasti pinigu ver
te, ir kad kitu būvis jau bisku- 
ti nuo ju priklauso. 8zis atsa
komybes jausmas yra svarbus, 
nes augdamas vaikas pradeda 
pats sau maustyti, nebe sekti 
kitu, pavyzdžius.

Visi vaikai turėtu būti mo
kyklose nors iki szoszioliktu 
metu. Vaiku Biuras tyrinėjo 
dirbaneziu vaiku, neturineziu i ,.. . -

re ik szm e, 
kontroliuoti.

szosziolikos metu^ būvi, ir at
rado, kad tie, kurio apleido mo
kykla priesz tuos motus ir pra-

I

Telefonas 872.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

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

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perozalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaplnimosi lovoj, ir 
kitu' ligų. Atslunsk 60c. tai ganai 
vaist-Žollu, kurios jums sugražins • 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdios liga, tai atsiunsk 86e. e gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.*1 Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet’ mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu 
Ir knygų katalogu.'Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo- 
se.1 M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.
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tPAVOJINGAS SUMANYMAS *

(Skandinavu novele).
Asiangai subrendus, isznyko 

Augalocziausi 
už ja 

O labiausiai
Todėl jos te-

kaime ramvbe. 
kaimo bernai peszesi 
kiekviena nakti. 
•zesztadieniais.
vas, senas Knutas Ilusabas ne- 
aignle kitaip, kaip apsirėdęs ir 
an rvsznliu beržiniu, rvkszeziu 
prie lovos.

— Juk turiu gražia duk
terį, reikia ja saugoti 
davo.

Tore Nacsset buvo tik kam 
pininko sūnūs, bot atsirasdavo 
tokiu, kurie driso tvirtinti, kad 
jis daugiausia lankosi 
Husabo dukteri. Seniui tai ne
tiko ir jis kiekviena užtikrin
davo, kad Tores savo sodyboj

♦ <V

e

“SAULE”

LEKIOS ISZ LOS-ANGELES IN CATALINA SALAS

nuo savos sakvdavo:
— Gerai jam! turi, ko icsz

kojo!
T 

ko, o 
ji jo ana szesztadioni 
jusi, kn. 
vo, verkdama sakydavo: ,

— Jei neiszteksiu už jo, in- 
kyres man gyvenimas.

pragulėjo sekmadieni

Pik vienas asmuo taip nesą-1 
buvo tai Aslanga, lauke 

, o sužino- 
atsitiko tarp jo ir te-

Toro 
šaky ’o ir pirmadieni turėjo pasilikti 

lovoje.
Atėjo antradienis, o buvo la

bai puiki diena. Nakti sziek 
tiek palijo, kalnai, rodos, atgi
jo ir sužaliavo, pro atvira lan
gu ateidavo lapo kvapsnis, isz 
ganyklų atskrisdavo varpeliu 
skambėjimas ir daina. Jei 

niekad nebuvo mates. Juoktasi motinos kambary nebutu, To- 
isz to jam už akiu, tvirtinant, se verktu isz nekantrumo, 
kad gerai visus kampus apiesz- 
kojes, tikrai viename ji užtik
tu.

Atėjo pavasaris ir 
iszgine in ganyklas banda. O 
kai karsztu diena vieszpatavo 
slėny, o szalti uolu kalnai kele 
savo virszunes virsz saules 
karszcziu, kai linksmai skam
bėjo besigananeziu galviju var
peliu balsas, kai piemens szuo 

Aslanga

pas

Aslanga

linksmai lojo, kai 
ganyklose linksmai dainavo ir 
grieže birbyne, smarkus ilgesys 
apimdavo bernus, dirbanezius 
artimose slėnio pievose. Todėl 
aekanti szesztadienio vakara 

lenktyniaudami in 
kalina — bet dar greieziau atsi
durdavo pakalnėj, nes ant kal
no szetroje stovėjo jau bernai
tis, kurs kiekviena taip gerai 
pasveikindavo ir taip ji pavai- 
szindavo, kad ant visados insi- 
dodavo sau in galva jo mestus 
žodžius;

— Pasirodyk dar 
gausi dar daugiau.

Bernu tvirtinimu, 
kaime stipriausia kumszti turė
jo Tore Nacsset. Turtingiems 
iikininkaicziams atrodė skriau- 
la, kad toks kampininko sunūs 
Įrišta taip musztis. Tarpusavy 
arėsi, kad su juo būtinai reike- 
ai karta apsidirbti.

Tos pat nuomones buvo ir sc- 
las Knutas, ir viena karta pa- 
•eiszke jis, kad jei nieks kitas 
Poros neinveiks, jis valios pats 
rienas su savo sūnaus pagelba 
ai padaryti.

Iluabu ganyklas ėjo tik vie
las takas, jungias 
janvklas. v 1

Sekanti szesztadieni, kai To- 
e ketino keliauti pas Aslanga 
r, laimingai praslinkęs pro 
laržine, skubėjo kuogrccziau- 
iai per kiemą, sugriebė ji kaž- 
:as už krutu.

— Ko nori .* — suriko Tore 
r trenkė užpuoliką iii 
:ad tas net sustenėjo.

— Tuojau sužinosi — atsi
tūpė isz užpakalio balsas ir 
'aiszinas smūgis. Buvo tai pir
mojo brolis.

— Sztai dar ir
Knutas, pulda-

bėgdavo

syki, o

visame

šodvba ir •r

žeme,

ir

Trecziadieni dar tebegulėjo 
lovoje; ketvirtadieni stebėjosi, 
kaip gi galėtu būti, kad lig sze- 
sztadionio nopasveiktu. Penk
tadieni jau buvo ant kojų. In
st ri go jam labai gerai atmintin 
tėvo žodžiai: ”
szesztadieni instengsi iszsprus- 

ir jo ben- 
1 v

.Jeigu sekanti

ved e, 
vienas
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•ridnre senas 
aas drąsuoli.

Torei pavojuj padidėjo jėgos 
n czia lenkėsi, czia sukosi, 
aip karklo szakele, o smūgius 
lalijo gana smarkiai, ka prie- 
zininkai gerai atjautė. Jis gi 
ats mikliai pasitraukdavo nuę 
mugių: kur kirtis krito, ten jo 
tebuvo, kada gi jie visiszkai 
iesitikėjo, pasekdavo juos jo 
umsztis. Bet pagaliau ji nuga
no. Senis dažnai po to karto- 
lavo, kad kaip gyvas, nebuvo 
nuszesis su smarkesniu bernu, 
lusztynes tęsęsi ligi pirmųjų 
rauju, o jiems pasirodžius, so
tis Knutas sukamandavo. 
Gana” ir pridure;
— Jei sekanti szesztadieni 

įiMtengsi iszsprukti vilkui, Hu- 
abui ir jo bendrams, mergina 
uis tavo!

Tore su dideliu vargu nusi
tiko namo, o parėjės tuojau 
itsigule.

Kaime daug buvo kalbėta 
>pie musztynes, u kiekvienas

Kautas

t i vilkui Husabai 
drains, mergina bus tavo.

Karts nuo karto pažvelgdavo 
in sodvba.

Ten laukia manos tik 
kircziiii — maste.

In Husabu ganyklas 
kaip buvo sakyta, tik
takas, bet vikrus vaikinas vis 
del to ras būda, kaip in ten pa
kliūti, nors ir no perdaug tiesiu 
keliu... Apiplaukęs iszkyszuli, 
priplauks prie kalno isz kitos 
puses, o in ji juk turi būti koks 
nors užlipimo būdas, nors jis 
yra toks status, kad ir ožkos 
vargiai gali ant jo užsilaikyti. 
O jos juk uolu nesibijo.

Atėjo szesztadienis. Tore vi
sa diena praleido ant kiemo. 
Saule szviete, *krūmuose >. kaž
kas szlamejo, o karts nuo karto 
atlėkdavo isz'ganyklu vilojanti 
mergaieziu daina. Taigi sėdėjo 
ant slenkszczio nakeziai artin
antis ir pradedant austis iszil- 
gai kalnu sienos tirsztai migla, 
pažvelgė in kaina: ten buvo ty
lu. Dar mete akimis in Husabu 
sodvbas — ir atstume nuo 
kranto laiveli, kad apiplauktu 
iszkyszuli.

Ganyklos Aslanga, 
dienos darbus, ilsėjosi. Insiti- 
kinusi, kad Tore sziandien ne
gali ateiti, o in jo vieta pasi
rodys kiti, paleido szuni ir nu
ėjo niekam nesakius kur. Atsi
sėdo taip, kad priesz savo akis 
turėtu visa sletri; bet negalėjo 
ilgai žiūrėti, kadangi migla ki
lo auksztyn, o 
slėnio vaizdai primindavo jai 
liūdna jos likimą. Pakeitė pa
dėti, ir priesz ja buvo jura. Di
delis, didelis ramumas užliejo 
jos siela, žiūrint in placziuo- 
sius vandenis!

Užėjo jai noras dainuoti ir 
iszsirinko sau liūdnos melodi
jos daina, o nakties tyla nesze 
jos tonus tolyn, tolyn... Sugrau
dino ja jos paezios balsas, pa
dainavo dar viena posmą. Czia 
jai pasirodė, lyg ir kažkas at
sake jai dainos žodžius prie 
kalno pMu.

— Kas tai galėtu būti? — 
pamastė.

Priėjo prie kranto skardžios 
bedugnes, apkabino labai ber 
želi, besisupanti ties skardžiu

Bet nieko

ir

baigus

isz dalies visi

I

r

ir pažiurėjo žemyn, 
nepastebejo.

Priesz ju 
tylus, ramus — net joks pauk- 
sztis nesirodė jame. Tad grižo 
in senąją vieta ir vėl uždaina
vo. Dabar buvo jau tikra, kad 
gird i atsalc^ina a rėžiau nei pir
ma karta. . .

— Czia akas nors turi būti 
— suszuko/paszoko ir pasilen
kė ties gelBhe.

Dabar phUtobejo prie uolos
• i • « i • i • i -t e
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pasažierius isz I 
Kalifornijos in Catalina Salas. Pasažieriai veluk keliauti erophinu ne kaip suptis

Paveikshi's didelio 14 pasiižierinio Sikoi 
Angeles, I 
ant laivo.

ski o eroplano, kuris vež jOS

a n t NEDORAS KAIMYNAS
gyvendami

bet ne
klausima

gysta, belipanezia beveik 
perpendikuliarios uolos.

— Kas tai galėtu būti ? 
susznibždejo, paleisdama beržą 
ir atszokdama atgal.

Nors ir gerai žinojo, 
driso pati sau in szi 
atsakvti.

Puolė ant vejos ir abiem ran
kom insikibo in žole, lyg jai pa
ežiai butu reikėjo isz visu jogu 
laikytis; bot žoles szaknims no- 
iszlaikius balsiai suriko ir pra
dėjo melsti Visagai pagalbos. 
Tuo pat laiku atėjo jai in galva 
mintis, kad szis Toros darbas 
— tai tiesog
Dievo gerybių, todėl 
negalima ne tikėtis.

Tiktai szi vieninteli kar
ta — melde ir apkabino szuni, 

Tore, kuri 
Tąsėsi su

Szvent kiemini, 
prie pat Szventosios upes, au
gino daugybe vandens pauksz- 
cziu. Bei ne vienu taip nomogo 
kaip žąsis. Žalingi tai gyvulė
liai: dažnai del ju prisieidavo 
kaimynams vaidyties ir net sii- 
sipeszti. Bei kad ir pelno buvo

betirsztu buriu, bet padriku
sios. Szoimininkes vėl keliu pa
sigedo. Ir taip kas vakaras.

— Lapino darbai, lapino 
darbai! — pasklydo po visa so
džių. — O, jis szioks, o jis toks! 
Tai tu taip atsimoki už gera 

szi rd i? Palauk-gi...
Ir susitarė visi padary

ti medžiokle, o
*

musu

t not arpu žąsis

tai vis dėlto

dav<>

ganyt i.
Bet ka ežia tu iszganysi! 

Priszliaiisz lapinas žolėtais kel
mais ar tarpežiais, patykos

ežia

S prado,jo verkti.

|ATSITIKIMAHELiqNEdE|
Viena karta keliolika žmo

nių susitarė važiuoti in tolima 
kelione. Bevažiuojant atėjo va
karas,
ome varvti 
dar penki verstai 
einamieji namai. Važiuoja jie 
sau ir kalbasi. Sztai jie girdi — 
rniszke netoli kelio szuo sido- 
.i° ,r
Sustojo keliauninkai ir klausoj 
o szuo jmpaliauja lojęs.

Gal szuo žveri suuodžia 
■ pasako vienas iodiauninkas: 
— važiuokime, nes ir Imi i p pa
sivėlinamo.

— No, vyrai, — sako kitas
— ne do-keliauninkas, Jurgis,

— ežia kas ne
gera. Ar tik žmogus nebus kur 
suszales.

— Užteks tau tokius nie
kus kalbėti, 
kiti draugai,
manysi. Važiuokime vyrai, dar 
iki užeinamųjų namu ne vienas 
verstas.

vanai szuo loja

— supyko ant jo
— tu ko nepraši-

I
4i i
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O stebuklai, 
Avino ragai!

Jaigu kas nori ka dažinot, 
'Puri in Detroitą nusiduot.

Pamatyt gali visados, 
Ypatingai laike veseilios, 

Veselka ne tiktai stubojo bet 
ir visur, 

Kur tik koki ruimą tur, 
Ir szantese ir sztebeliuosc, . 

Ir ant kalneliu ir krūmuose.
Kad linksma, tai linksma, 
Jau sziMeles ne yra ka, 

Nenustoja niekada.
Bet kaip Dievas daleis, 
Tai perkūnais užleis, 
Ne reikės veseiliotis, 

Ne bambiliais valkoti a.
Akis užsipylė tėvai, 

Nežino ką daro ju vaikai, 
Ar namie nakvoja, 

Ar po užpakalius zyloje, 
Turiu vardus visu, 

Tai dzievaž užskusiu, 
O dabar da susilaikysiu,\ 
Apie viską negarsysiu. • # ft

South Bostonas palaimintas 
Kasžin ar yra kur kitas, 

Kur tankiai atsilanko garnys, 
O po juom pasilieka kūdikis, 
Daug ten'mergeliu pamylėjo, 
Kožnai dovanele prižadėjo, 

Oi tas garnys, 
Tas juokdarys.

Po vienai Veselkai dovana 
atnesze, 

Norints jaunavedžiai jo
• neprasze,

Atneszes lėliukė padėjo, 
Vyras persigandęs iszrunijo.

Jaigu tas garnys, 
Vis tokius szposus darys, 
Tai South Bostonas in meta 

pasididys,
O apie Kalėdas bus daugiau 

dovanu,
Bus verksmu ir džiaugsmu. 

Norints jau užėjo žiema, 
Bet garniui pasilsio ne yra

Kaip vasarėlė ateis, 
Tai kožna su dovana apteiks, 

Ar katra norės ar ne uores, 
O vis priimti turės.

• •

Isz Skulkino dvi merginos, 
Turbut kokios flapcrkos, 
In Filadelfije pribuvo,

- Ir ant kokio laiko ten 
apsibuvo.

I
) i

pk 
1 1

1
full

m isz k a. Mato jisaita rpežiais, 
atsiskyrėli ir kapt! 

isz po pat kojų. Aliui! alini! O 
lapinas žasi besinoszas.

Mnsiszkiai pritruko kantry
bes. Bot ar-gi jie greiti pada
ryti tai, ka sumano? Ruoszes, 

medžioti, kol atėjo 
diena.

vyrai, — sako Jur
gis, — taip negerai, eisiu asz 
pažiūrėti, ko tas szuo loja.

Gali sau eiti, nes tavęs 
miszkinis laukia tenai tame 
tankumy’ne, — atsake keliau
ninkai, — o mes tavos czia ne
lauksime. Ir nuvažiavd toliau.

Pasiliko vienas Jurgis misz- 
ke. Buvo jau vidurnaktis. Pri- 
riszo vadeles prie rogių ir nu
ėjo jis in
jbg atbėga prie jo szuo. Pribė
go, meilinasi ir vol boga pir
myn. Nuėjo Jurgis paskui szu- 
ni ir mato: szale krūmu kas tai 
jiioduoja. Pasilenkė jisai ir pa
mate kad guli kokiu dcszimtu 
metu berniukas. Pažiurėjo — 
dar gyvas, tiktai labai susza- 
tes. Nusinesze Jurgis in roges, 
iiisuko vaika in savo sermėga 
ir nuvažiavo greieziau. Priva
žiavo jisai užeinamuosius na
mus,
ir girdi — namuose kas ten 
graudžiai verkia. Inejcs jisai 
sako:

isznaudojimas

lyg jis butu buvęs
labai norėjo turėti.'
juo po žeme, o laikas atrodė be 
galo ilgas.F H *

gina. Pavasari

O! o! tai turtą 
Paupio 

smėlio kalvu.
sau

buvo daug

T

Tuo tarpu szuo isz_jos isztni- lapinas din 
ko ir pradėjo linksmai unkšti nedarys, 
ir loti bedugnes link, sukdamas 

pas 
savo 

letenas ant jos keliu ir vėl su
grįžo fjordo pusėn — ir sztai 
ant pat bedugnes kraszto pasi
rodė raudona kepure ir... Tore 
apkabino Aslanga.

Valandėto negalėjo pratarti 
žodžio, o ka pagaliau iszstene- 
jo, ir-gi nebuvo perdaug gudru.

Gi senas Knutas, sužinojęs 
pasako už

uodega. Lodamas grižo 
Sav6 sžemiriinke, padėjo

Kautas 
apie visa nuotyki, 
tai kažka labai protinga:

— O tai bravo 
vertas mano dukters!

1

vvras

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czm procentą ant 
sudėtu pinigu, procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ur mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kaa.

i

sienos kojų laiveli, kurio dydis 
prilygo mažam kiauteliui. 
Akvlini
raudona kepure, o po ja žmo-

muzam 
.pažvelgė ir pamate

isz žasn nemaža, 
nesiliovė augino. Linksma bu- 

pa s i žiu re t i kaip vi du va
saroj žąsiukai apsiplunksnuo- drąsesni
ja ir su senomis žąsimis susily- 

iszneszdavai 
pagelbos I juns pievon anderijoje, o dabar 

nobesusidetumei in du vežimu, 
s!..

girioje
V ienoje kalvoje 

iszsikaso sau ola lapinas. 
Szventkiemiai tuoj tai patyrė. 
Bet sako: — 

g h 
nes 

mujn kaimynu nenorės supy
kinti.

Ak, taip ir buvo. Kol lapinas 
mažus vaikus turėjo niekas jo 
arti no matvti nemato. Visa ta 
laika jo kitur medžiota. Toli-

ruoszos 
szventos

kol
Brigytos 

vėl, nogi medžiosi! 
Dievas supykti irDar gali

tegul sau. Kur-gi akis iszkreipti. Szaudamas žve- 
•i, bendra nnszausi. Tad ir isz- 
važiavo visi bažnvezion. Liko 
vieni piemeneliai, bet ir tie isz 
nuobodumo užimarvoje akme
nėlius bėre. O lapinas...

Lapinas sziuo žygiu iszsive
da visa savo szeimyna, paezia, 
vaikus ir taip žąsis iszteriojo,

? Žalos jis mums 
jis gudrus: arti- innesze vaika in priaugi

• * «* U*

mesnieji ukininkai dažnai pa- kaip ne Vokiecziai per Marty- 
siskunsdavo, tai žąsies, tai 
viszlos neteko; kartais rasdavo 
net visa visztininka iszmuszta 
— iszmuszta ir nieko nepaim
ta. Tokio tai butą to nevidono.

iszvaikv- •r
kilę jus savo kaimyną, kad ne
reiktu paskui grauszties!..

tai

Ei, sakvdavo:

no diena neiszterioja. Kiek tik
tai buriu buvo, visi iszdriko.
Jo trijų sodžių laukus iszskrai- 

džiojo. Kur viena,'kur kita nu
sileidusi, 
nusiminusi,

musu

4

visiszkai nuilsusi ir 
liūdnai kirksejo, 

dinų atsidavimu laukdamos, 
veikiai at liuesuos raudon-a r

Bot Szventkiemiai vien tik žiponcs lapos ir pąbaigs žudy-
juokėsi.

Kaipgi, sako, dabar kai
myną su mažais vaikais isz tė
vynės isztremsi? Ar mos Mas
koliai, ar kas?

Atėjo ruduo.
Azeimi niūkęs paprastai 
žąseles sutiko. Tik beskaitant, 
vienai smilkt! o-gi dvieju ne
esama; antrai smilkt! o-gi vie
nos neesamu... Pasiguodė vie
na kitai, paaimanavo ir nuri- szeimininkiu: kita kitos bijojo; 
mo; gal-gi slieku apsilose ar negalima buvo ne penkių vic-

lavonu

— Va, koki vaika miszke 
radau.

Paszoko tuoj gedinti mote
rį szke, puolėsi prie vaiko ir su 
džiaugsmu suszuko:

— ‘ Dievuli, juk tai 
Jonukas.

Atbėgo ir namu szeiminin- 
kas ir papasakojo Jurgiui kaip 
jie Jonuko jau nuo ryto jcszko 
ir jau bijojo ar nesuszalo kur. 
Atitryne tėvai vaika, suszilde 
ir jis visai atsipeikėjo.

Tėvai nežino ne kaip Jurgi 
priimlti, kaip padekavoti ir kur 
pasodinti. O kaip sužinojo kad 
jis turi didele szeimyna ir var
gingai gyvena,
visa gera: ir miltu ir kruopu 
ir arbatos ir cukraus. O Jonu
kas indą ve Jurgio vaikams ne* 
szutu ir pyragėliu.

prinesze jam

h

r
(i. Suskambėjo graudžiu vaito
jimu ir sopulingu szauksmu vi
sa apylinke. Užmirszo žąsys so- 
ios ir jaunos, kurs motas, ka

me namai; nebegalvojo bebuvo
Viena vakara r szoimininkes miežiai. Iszbo- 

go gelbėti kas gyvas sodžiuje 
belikęs ir isz bažnyczios sugry- 
žes. Bot apkvaitusios isz isz- 
gasezio žąsys no szeimininku 
nebepažino ir bego szalin. Ka

> savo

ZINUTĖS APIE JAPONIJE
— Prie Japonijos, priguli 

3,000 visokiu salelių, kurios 
apima kone 2,900 myliu.

— Japonije turi didumo 
161,153 keturkampiniu myliu.

— Daugiausia tonais iszka- 
sa anglies, meto 1901 iszkaso 
devynis milijonus tonu.

— Visokiu audimu iszdir- 
ba tenais kožna meta ant $86,- 
000,000 vertes.

—. Meto 1901 radosi Japo
nijoj 44,805,937 gyventoju.

— Darbininkas-leberis,
dirba tenais ant dienos 20 cen
tu, tarnaites 84 centus ant me
nesio, tarnai $1.36 aut menesio, 
darbininkes ant farmu gauna 

o vyrai $15.

nam buriu suginti. Vos apie 
pusnakti Szvent'kiemiams pa
sisekė kurias nekurias perveik
ti ir namo parsivaryti.

O, Motina tu' •Szvencziailsio
ji, ko pasidaryta! Pirma puse

kokia liga užėjo; reikės, girdi 
rytoj laukai apeiti ir 
pasižiu ret i.

Lavonu niekur nerasta...
——•* liek to

n u nesze.
JI

Vhkarop žąsys parojo visai kiemo buvo baltu nugarų, kaip 
nusiminusios ir nuilsusios; ne-

y gal-gi upe jas

VASARINIS NAMAS PREZIDENTO
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Marble House, locnastis 0. II. P. Belmont isz Nowjiorl, R.
Ims padovanotas valdžiai kaipo vasarinis namas del prezi- 

<lėntb Suv. Valstijų, kuriame pralcidines savo vakacijąs kas ^g
1 M

metaa. Szitas pnloeelis kasztavo loenininkams suvirszum mi
lijoną doleriu.

sniego. O dabar.!. Bet ir isz tu 
paežiu regima buvo, jog nėra 
veisles. Susikrovė tad ukinin
kai jas in gardes ir ryte nuvežė 
miestelin, pardavė 
visztu kaina.

Sudiev musztiniai! Nabages 
szoimininkes negalėjo pasidi-\ 
džiuoti priesz savo vyrus mo
kėjimu lygiai su ja,is pelnyti.

Dabar jau tolimesnieji kai
mynai ome isz 
tycziotis:

— Ar mes jums nesakome: eina kas diena keturi suimtai 
ginkite szalin nedora kaimyną 
lapinu?!

Szvent'kiemiams nebuvo ko 
atsakyti. Tad vaipos tik ir pa- 
kauszius krapsztes.

Žvdams
uz-

aht menesio $8.50 
Szvent kiemiu' 96.

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule”
I o o ♦

Visokiu laikraszeziu isz-

a sz t uonesd e sz im t s, 
leas'd ion in in.

tai yra,

1

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietyviszkas 
Dontistas Mahanojuje.

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

Tuo ja ns in pažinti šuo jo, 
Ba apsivyruot norėjo, 

Mat Skulkino isz turgaus 
iszejoi 

Vyrai ant ju žiūrėt nenorėjo.
O kvailybe,

O mandrybe,
Lietuviszkai ne norėjo kalbėt, 

Sarmatinosi iszsižiot,
O jus smirdėtos,

O jus Amerikonines kiaules, 
Vienas vyrukas užkalbino 

Lietuviszkai, 
Pasako “labas vakaras J’ nb

Angliszkai,
Tai taip drąsi viena buvo, 
Kad per žanda vaikinui 

užgavo.
O judvi valkatos, 

Neturėjote Skulkine vietos, 
In czia pribuvote, 

Vyrir jcszkot atsibaladojotc.
Tai mergiukes,

Esate kiauliukes, 
Jau toliaus nenuvažiuosite

Jaigu taip pasielgsite, 
Lietuviszkai ne nori sznckct, 
Purite nuo juju atsikreipt, 
.Ant sausu plynių iszvykite, 
Ir da in užpakali inspirkito.

6 6 6
yra tai Receptas del 

Szalosio . Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karssezio ir Materijos. 

Greitai veikia. Gausite aptiekėte

I

‘Ajį

f
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, ŽINIOS VIETINES
’ Readingo kompanijos kasyk
los ketino dirbti Panetlelyje, 
bet ne visi žmones iszejo in 
darbus, todėl kasyklos negalė
jo dirbti.

— Panedelio ryta nupuolė 
musu aplinkinėje pirmutinis 
sniegas, bet greitai sutirpo.

— Panedclyjc kardinolas 
Daugherty su pagelba daugelio 
kunigu, paszventino nauja Szv. 
P. Marijos katalikiszka Slavi
kų bažnyczia ant W. Centre uli. 
Daugelis žmonių dalybavo pa- 
szventinime.

— Snbatojc buvo musu ap
linkinėje Readingo pėdo, o 
nors mieste buvo mažai krutė
jimo, bet po pakampes girtu 
buvo matyt užtektinai. Ad 
Enst Market ulyczios apie vie
nuolikta valanda nakezia, tūla 
Lietuve eidama su kokiu tai 
Airisziu — abudu girti, ka tik 
noiszsimaude u pel ūkyje, jaigu 
no butu kitas žmogus juos su
laikęs.

— Election Board isz ant
ro vordo likos paszaukti in sū
dą už neregulariszka balsavi
mo ir apgavysta balotu. Antras 
vordas yra labai mažas, bet 
balsavo 584 už Smith’a ir 348 
už Hoover’i. Sakoma, kad tiek 
balsuotoju nesiranda tam vor
ele.

— Sziadien po piet apie 2:30 
valanda bus rodyti visokį per
statymai su eroplanais. Ncuž- 
mirszkite pažiūrėti in ora tame 
laike. Perstatymą 
American Legion ant atminties 
užbaigimo kares sukaki aviu 
nes sziadien pripuola 
tice Day.”

— Ant kampo CattawiSsa 
ir Mahanoy avė., apie 1 valan
da Subatoj po piet susidūrė du 
automobiliai — vienas isz ju 
likos apverstas, kuriame rado
si dvi moteres ir du vyrai. Vie
nai moteriai likos prakirsta 
galva o kitai iszsukta ranka. 
Jau laikas idant ant tojo pavo
jingo kampo miestas pakabin
tu sign oi a, o tas priguli nuo 
mush konsulmonii idant apie 
tai pasirūpinta. Daugeli kartu 
ant tojo kampo atsitiko auto
mobiliu nelaimes ir tik stebuk
las kad žmonių neužmuszta.

• •

parengė

i 4 A rmis-

SHENANDOAH, PA.
— Charlotte Sutanavicziu- 

te likos suriszta mazgu 
terystes su Leonu Jurevicziu. 
Jaunavedžiai po 
lioniai

.— Nubodo gyvenimas ir 
noras mirti pastūmė Mrs 
Seibertieujn isz Turkey Run, 
ant atėmimo sau gyvasties pei 
iszgorima trueiznos. Paszauk- 
tas daktaras Petrikas, iszpum- 
pavo trucizna isz moteres ir 
sziadien jayczesi gerai.

Sznipai netikėtinai pa
dare krata Scbmidt’o hotelv- 
je surasdami gero sztopo, a- 
resztavodami locnininka Jurgi 
Jurai!i ir hartenderi Jurgi Sa- 
bestina. 'Taipgi užėjo pas saliu- 
ninka Juozą Greblika ant ('oal 
uli., surasdami taipgi visokiu 
gėrynių. \’isi likos pastatyti po 
kaucijų lyg teismui. Konfis
kuota sztofa nusivežė in Potts
ville.

mo-

“saldžiai ke- 
apsigyvens mieste.

N ubodo
J.

Cleveland, Ohio. — Petras 
30 m., 

žaidė kieme
Skinkis, 30 m., nuo 1450 E. 24 
uli., žaidė -kieme su kitais 
vyrais kailiukais (dice). Tarp 
ju iszkilo kivireziai ir

griebės kirvi kirto jam 
in galva. Aszmenys nepatiko 
tiesog in galva, bet prakirto 
szone prie smilkinio. Jis paim
tas in Lakeside ligonbuti ir pa
vojingai serga.

vienas
v v ra s

Mount Carmel, Pa. — Per nu
kritimą virszaus Locust Spring 
kasyklose likos mirtinai sužeis
ti Pranas Vaszickas, 42 metu, 
ir Pranas Savai i n skis. Du kiti 
likos mažiau sužeisti.

Christieni Niel- 
darbininkas

taigi truko
susilaužė

Santos, Brazilija. — Santos 
mieste nukrito nuo 20 m. auk- 
szczio tanko 
sen kompanijos 
Stasvs Jackeviczius. Krito ant 
geležinio dugno,
jam galva, krutinę, 
koja ir rankas. Greit buvo nu
gabentas in ligonine, vėliaus 
po keliu valandų kankinimosi 
numirė. Velionis kilęs isz Bn- 
bebleliu kaimo, Žiežmariu
Trauku apskr. Jei yra ievai ar 
gimines, 
ginimo,

v • <1

galėtu ieszkoti atly- 
nes velionis krito nu

lūžus balkiui, ant kurio stovė
damas turėjo dirbti, 
per kompanijos kalte.

vadinasi

MOKSLAINE ANT RATU DEL KANADOS VAIKU
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daigu vaikai ne nori eiti in mokslaine, tai mokslaino ateis pas vaikus, Taip tai daroma 
kur da nesiranda visur mokslaines. Todėl likos panaudota vagonas ku-(hitario aplinkinėse, 

riame insteigta mokslaine, atvažiuoja i netolimas vietas, kur vaikai lankosi in mokslaine per 
paženklinta laika, po tam mokshiine aut ratu važiuoja kitur.
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& ISZMINTINGAS KŪDIKIS .ORAS KURI
KVĖPUOJAME

Kiekvienas žino kaip nesma
gu yra būti troszkiame kamba
ryj, 'kurio temperatūra yra 
apie 85 laipsniu arba 90 laips
niu ir kurio visi langai užda- 
ryt. Kodėl jaueziamo nesma
giais tokiaim* kambaryj? Atsa
kyti sziain klausymui ome la- 
bai daug metu. Ilga laika tyri
nėtojai mano, kad tas nesmagu
mas buvo isz priežasties oro ko
mikai ines sudėlios, arba paėjo 
nuo oro kuri kiti žmonos kam
baryj iszkvepuoja: Now Y or ko 
valstijos ventilaeijos komisija, 
iszleidus keletą tukstaneziu do
leriu tyrinėjimui, surado, kad

ne-
tai ne oro0kemikalino sudėtis 
kuri priduoda tiek daug 
smagumo liet fizinis oro stovis.

P irmiausi s dalykas, kuris 
priduoda nesmaguma sziltame 
troszkiame kambaryj yra pa
ties kambario temperatūra. 
Yra faktas, kad, kuomet užda
ryto kambario
pereina 72 laipsnius, 
sunku tame kambaryj dirbti, 
protauti ir valgyti.

Kitas dalykas, kuris priduo
da daug

temperatūra
1 uomet

UOKAI.
\’’ienas mažas vai kinelis su- 

gryžo namo po mokslui kata- 
kizmo. ’Levas būdamas netikė
liu, paklauso jojo, tardamas:

sziadien jus— Tai ku-gi 
kunigus mokino?

Mokino mus jog yra vie- 
Dievus trijose usabose, —

u t sukę vuikas.
Tai gal kalbėjo jums ku- 

l’evas no vra 
, o Simus ne

na s

— T
nigas jog Dievas
senesniu už Simu, 
yra jaunesnis už 'Tęva, — kal
bėjo netikėlis su pasitycziavi- 
mu.

r p

- atsake vai-— Na taip, 
kinelis.

•— Durnysta ir gana, — pa- 
szauke tas netikėlis tęvas. — 
Tik klausUk gerai mano vaike! 
Na, juk asz tavo tėvas?

Taip, teveli, — atsake vai
kas.

* rp— 'Tai jaigu asz esmių ta
vo tėvu, lai turiu būti ir esmių 

I senesnis už tave ?
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NORĖJO SUDEGINT SAVO 
KŪDIKI PECZIUJE.

Altoona, Pa. — Už tai, kad 
pati Roy Davis, nenorėjo jam 
atiduoti sunaus mokesti, kuris 
taja diena aplaike už sau vai
tos darba, tėvas supykęs pa
griebė trijų menesiu kūdiki isz 
ranku savo moteres ir inmete 
in szildymo pecziu. Ant giliu
ko adliego sūnūs iszgirdes bro
liuko kliksma, atidarė pecziu 
(furnisa) ir* isztrauke kūdiki 

nes nesenei 
vied ra

mažai apdeginta, 
motina buvo inpylus 
anglių, todėl maži įdėlis mažai 

Kaimvnaiapdegė. Kaimynai iszgirdc; 
apie nedora pasielgimu tėvo, 
butu ji saviszkai nubaudė, bet 
])alicije prie to nedaleido ir nu
vežė ji in kūlėj imu.

DIDELIS BALIUS!
Kengemas suszelpimui An

tano Menkeliurno isz Mahanoy 
Uty. Invyks Subatoj, 17 Lap- 
k r i ežio—N o vem be r io N o r k e v i - 
cziaus svetainėje. Pradžia 7:30 
vakare. Inžanga, moterems ir 
merginoms 25c. Vyrams 50Č.

’ (t. 92
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Dubcltavas 
Tikietas$4.oo

IN

NEW YORKA
Nedelioj, 18 Novemberio

.. 1:16

Specialia Treinas Subatoa Nakti

Isz Ryte
Shamokin ........................ 12:01
Mt. Carmel......................  12:10
Ashland ....................  12:47
Girardville...........................12:55
Shenandoah.........................12:35
Mahanoy City . ..
Tamaqua . . ....................... 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New- York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis Now Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

Ant Readingo Geležinkelio

* * *
SKAITYKITE “SAULE
«
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
IMAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
tuma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina., * a Dėkite savo 
pinigus In szita Banka o persi tikrinsite ir matysįtą
kaip tgi pinigas augą su padauginimu Procento.
——M——    * ■■ ■ ■ I l^ll——i I"
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dirbau

nesmagumo uždaryta
me kambaryj, kur tas pats oras 
iszbuves kelias valandas 
dienas, butu sujudintas 
šiai užlaikomas 
kenktu ypatoms 
ežioms.

Treczias faktorius, kuris pa
daro oru geru ar blogu, tai 
drėgnumas. Kas nesijauto už
slopintu karsztojc dienoj, kuo
met oras buvo pilnas drėgnu
mo! Oro drėgnumas priklauso 
ant jo temperatūros.

Dar vienas oro faktorius, ku
ris labai svarbus, tai atmainiih 
gumas. Tas reiszkia dažnu 
mainymą visu kitu trijų fakto
rių, temperatūros, drėgnumo 
ir judėjimo. Pavyzdžiui, kam
barys kuris visuomet esti vie
nodoj tefperaturoj, judėjimo ir 
drėgnumo nėra geras kamba-
rys gyvenimui ir darbui.

Taigi geriausia oras kiekvie
nam kvėpuot yra tyras, lauko 
oras, ir ne vienas kambarys nė
ra gerai ventiliuojamas, jei jis 
neturi atdaru langu, kurie pri-
leidžia pra isz, lauko. Žmogus 
gali gyventi be valgio ir be 
vandens kelias dienas, bet be 
oro negalėtu iszgyventi nei ko- n Jliu miliutu.

IN KENTETOJU3
Gerklinis kataras, Bronkitls, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnnm name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

»
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Isz Lietuvos.
I -m- . ............................. -r....-

NUSZOVE SAVO 
SZEIMININKE.

Mažeikiu apskr. Czepiszkiu 
dv. Paltarokas, apie 40 mt. am 
žirnis, brauningu nuszoves savo 
szeimininkc apie 28 mt. me r-

Pult urbiau jau keli metai kai 
nuomiiodave dvarus, 
brolis szeimini n kaudavo, 
i n si mylėjo in

\ ienas 
Jis 

savo samdoma 
szeimininkc. Norėjo vesti. Bet 
szi nesutikusi, nes ji mylėjusi 
kažkokį naujakurį ir ruuszusis 
už jo tekti. ,

Minėta diena, nakti szeimin- 
inkei miegant, Paltarokas in- 
ejes jos miegama jau, perszoves 
ir pabėgės.

SUDEGE POLICININKO 
TROBESIAI.

Kurszenai. sz. m. 
men. 7 d. Kurszenuose kudege 
policijos virszininko padėjėjo 
Jono Petraiczio trobesiai. Nuo
stoliu padaryta iki 30 tukstan- 
ziu litu. Kriminaline policija 

prie-
<
yra susidomėjusi gaisro 
žasti iszaisZkinti.

Spaliu

PAVYZDINGAS
JJETUVYS

JUOZAS BALEVICZIUS

Laikrasztis “Saeonv News” 
gražiai apraszo Lietuvio, Juo
zo Balevicziaus būda, darbsz- 
tunin ir 
virsz 22

Saronv News

LIETUVOJ PAS DAKTARA.
'Tūlas geras daktaras paim

davo už pirma -atsilankyma 50 
litu, o už kožna sekanti atsilan- 
kyma ligonio tiktai po 10 Ii fu. 
Atsirado žmogelis kuris norėjo 

kuris norėjo 
nuo

daktaru apgaut,
atlaukvt daktaru nuo antro• I?*
kurto ir tokiu bildu apgaut ji 
Sueidamas iii daktaro ofisą sa
ko:

Laba ryta ponas dakta
ru -............... '...... -..... : ■

— . (levai 
žiūrėsiu.

Kada daktaras ji peržiurėjo 
sako jam:

— \ i s k a s

re, jau asz volu czionais.
, sėsk i e ir tave ui

SUDEGE.
Anykszcziai, Utenos apsk.

Paszvcntupio

pavyko

Spaliu m. 7 d. 
kaime sudegė ūkininko Melie- 
nio kute. Kitus trobesius subė
gusiems kaimynams
iszgelbeti. Spėjama, kad kute
padegusi to ūkininko motina 
kuri jau senokai su su n u m i ne
sugyveno.

A n y kszczi u a py link ese 
rojus dar nesuvaldytas.
gumos ūkininku žirnuii, mi- 
szinys, avižos ir linai dar lau
kuose. Bulvių užaugo dau

Ūkininku 
( 1 žiemkeneziu insejo

vasa-
I )au-

isztikimvsta. Per su
metus jis iszdirbo toje 

paezioje vietoje Standard Oil 
kompanijoje. Kaipo Lietuvis, 
jis buvo gerbiamas visu sve- 
tinitaiicziu jo draugu ir fabri
ko virszininku. Spalio pirma 
diena likos paliuosuotas nuo 
darbo kaipo užsitarnavęs pen
sija. 1 szleidžiarit isz dirbtuves, 
supredentas pasakė gražia pra
kalba ir'savo automobili^ par
vežė net namon.

Juozas Baleviczius, 35 metai 
adgal atvažiavo in 
kaip ir visi ateiviai be cento, 
bet sziadien gyvena Maspetb, 
N. Y., savo name vertes $27,- 
000. Matomai jog darbsztumas

vėže net namon.

Amerika,

kogeriausiam 
paredke, imkie ir toliams tais 
paezes gyduoles ka tau užra- 
sziau pirma kurta. *

g, bet 
dauguma 
visai ma

žai. Kiti dar ir dabar tebeseja; 1 • "1 • 1 •

mažos.

treti žiemkeneziu dirvas palie
ka vasarojui.

senesnis už tavo?
— Taip, tevdli, esi senesniu 

už mano kaipo
kaipo tėvas, tai ne esi senesniu 
nes vien lai k stojeisi mano tė
vu kada asz likausi tavo sū
num! O kad nuo amžių Tėvas 
dangiszkas turi Simu ir*uuo 
apižiu yra 'Levu, tai del (o ne
gali būti vyresnis už Simu.

nusidvvines tokiu t-
atsakymu vaiko, 

daugiau tokiu 
savo su-

žmogus, bet

Net i kelis 
iszmint ingu 
nedryso jau 
klausymu uždavinet 
nei i u i..

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu.
automobiliuH dol laidotuviu.y krikaz-

ŽYDO NEPRIGAUSI.
Vienam miesteleje Lietuvoje 

stovi dvi bažnyczios szale vie
nos kitos — Katalikiszka ir 
Žvdiszka szkala. Priėsz szkala 
sėdėjo dažiuretojas ir 
dantis priesz saule ir 
Keliu ėjo kokis tai keleivis, nu
siėmė skrybėlių ir pasveikino 
Žvdeli žodžiais: ,

NESISTEBEJO ISZ TOKIO 
ATSAKYMO.

In mokslaine atvažiavo in- 
spektoris, kuris pradėjo užda
vinet vaikams visokius leng
viausius uždavinius aritmeti
koje.

pastovumas prie vieno darbo, 
isztikimyste ir gražus szeimy- 
niszkas gyvenimas yra funda
mentas kiekvieno laimingo 
žmogaus. Jis sako kad 
le“ buvo vyriausiu jo 
kuria užpn'numaruodamas per 
29 metus ir ne mano skirtis »u 
ja kol gyvas. Isz Lietuvos pa
eina isz Gardino apskriezio, 
Ratnyczios parapijos, Kermu- 
szijos kaimo. —K.B.

kiekvieno
“Sau- 
vadu,

szilde

— Kiek kartu telpa du in 
keturis!

Visi vaikai t vii. Daraktorka
• sii iude !^a^a^ n<-r’mauie kad vaikai ne-

Tegul bus pagarbintas 
.Jėzus Kristūnas!

— 'Tai ne czionais, 
atsake Žvdelis

rr tiktai
szale
czionais gyvena jojo tėvas

y
#

gali atsakyti ant teip lengvo 
užklausimo. Geisdama vai
kams prigialbeti ir stovėdama 
už pecziu inspektoriaus, 
kele jn virszu du pirsztus. Vai
kai nedasiprato ka daraktorka 
rodo. Daraktorka iszkele pirsz
tus kelis kartus, ant galo vie
nas isz vaiku atsiliepė:

— Ponas inspektoriau, p. 
daraktorka praszo iszejti lau
kiui! *

REIKALINGA MOTERS 
AGENTAS.

Vedusi ar nevedusi motore, 
gali uždirbti gera mokesti per 
sanvaite, parduodant Hygie
nic Specialty kuri yra reika
linga <h‘l kiekvienos moteres. 
Adresavokite: Box 7,
Office, Mahanoy City, Pa.

pa

geradejas
Jau ne vienam
yra

GERADEJAS ŽMONIJOS.
—- Kas tai per žmogus pa

ežiui, kuriam taip žemai pasi- 
kloniojai'!

— O! tai 
visu žmonių,
n usz 1 u os te a sza ra s.

— Matyt, tai yra 
geradarys ?

— Ne! Jisai vra locninikuv

fa briko sk e pe ta i cz i u.

kokis

*

tiniu, vqseliju, pasivažinėjimo ir Ut. QV A ITVKITI? QATII F
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa. 1 1 IV.1 1 12/ JAULIL

K. RĖKLAITIS 
LietuTiszkaa Graboriua 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

51B IT. Kprare M., 
MAHANOY CITY, PA.

M UIKKY NT. , 
TAMAUCA, J‘A.

Saule

ORTHOPHONIC 
• VICTROLA

SUGRIAUS NAMUS 0 STATYS IN JU VIETA BIZNIUS.
* w ©
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Park Laue, Londone, kuri kitados.buvo ulyczia ant kurios gyveno tureziai ir priva- 
i namai.tiszki žmohes, uoužilgio visai persimainys, o in juju vieta bins statomi dideli bizniavi 

Szitio namai, kuriuos matomo ant paveikslo jau beveik visi sugriauti.

Buvome paskirti “Victrola 
agentais ir pardavėjais Ma
hanoy City. Ateikite pas mus 
jeigu kada pareikalausite

M

VICTROLA
VICTROLA-Radio

Combination

REKORTDU visada turime 
visokiose kalbose.
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0*. nut r. kure* trotilai

E. F. GRUBER
13 S. MAIN ST. 

Arti Victoria Teatro 
MAHANOY CITY, PA. k




