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ISZ AMERIKOS
APSILEIDIMAS

MOTINOS
TURĖKITE GERESNE

ATYDA ANT
SAVO VAIKELIU.

Brooklyn, N. Y. —Septynių 
metu mergaite Juze Bujnovs- 
kio mirė baisia mirezia isz 
priežasties nepriežiūros per 
motina.

Mergaite su sesute ir brole
liu, bovinosi pas kaimynu, kur 
juosius nuvedė motina iszci- 
nant in darba. Kaiminka buvo 
prižadėjus turėti apglobn ant 
vaiku, bet būdama užimta sa
vo naminiu darbu inejo in skie
pą su reikalu, palikdama vai
kus be priežiūros. Tuom laik 
broliukas 
szmoteli popieros ir pradėjo 
ja sukti aplink sesutes galva. 
Deganti popiora puolė ant se

nki mirksnyje 
ir

baisia 
nepriežiūros

priežiūros. f

Jonukas,

galvos ir
sesutes
Ant

uždegu

sules 
užsidegė sesutes plaukai 
szlebukes. Ant riksmo vaiku 
subėgo kaimynai, paregėdami 
gyva žibinte. Užmėtė 
ant nelaimingos ir

NEAPSISAUGOJO
MIRTIES

BIJOJO DIRBTI KASYKLO
SE, MIRĖ NUO INSIDRES- 

KIMO SU ŠPILKA,

Bayonne, N. J. — Motas lai
ko.adgal, Benas Vasiliauokas, 

likos užmusztas20 metu
Skrantu kasyklose. Jojo tėvas, 
dėde ir kiti gimines taipgi pra
žuvo dirbdami kasyklose. Ka
da Benas likos palaidotas, jo
jo motina isz didelio gailesezio 
netekimo savo mylimųjų, nuta
rė kad josios paskutinis sūnelis 
Antanas, 16 metu, apsisaugotu 
nuo kasyklų ir juju baisiu pa
sekmių, kur jojo levas, dede ir 
brolis žuvo.

menesiai adgal, Anta
nas iszvažiavo pas savo vedu
si* seseri Mrs. Veronika Lottoz 
in Bavonne, 
pino lengva
moteriszkas szldbes ir kur tu
rėjo jisai užlaikyti, sz va r urna.

Na ir ton patiko Antanu ne
laime, nes laike darbo insidres- 
ke sau 
špilka,
užsitrucino ir. ana diena Anta
nas mirė ligoributeje.

liepsna, bet mergaite baisiose | APSISAUGOKITE NUO AP- 
1 • • • 1 1 •

Tasai atsitikimas tegul buna 
prasarga kitom motinom, kad 

ne ant

rųfrvs
•l"

ki! r i jam pa si ru
da r ba kur siuvo

ranka 
ra nka

su 
isztino,

su rudi j use 
kranjas

divona 
užgesino

kanczioso mirė ligonbuteje.

vienu vaiku nepalikti 
minu tos be priežiūros.

ĮSITIKIMA TARNAITE.
Philadelphia. —George Bass-

Kai- 
ži bū

Hanlon,

ler, 72 metu, 623 Columbia A v., 
likos surastas negyvas per kai
mynus, o szale jojo sėdėjo Mrs. 
Lucy Clark, jojo sena 76 metu 
senumo tarnaite, pusgyve. Se
nute persėdėjo prie mirusio lo
vos dvi dienas ir dvi naktis ir 
ant galo taip nusilpnėjo, kad 
negalėjo praneszti kaimynams 
apie mirti gaspadoriaus. 
mynai matydami šluboje
ri per kėlės dienas, o gyventoju 
ne mate, dasiprato kad turėjo 
atsitikti kas nepaprasto, isz- 
musze duris ir rado abudu se
nukus.

ISZBADE SAU AKIS SU 
PEILUKU.

Pittsburgh, Pa. — Czionais 
likos suimtas kokis tai J. A.

k u r i s pa raižydavo
bankinius czekius ant kitu pra
vardžių ir juos permainydavo 
bankose. Geisdamas pats save 
nubausti už taji prasižengimą, 
sėdėdamas kalėjimo iszbade 
sau abidvi akis kiszeniniu pel
iuku, kalbe<lamas: “Yra tai 
užtektina bausme ir daugiau 
negalėsiu panasziifdarbu dirb
ti.” — Sudže 
liuosybes, kalbėdamas kad nu
kentėjo didesne bausme 
kaip būdamas*kalėjime.
GIRTA MOTINA UŽSMAU

GĖ SAVO KŪDIKI.
Wheeling, W. Va. — Palici- 

je aresztavojo 26 metu amžiaus 
motore Sarra Lei'bb, kuri bu
vo priežastimi mirties savo kū
dikio. Sarra iszsikalbinojo buk 
užsmaugė savo kūdiki, ketu-

kalbėdamas:

ji paleido ant

ne

riu menesiu amžiaus, isz nety- 
cziu. Mat motina pasigėrė pas 

* kaiminka ir atsigulus, ne jau
te kaip užsmaugė mažiuloli.

RETAS SZYKSZTUOLIS.
Derby, Tenn. — Tamsioje 

apleistoje urvoje, ne toli Ken
sington, likos surasta lavonas 
mirusio nuo bado Emiliaus 
Altuff, 60 metu, kuris buvo di
deliu szyksztuoliu. Urvoje su
rado apie 40 tukstaneziu do
leriu, kuriuos pasiėmė valdžo 
pakol atsiras koki gimines,

ŽMONES SUGRYŽTA IN SAVO SODYBAS,
SUNAIKINTAS PER VULKANĄ
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ISZ LIETUVOS4

GAVINGU APGARSINIMU.
New York, — Petras Kiudra 

ir Juozas Dropp, likos suimti 
per paežį i no valdže už naudo
jimu paežio del apgavystes. 
I'ieji^pgavikai garsinos! laik- 
rnszcziuoso imk parduoda likos 
Arkansuose, kur vieszpatauja 
tikras rojus, 
P<> 
rado daugelis “sokeriu” ant 
pirkimo žemes tame rojuje, ku
rie pardavė savo geras farmas 
ir nukeliavo in žadėta rojų. Ne 

, ne žinojo k a per- 
kada in lenais nuvažiavo, 

lik pustynes ir 
pieskas. Pranesze apie tai val
džiai,

kur
o

25 dolerius už 
daugelis

parduoda tiktai 
, akeri. Atsi- 
sokeriu

mate dirvos 
ka, o
rado vienas

kuri pauksztcliias suome. 
Žinoma, kad apgavikus lauke 
bausme, bet kokia nauda isz to 
turės tieji vargszai, kuriu pi
nigai dingo.
KITIEMS PAVYDĖJO, PATS 

GERE IR SUIMTAS.
Norfolk, Va. —• Protestonu 

kunigas 
Haven, N. C.
kutiniu 
meldėsi “ 
t u Amerika nuo Smith’o ir Ry
mo, arielkos ir prapulties,” li
kos aresztav'otas ir turėjo už
mokėti 100 doleriu bausmes už 
bonkute guzutes.

Smith ’as prisipažino kad tu
rėjo guzute, bet sake jog jaja 
naudojo kaipo gyduole. Sudže 
iszreže jam gera pamokslu apie 
proliibicije, ir pasakė jog neuž- 
daris ji kalėjimo jaigu užmo
kės bausme, ka ir padare.
KŪDIKIS BAISIAI APSI- 

SZUTINO; TĖVAS 
NUSISZOVE.

Kulpmont, Pa. — In valanda 
laiko po baisiam apsiszutini- 
mui trijų metu jojo dukreles, 
tėvas Bruno Dressi, 30 motu, 
atome sau gyvastį per paleidi
mą szuvio isz 
krutinę.

Tėvas buvo labai susirūpinės 
kad kasyklos, kuriose dirbo, 
sustojo nuo Septemberio mene
sio ir daugiau ne dirbs o ežia 
vela nelaime atsitiko su kūdi
kiu ir tas buvo priežastis sav- 
žudinstos.

Mergaite priėjus prie pąr’ 
cziaus nutrauko puodą verdan- 
czio vandens ant saves, nuo ko 
baisiai apsiszutino mirdama in

I

rą vi or Smith, isz Bell 
e 7

rinkiniu
kuris laike pas- 

p rezidento 
idant Dievas užlaiky

revolverio in

cziaus nutrauko puodą verdan- 
ko

trumpa laika.

RASTAS VEŽIMO 
PRISPAUSTAS ŽMOGUS.

Kalvarija, Mariampoles aps. 
Lapkriczio 2 d. nakti, arti Kal
varijos miesto, griovelyje buvo 
rastas i suverstas vežimas su 
lentomis. Po vežimu buvo pris
paustas jau negyvas žmogus. 
Vietine policija nustatė, kad 
nelaimingasis yra Adomaa 
Kundraviczius, Vilkabaliu kai
mo, Bartininkų vai., Vilkavisz- 
kio apskr. gyventojas. Jis va
žiavo isz Kalvarijos su lento-

BERNAS SZEIMININKA 
NUŽUDĖ.

Padovinys, Mariampoles aps.
i 24 d., bevažiuodamas 

per Plynių kaima, pil. Kaspa
ru vieži us 
ant kelio 
Amalviszkiu 
Kazi Neverauska,

•1?

%

Spaliu

7 vai. va kaso rado 
sunkiai sužeista 

kaimo ūkininką 
kuris tuoj 

numirė vietoje. Kasparaviczius >į;
’ mis ir kitomis prekėmis. Matyt 

vargszas bevažiuodamas už
ristos snujo> apvirto, ir smarkiai ve-

pavyko Apžiurėjus lavona teismo tar
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Gyventojai Mascali, Italijoj, kuri užliejo lava isz vulkano Etna sugryžta prie

‘ «r’♦ w a

yra

pastebėjos begauti žmogžudį 
bet jo nepažino. Vėliau nužu
dymo vietoje buvo i 
žmogžudžio klumpes, ir polici- įįra0 prispaustas mirė vietoje.

kad Neverauska *

vargszas

gyvenimu, apžiūrėti padarytas blodps, bet mažai iszgolbetu isz griuvėsiu 
jo kaip akmuo. Valdže mano atstatyti sodybas kitoje vietoje.
<>'

savo
nes lava sukipte-

Szmug-

GUZUTE VIS PLAUKE 
ISZ KANADOS.

Washington, D. C. 
lerysta guzutes ir kitu gerymu
isz, Kanados da daugiau pasi
didino, ne 'kaip praeituose me
tuose. Szimet isz Kanados Ii- v
kos pargabenta 1,169,002 ga
lonai arielkos už 18,883,541 do
lerius. — Tieji milijonai pasi
liktu Amerike, kad ne kvai
la prohihjcijc.

370 
szmuglerysla isz kuriu 174 li
kos suimti per valdžia. Beveik 
58 t ukstaueziai ypatų likos 

arba 15,000 dau- 
l?e i fi

kad

laivu užsiima

t ukstaueziai 
aresztavota,
ginu kaip praeita meta, 
m u buvo 58,569, 
48,821 y pa t a.
MYLI SZUNI LABIAU UŽ 

SAVO VYRA.
San Francisco, Calif. — Mrs. 

Walter Linforth. Trokeld’iene 
pasakė sudo laike teismo ant 
persiskyrimo nuo savo vyro, 
kad myli labiau savo szuni ne 
kaip savo vyra. Ant užklaus.y-

) 

kūdiki, tęva ar motina, 
toji skyst-prote staeziai atsa- 

jum kalbėjau, 
savo szuni

o
Teis- 

nuhausta

mo sudžiaus ka myli labiausia 
vyra,

ke: asz
geria u

Sudže davė jai perskyrimą, 
priduodamas, kad geriau idant 
vyra's atsikratytu nuo tokios 
moteres ne kaip su jaja turėtu 
vesti tikra pekla.
ATSISĖDO ANT DINAMITO;

SUDRASKYTAS ANT 
SZMOTELIU.

Ventura, Calif.

“Juk 
kad vėlinu 
ne kaip vyra.

------ f-------—------  -- --

Isz Visu Szaliu PINIGAI GRABE

VELNES PUODE
. * <. i'

i , 1

ŽMOGELIS TAIP PERSI
GANDO KAD NUO JOJO 

DABAR BĖGA IN 
AMERIKA.

PASIĖMĖ SU SAVIM 
PINIGUS IN GRAFA, 

IDANT SZEIMYNAI 
NE TEKTŲ.

Lva vhs, 
senoje Europoje,

IjCnkije. — Tik tojo 
žmones 

tamsuoliai ir tai visuose krasz- 
visokius

vra

tuose, kurie tiki in 
burtus ir raganystes. Sztai Ivo- 

, gana turtin- 
kaso grabe

nas Zavrotniuk 
gas gaspadorius, 
prie namo del nubegimo van
dens. Po keliu valandų darbo, 
užtiko žemoje ka toki, kieta ir 
su pagelba kaimynu isztrauko 

molini puodą su ant- 
apvyniota in audeklu ant

n

visi iszsigando.

isz žemes 
vožu, 
kurio radosi koki tai paraszyti 
ženklai kuriu no suprato. Kai
mynai mane kad iszkaso koki 
tai skarba iv
Nutarė puodą nuneszt pas bur
tininką in-Zagureczka, kuris 
jiems iszaiszkino kad jaigu 
puode nesiranda auksas, tai ja
me yra pikta dvase. Po ilgam 
svarstymui nutarta puodą su
daužyt.

Pagal Zavrotniuko pripaži
nimą, tai kada, puodą sudaužo, 
iszkilo in ora kokia tai juoda 
dvase žmogiszkam pavidale ir 
dingo oro. Dabar gaspadorius 
parduoda savo ūke, gyvulius ir 
triobas ir rengėsi iszvažiuot iu 
Amerika, nes jaigu paliuosavo 
velno isz puodo, tai no turi ka, . Atsisėdės

ant bertainio dinamito, Tarno- vei’kti ant gaspadorystes.
64 motu, 

knatu ir iszloke in padanges. 
Draugai norėjo jam iszkelti 
laidotuves, bet per mažai rado 
szmoteliu.

Senukas sirgo nup kokio tai 
laiko ir ne galėjo dirbti, todėl 
nutarė užbaigti, savo vargin
ga gyvenimą 'be jokio ergelio. 
12 UŽMUSZTI NELAIMĖJE

SU EROPLANU.
Rio de Janeiro. — Dvylika 

žmonių likos užmuszti kada 
pasažierinis eroplanas sugedo 
ir nukrito in Guanabara upe. 
Norints varytojas eroplano isz- 
plauke bot tuojau tmire nuo 
žaiduliu. Kitu pasažioriu nesu
rado,

szius Harris, 
ir iszloke 

.norėjo

uždege

x 11 Washington, D. C. — Pa
gal valdžios raparta, tai ’Suv. 
Waist, yra daugiau kaip 150,- 
000 žmonių serganeziu influen
za. , V

Murat, Franci jo. — Jausda
mas prisiartinant mirti, kokis 
tai Franas Verguę, gyvenda
mas prieglaudoje del yargszu 
kelis metus, nutarė pasiimt su 
savim ant kito svieto suezedin- 
tus pinigus, — o reike žinot 
kad tai buvo gana didele suma 
pinigu. Niekam no atėjo ant 
mislios kad senukas turėjo, ko
ki nors turtą. 1

jai, sekant, pėdomis, 
iszaiszkinti,
nužudo jo paties bernas, Anta
nas Morkeviczius. Berną pa
kursto
užniusztojo žmona, kuri mylė
josi su tuo bernu ir norėjo vyro 
nusikratyti. Spaliu 26 d. Neve- 
rauskiene ir Morkeviczius bu
vo suimti. Morkeviczius prisi
pažino kaltas. Eina tardymas.

NUSKENDO GARLAIVIS. 
“RŪTA.“

Klaipeda. Užpereitam 
bes ’ ’ 
kad nuskendo garlaivis

” Dabar gauta žinia, kad 
vėliau Nemune, ties Klaipėdos 
krasztu, netoli Tilžės — nus
kendo garlaivio “Rūta” su 
prekėmis už 30,000 litu. Kapi- 

.’ 0 Spugis pasilikęs

Morkeviczius.
prie szio nusižengimo

“V- 
numery jau buvo raszyta C < Lie-

tuva.

Kutą

tonas iszplau'kes in kranta 
maszinstas
garlaivy ir prigerės. Garlaivio 

i dugne nematyti.
Nnsk<wdn plaukdamas nakties 
metu. Manoma, kad netikėtai 
in ka nors prasi d u re.

f PRADĖJO VEIKTI VAGIS.
Lekocziai. Lekecziu apylin

kėje iki sziol buvo ramu. Nie

dytojui ir gydytojui, leista na- 
miszkiams 
laidoti.

TRYS ŽIBURIAI ŽMOGŲ 
APSĖDO.

Mažaicziai. Nesenai vienam 
Mažaicziu k. gyventojui P.U. 
susivėlinus reikėjo nakti su
grįžti namo isz malūno. Parva
žiuojant paskiui ji nežinia isz 
kur seke trvs žiburiai. Žiburiai 
buvo aiszkiai iszžiurimi, prie 
ju žmonių nebūta. Žmogus isz- 
sigandes norėjo szauktis pagel- 
bos, bet žiburiai patys iszsigan- 
dusi žmogų apleido.

Vieta isz kur pakyla žiburiai 
nėra szlapia, bet atvirkszcziai 
— kalnas; ant kalno senas kry
žius ir iszpuvusin viduriu ber
žas.

PASKENDO VALTIS.
Lapkr. 10 d. 13 vai. atsimu- 

s?;us i|i.Ąldksoto tilto ledlauži 
paskendo burine valtis,
joje trys darbininkai iszsigel- 
bejo mažu laiveliu.
SZIAUCZIUS KRIAUCZIU 

NUGALĖJO.
Lekecziai, Szakiu aps. Leke

cziu vai. iki sziol neturėjo savo 
nuosavo buto aresztantams ir 
ji nuomavo. Dabar valscz. vald. 
turi savo nuosava narna. Ingi- 
jus narna, reikia žmogaus, ku
ris ji prižiuretu. Prižiūrėtoju 
radosi daugybe norineziu, bet 
labiausiai stojo kovon vieti- e a • • "V jb > *

ji parsivežti ir pa

t r
Buvę

kuris daejo ant kas nieko niekam nedarė, gale-Al. O L U l L (t j U 1 MJ l UI J V (Ui U rv

daugiau kaip puses milijono J° Pcr nakti but padėta bet
franku.

Po palaidojimui senuko, pra- 
ncszo palicijai su 
m a is 
kurio nerado pas ji 
meldo palicijos ] 
idant palaidota atkasti.

Prie liudintoju aVkaso kapa 
ir atidarė graba. Pradėjo per
kratinėt jojo drapanas ir sura
do surdoto pamuszalc užsiūta 
koki tai pundeli, kuriamo rado
si daug bumaszku, kuriuos se
nukas norėjo pasiimti su savim 
ant. ano svieto.

Vorguo buvo palikes devynis'
.....:r r*7 '^7

koks daiktas, 
vaginet.

Dabar pradėjo
Kelios sanvaites at-

pertikrini- Antano Rinkaus iszvoge
is, kad senukas turėjo turtą, | krautuvėje

ant galo 
pavelinimo

s esanezius pinigus 
ir daug daiktu'. Dabar szioms

PASZELPA KINIECZIAMS; 
MOTERES PALIEKA VAI

KUS ANT ULYCZIU.
Pekinas, Kinai. — Valdže 

pade'kavojo yiso svieto moto- 
rems už suszelpima badaujan- 
cziu Kiniecziu su 20 milijonais 
doleriu. Bet ir to da ,neužten
ka, nes trejose provincijose yra 
daugiau kaip 1.5 milijonu žmo
nių, kurie reikalauja ne ma
žiau kaip 48 milijonus doleriu,* 
o tas butu tik po $1.50 ant kož- 
nos galvos per menesi lyg pa
vasariui.

Valdže uždraudus motinoms 
pardavinėti savo vaikus, tai 
dabar motinos juos palieka ant
ulycziu nes no turi kuom vai
kus inaityti.

II Streatpr, Ill. — Mrs. Gą- 
llick, apdovanojo savo vyra tri
mis sūneliais ant kart. Motina 
turi vos 22 metus.

dienoms ‘paselenczikes” 'krau
tuve iszplesze ir kai kuriu itki- 
ninku bites pavogė. Policija 
ieszko vagiliu, bet kol kas ne
suranda.
NUKRITO ISZ ANTRO 
AUKSZTO IR UŽSIMUSZE 

SZIAULIU RABINAS.
Sziajdiai. Lapkriczio 5 d. va

kare apie 8 vai. Viszinskio gat
vėj Nr. 34 nukrito isz antro 

vaikus, kurie gyveno skurde.'aukszto žemen Rabinas Rozen- 
dorfas ir po dvieju dienu Mies
to ligoninėj mirė. Jis krito, ati
daręs duris in neužbaigta bal
koną, todėl abejojama, 
laisvu noru nusižudė, ar ežia 
invyko nelaime. Priesz tris die
nas Sziauliuose buvo palaidota 
jo žmona.
NUO GYVATES

“ATKALBĖJIMAS.”
Rokiszkis. Daugiausia mu

su žmonių tikru tikriausiai ti
ki, kad gyvatei inkandus ga
lima “atkalbėti.” Tai yra tam
sos vaisiai; bot žmones tuo la
bai sunku intikinti. Asz ežia ir 
paduodu ta maldele, kuria mu
su bobutes sznibžda prie “ligo
niu.” 

“Yra

Sziadien, vaikai yra turtingi ir 
mausto ant nava tuo pasielgimo 
savo mirusio tėvo, kuriam rū
pėjo daugiau pinigai no kaip 
iszganymas.

UŽKASTAS GYVAS.
Czekošlovakije. — 
isz kaimo Bakova

P ragu,
Viražaitis *.=>« .^unv.u,
likos gyvas palaidotas ant pa
liepimo bob-daktares, kada Ii-
kos užtrenktas per ėlektriltini 
drata. Motore darodijo idant 
ji užkastu in 'žeme, kuri isz- 
t rauk s isz jojo elektriką. Kada 
ji atkasė,
visai mires.

žmogelis jau buvo

ISZ

ve j Nr.

ar jis

11 Panama. — Tie jo i vyru
kai, kurio nori paeziuotis, turi 
būti poržiuroti per daktarus. 
Bot apie moterių peržiūra tie
sos nieko nesako. Rei'ketu ir 
jeises peržiūrėt.

11 Milwaukee, Wis. — Nuo 
kada atsidarė medžiojimo lar- 
Jcas, AViskonsino valstijo nusi- 
szove 26 medžiotojai o 62 susi
žeidė.

11 * Sofijo, Bulgarija. — Dre
bėjimas žemos pasinaujino 
Czupane, kur sugriovė daugeli 
namu, kuriuos žmones buvo 
pastate po paskutiniai uolai- lo, kuri žinoma, laikoma pas
inei. lapty.

H'

Egeni kalnas, tame 
kalno ąžuolas ir ten yra gūžta, 
tojo gūžtojo trys slugos: Karo
lina, Katrina ir Marcelina. Tos 
praszau iszimti, kuri inloidotc 
ta gėla, o jei neiszimsito, tai hu
sito basliais bedžiotos, taukais 
mozotos, ir bizūnais katavo- 
tos.”

Pradedant szia maldele, kal
bėtojas persižegnoja ir po mal
dos ingeltaji peržegnoja.

Tai sztai, to gydymo, maldė-

niai, kriauezius Juozas Zeglai- 
tis ir sziauczius Vincas Staczio- 
kaitis. Žeglaitis kaip kam, 
troksztancziam, pasukdavo ko
ki pusbuteli rojaus skystimo. 
Stacziokaitis norėdamas sugu- 
ryt savo priesza, 
Žeglaiti ir iszsiprasze pusbute
li už kuri užmokėjo pinigus 
liudininkui esant. Su tuo pus
buteliu atėjo pas policininką. 
Padarius krata, rado dar kelis 
butelėlius. Policininkas sura- 
sze protokolą ir perdavė Tal
kos Teisėjui. Teisėjas nubaudė 
Žoglaiti 500 liut bauda už ne
legalu pardavima degtines.

peiacija hv 
Apygardoj 

teismas numažino bauda 250 li
tu, o 4,750 litu turi užmokėti, 
nes jau vykdomas laksztas po
licijoj. Tai kokiu yra žmonių. 
Pasiruosze akis iszlupti kai
mynui. Na, sziauczius kriau- 
cziu nugalėjo.

INDOMIOS VESTUVES.
Antazave, Zarasu ap. Sziais 

metais nepersenai Antazavės 
Dvarpone vyskup. Ropo gimi
naite Banonese Ropaite apio 
60 met. amžiaus susivedė <su 
buv. Zarasu apskr. Notaro sū
num Vainausku 21 m. amžiaus.

Apylinkes žmones tokioms 
vestuvėmis stebisi.

nuėjo pas

Žeglaitis padavė apeiacija į 
Apygardos Teismą..

K London. — Karalius Jur
gis da neiszejo isz pavojaus, 
plaucziai neiszgijo, visa szei- 
myna suvažiavo in palociu. 
Spejamaa kad mj ilgai pagy
vens. Karalaitis Skubina isi 
Afriko prie tėvo lovos.
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Gal ne vienam tankiai dave- 
matyt girtuokli einanti uly- 

lia. Jisai keike, kasžin ka 
urmą sau po noria ir laikais 
idikiszkai juokėsi pats in sa- 
?. Vaiku pulkas apspinta toki 
baiminga žmogeli, pradeda 
erzinti, juokdamiesi pilvus 

įsiėmė, o jisai juos keike. 
uokesi ir apgailestauja ji įm
igusieji žmones. Juokėsi visi 
z žmogaus nugrimzdusio ant 
ūmiausio laipsnio, kuris nu- 
nole žeminu už gyvuli. Nieko 
;ebetino nebutu, jaigu toki 
nones juoktųsi ir patys imtu 
aveizdi kad ne girtuokliauti, 
et didesne dalis tuju besijuo- 
eneziu vaiku iszaugn in neat- 
rant inamns girtuoklius ir pa
ra sziadien gere namine, kil
ia tėvai verda namie, o ievai 
įju vaiku patys gere kiek in- 
teige.
Girtuoklis kalba, kad jisai 

ina namo, o isz jo visi juoke- 
i. Gal niekas ne pagalvoja, ka 
eiszke parėjimas namo tokio 
mogaus. Jisai sngry’žta namon 

nuskriaustu paezia, 
s, kurie jojo bijo ir 

armatinasi...
Vietoje apsaugoti savo szei- 

keiks, 
ausz ir po tam atsiguls kentėti 
iž pasigėrima. Matydami, kad 
'lituoklis eina namo, turime 
an perstatyt kas atsitiks tuo- 
e namuose, kaip ji susilauks 
ojo pati ir vaikai. Mes turime 
aro vyrams, vaikams ir mo- 
erimis iszaiszkinti, kn reiszkc 
okis gryžimas namo, o tada 
mpras savo nusiminimą, gai- 
esti ir geda, vietojo isz jojo 
uoktis.

Jisai

jisai

įas savo 
>as vaiku

nyna, Jis .Vi kankys,

tai gyvena.

Turime ant svieto tokiu žmo- 
liu, kurie su tavim meilei kal
ta ir rodos su tavim prietelisz- 

o bet po tavim 
hiobelęs kasa. Tokis, iszrodan-
is ant priotolio, žmogui in akis 
icžiuri, nes latriszkas mįsles 
Lri. O jaigu katram gerai ve
jasi, tai szaukszte vandens pa- 
ikandvtu ir visokius latriszkus 
nidus naudoja kad tiktai in- 
:ast

Tokia tai prietolyste szioje 
ęadyneje, o tas atsitinka kož- 
lam luome. — In akis aniuo- 
as, o už akiu vėluos!

ir taip padaro kaip motore jam 
•insake.
I Taip tai, vienas ir kitas 

mane kad jai perka kai
li ž 250 doleriu.

Vieno vyro sziadien mot eroms 
no užtenka, nes negali j n paro
dyti kaip sau nori, todėl su
randa sau kelis, kurio jai per
ka ka tik pareikalauja, bot ne 
už dyka, tiktai už parsidnvima 
savo kūno!

koris”
linius liktai

Meldžemc prisiunsti 
merata už 4‘Saule

4 4 SO-

prenu- 
nes busi

Kūdikiu Mirtingumas
Sumažintas

Pereitu motu kūdikiu mirtin
gumas Su v. Valstijose buvo 
mažiausias nuo 
rekordu 
Darbo 
Biuras.

]927m., 64 isz kiekvieno 
1,000 vaiku neturineziu pirmu 
motu, amžiaus mirė, kuomet 
1926m., 73 isz kiekvieno 1,000

“MOTINU PENSIJŲ”
INSTATYMAS

Dar dvi valstijos, Misrissi-

t

> • z

te i kymo, 
Depą rtmont o

64

iuiii ii #4 iii r* ii •

me priversti sulaikyti visiems 
užsilikotiems, kurio yra 

užmokesezin. Porraszomo visus 
gerus skaitytojus in naujas 
knygas, todėl turime padaryti 
pa rodka.

su I

‘SAULES’ KALENDO
RIUS ANT 1929 
METO JAU 

UŽBAIGTAS

Tūlam miestelyje ant Ukra
inos, likos susekta žudinstos 
irieglaudoje del mažu vaiku, 
[urios dažiuretoja buvo kokia 
ai Žydelka Jiulele. Prieglau- 
loje dingdavo slaptu budu vai
tai ir isz tos priežasties valdže 
iradejo tyrinėti tuja prieglau- 
la. Ir kas pasirodei Sztai Ju
lele geisdama pasigirt priesz 
valdže, sake kad josios prie
blandoje vaikai yra visi svei- 
ci, bet katrie vaikai pradėda
vo sirgti, tai juos užsmaugda
vo ir nnmesilavo kiaulėms ant 
uedimo. Ir nėr ko stebėtis, kad 
mt tikrųjų turėjo prieglaudoje 
iktai sveikus kūdikius!

sziandieninesKokiu budu 
noteretes ir mergeles perkasi 
»au kailinius, dagirdome ana 
liena nuo tūlo vyro.

Visi žinome, kad kailiniai 
priduoda moteriai unara ir 
Juoda szihimos, bet arsziausia, 
cad yra per brangus ir ne kož- 
la yra sztant sau kailinius nu
sipirkt. *

Musu paviete tūla moterėlė 
luvažiavo in Pottsville pirkti 
uiu kailinius, norint s iszrode 
int no turtingos mot ere s, bet 
cailiniai jai ne buvo per bran- 
Įfus.

Pradėjo derėtis su sztornin- 
ku ir suderėjo puikius kaili- 
liUB už 500 doleriu sakydama:

4

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos in Amerika kaip per ’

KLAIPEDA
Ant BALTiC-AMERIKOS LINIJOS

/ J . IM * !■ ' > I’ > , I- - 4,1 |i k *

Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipeda 
prie dabartinių aplinkybių yra malonus ir 

visai keleiviu nevargina

Kode! Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
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valstijos, 
ppi ir Kentucky, ka lik iszlęido 

pa geibu 
Motinu Pen- ~' f . Ji.

pat pradžios instatymus teikiant 
pranesza i motinoms, sulig 

sijosVaihn
i C

instatymo. Dabartiniui” instatymo. Dabartiniu 
laiku, 44 valstijos District of

A '« . « I I.Columbia, Hawaii

t4<*‘*
.-M I

Ą
«

re

į Vaiku Biuras mano, kad kū
dikiu mirtingumą sumažino 
valstijų motinu apsaugos dar
bas ir goresnis prižiūrėjimas 
vaiku sveikatos.

Dabartiniu laiku net 45 vals
tijos bendrai veikia, su federa
tes valdžios Motinystes ir Kn-

• P 4.   >4 'k

mirtingumą

rtl.

B®

;.y ■'

A

. ir AlaSkon 
teritorijos, Iszteido tokius in- 
Stntymns. Vien i uteles valstijos, 
kurios dar neturi 
pensijų ”
Carolina, Alabama, Georgia Jr 
Now Mexico.

Pirmas “Motinu Pensijos” 
instatymas buvo iszleistas Mi
ssouri ir Illinois valstijų 1911 
metais. Pirm to laiko, molina, 

, ar ki- 
a t si t i kits, 

i savo 
vaiku, negalėdavo gauti jokios 
paszalpos

“mot inos 
instatvmns vra South

Motinu Pensijos
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4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai. "l!W .. r

sft.’"" t
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iff'6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t. į^'y

J'.: 

Tirti*

,»• T

ifI-kuri, numirus jos vyrui 
tai kokiai nelaimei 
nebėga lodavo iszmuitint i

F ’ , Ii,J 1‘

$125
Valdžios Tax

Ekstra

IN KLAIPEDA 
$107

In AbiPuse $181 
TURISTINĖ 3 
KLĖS A (buvusia 
antra klesa) $122 

In abi pusi 203.50

KAINOS
ISZ KAUNO
(Treczia Kieta)

PIRMUTINIS MEDALIS
ANT GARBES NAUJO

■

Treczia
Kieta

dikystes Aktu, kuris aktas ap
rūpina federate pagolba vals
tijoms kurios apsiima vesti szi- 
la darba.

Rasekomos to darbo suvirsz 
milijonas kūdikiu ir nelankan- 
czin mokyklas vaiku ir dau
ginus kaip 160,000 busimu-iįo- 
finu invairiu valstijų prižiuro-1

i isz valstijos, nebent 
ji sutiktu savo vaikus indeli in 

insteiga ar kitoje, 
, apmoko-

Va 1st i ji no

«

\ y
prezidento:

į i » < ?■ . .

f,

’ 0 ’ “ * < 11 <

, Pirmutinis.,mę<telte iszmusz- 
tas ant garbes iszrinklo naujo 
Su v. Valstijų prezidento Iter- 
’be r t Hoover, likos nusiims tas' 
jam ant atminties.

vietojo, kur valstija 
davo.
: ‘ Kiipestingi žmonos pradėjo 
^įpyasti, 'kati valstijos pinigai 
budivo iszduodami instaigoms 
kad apmokėjus už vaiku prie
žiūra, kurie butu gnleje namie

. a. ‘ . M ... a. _

*

finu invairiu valstijų prižiuro 
tą.

Gydytoju vestos vaiku- kon- 
foracijos, kurios vaikai iszeg- 
zaminuoti ir kur jumotinos ga
vo kuogoriausius patarimus ir 
pagolba, buvo laikytos net 36

Saulesi 4 > >

kuri stengsimos isz- v •
UZS1-

Lai skaitytojai 
lauke Linksmu Kalėdų ir ka
lendorius, 
siunsti in laika del visu 
mokėjusiu musu skaitytoju, o
ir del tuju, kurio paskubins sn 
prisiimt imu prenumeratos 
laikraszti.

Koturosdeszimts vienas me
tinis Kalendorius yra puikus ir 
užimantis, kuriamo talpinąs* 
szimet sekanti straipsnei ir ap- 
raszimai:

u z

1— Kalendoriniai 
ant 1929 meto.

2— Perkeliamos Szventes.
su pa

uzraszai

3— Czvertis meto 
n inkais.

4— Keturi moto laikai.
5— Užtemimai 1929 mete.
6— Amerikoniszkos 

tos.
I —

s-

SZV01V

su szventuju 
atminimais oro,

ir Ūkininku
per-

Menesiai 
vardais, 
mainos menulio 
priežtMlžiais.
, 8— Apie mergina kurį atsi
liko grofiene — istorije.

9— Tekek saule — cjle
10— Motinos meile — istori

ja.
11— Per vėlu — istorije.
12— Trys broliai kurie buvo 

geri amatnykai — istorije.
13—

— istorije. 
Ka

Pasmerktojo Kalėdos

mums ženklina

isz 45 valstijų, kurios veda vai-
ku apsaugojimo darba. Buvo 
net 21,347 tokiu konferencijų 
ir 136,813 vaiku iszegzaminuo- 
ti. 1926m. tu konferencijų in- 
vyko net. 15,524.

Priesz gimimo-konferencijos 
buvo gydytoju vestos 22 valsl- 
joso, Laikyta 3,231 tokios kon
ferencijos, kurias lanko 17,762 
busimos motinos. Vienuolika 
valstijų raportavo 1,808 vaiku 
sveikatos ir priesz-gimima 
konferencijas, kuriose dalyva
vo 1,263 motinos ir 27,382 vai
kai. Slauges prižiūrėjo suvirsz 
34,000 vaiku 25 valstijose kur 
sveikatos konferencijos laiky
tos bet gydytojai nedalyvavo. 
Buvo 6,273

ir

ai radi-

14
oras.

15— Deszimts didžiausi mie
stai Amerike.

16— Nuo kada atsirado ka
lendoriai.

17— Kiek kasztavo 
mas Ameriko.

18— Griausmingos Kalėdos
— istorije.

19— Amerikos valdyba.
20— ’ Geležinis žmogus.
21— Skaitlis gyventoju Eu

ropoje po ‘karei.
22— Geros rodeles.
23
9±
O r.

26
— istorije.

27—
Motina.

28— Drains atsidavimas — 
istorije.

29
prezidentai.

30— Skirtumas laiko.
1— Dainele.

Katalogas knygų.

Misles.
Paveikslai.
Juokeliai.
Karalius Kreivanosis

Api sakeles apie Dievo

Su vien i t uju Valstijų

•>
«>

32
33— Apgarsinimai biznierių.

Kaip matote, mylimi skaity
tojai turėsit daug puikiu skai
tymu ir galima spėti, kad no ej- 
Hito gult, pakol Viso kalendo
riaus neper skaitysite, o tai vis
kas už dyflea del geru skaity
toju.

Meldžemc visu tuju kurie da 
neatsilygino už laikraszti, pri- 

\ a a A‘Gerai, kailiniai man patinka siunąti užmdkosti tuojaus.
W • •W-k. • a W • • — ■< ' - — — — - 4 * B *labai. Rytoj atvažiuosiu bu 

Lmognin, kuriam duosi rokun- 
ia ant 250 doleriu. Už po ryt 
it važi uosiu bu kitu žmogum ir 
tam duosi rokunda ant 250 do
leriu/’ Sztorninkas sutiko, nes 
ne norėjo pamest kostumerio

Pasidarbuokite mieli skai
tytojai truputi del “Saulęstytojdi truputi del “Saules” 
prikalbindami nors 'po viępa 
nauja skaitytojinuž ka busime
L......................
tai del mus 
nuo jua.

jums szirdingai dėkingi 0 buš 
_ /? ° linksmą Movanti

u *' y fi, v." *1

t* !

lokiu konferencijų.
Isz viso 200,000 mažiuliu vai

ku gydytoju iszegzaminuota, 
arba patarimai ju gerovei tei
kiama.

Szitas konferencijinis dar
bas, rodo Vaiku Biuras, yra 
vienas isz geriausiu budu pa
mokinti vaikus ir vaiku prie
žiūros darba ir taipgi apie 
priesz-gimimo priežiūra. Szioso 
konferencijose pirma syk tėvai 
gavo svarbiausias informacijas 
apie ju vaiku priežiūra ir hy- 
giena.

Szitos konferencijos laikytos 
cen- 

F.L.I.S.

ir taipgi

tame tikrose sveikatos 
t ruošė.

ant

MOTERIŲ
PROGRESAS

: AMATUOSE
________ i___ L

Kalbėdama susirinkime biz
niu ir profesijų moterų poni 
Ethel L. Best, nare Moterų 
Biuro sztabo papasakojo
kiek Amerikos moterys prade
da linkti prie darbu, kurie 
daug skiriasi nuo naminiu. Už
siima jos dabar industrija, biz
niu ir profesijomis.

užsiėmimu, 
Biuro paduotu, 
dame net 537. Cenzas padavė

prie darbu

Cenzo
moteris ran-

net 3 kalves, 7 plytų ir akmens 
nurininkos, 4 poeziu prižiūrėto
jas, 323 uostu darbininkes. Ki
ta maža grupe 
bankavimu, ;
inžinioiysto. Buvo 5,226 banku

interesuojasi
arcljitechtura irbankavimu

i n ii

virszininkos, 21 juriu žibintu
vu prižiūrėtojos ir 137 archi- 
techtes. Didžiausias skaiezius 
vis randasi namu darbe,vis ranaasi namu aarpo, su 
dirbtuves antroj vietoj ir ofisu
darbu trcczioj.

Per poreitua deszimts motu 
skaiozius moterų ofisuose pa- 
1 • *1 * 1 M* A *

■ 
profesijų vietose 39% užsiomi' 

a a * . U « - -
didėjo net. 140 nuoszoipcziu

mpose 43% ir frariHportacijoi 
ioo% “ -: ;100% F.L.I.S.
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gyventi, jei tie pjnigai butu bu- « t • i • rM •f

pinjmas privedė prie 
instatymo.

, asztuoniolika 
Valstijų iszlcido motinu pensi
jų instatymus. Kad nors be
veik visos valstijos turi lega- 
liszkns aprūpinimas pagelbėt* 
motinoms su vaikams, bot ne 

valstijos iszpildo arba 
prižiuro kad tie instatymai yra 
iszpiklyti. Kaikuriose valstijo
se instatymai nevykdomi uos 
nėr tinkamu aprūpinimu. Visu 
pirmiausia ta pagelba buvo 
teikiama tik naszloms. Dabar
tės instatymas iniina ir vaikus, 
kur lik aplinkybes rodo kad 
namai turi būti užlaikyti.

Paprastai pagolba duota isz 
vioszu fondu, motinoms su ma
žais vaikais, atsitikimuose kur 
lovai įniro, persiskyrė nuo mo
tinu, fižiszkai negali užlaikyti 
savo szoimyna arba jeigu sėdi 
kalėjimo. Kaikuriose valstijo
se Michigan, Nebraska, Tenne
ssee, paszalpa teikiama noisz- 
t(d<ėjusioms motinoms irgi. De
szimts valstijų duoda paszalpa 
giminėms arba prižiuretęjams 
nopilnnmeczhi 
vaiku.

Colorado, Missouri, Pennsyl- 
vanija ir kitos valstijos duoda 
pasze'lpa b ilsimoms motinoms.

Kad nors daug valstijų ne
reikalauja pilictyst.es arba pa- 
rciszkimo tapti Suv. Vai. pilie
tėms, 39 valstijos reikalauja, 
kad praszanczios motinos gy
ventoju tose valstijose nuo ku
riu praszo paszalpos.

Now York, Illinois, Minuose- 
West Virginia, 

Connecticut, North 
Dakota, Oregon ir Rhode Is
land kaipo ir !Columbijos Dist- 
r'rktas, reikalauja apsigyveni
mą valstijoj ir pitietyste, arba 
nors pareiszkima noro tapti 
piliete. Kiton pusėn, Califor
nia, Colorado, Kansas, Massa- 

Ohio, Pennsylvania, 
i ir kitos 

valstijos nereikalauja pilictys- 
tes, bet tik ąpsigyvorrimo lose 
valstijose. Indiana ir Michigan 
instatymai neturi aprūpinimu 

a psi

ve duodami motinai. Szis apru- 
“ Motinu

Pensijos ■1
1913 motuose

visos

pagolba

(užlaikaneziu)

ta Montana 
Arkansas,

y

chusetts,
Virginija, Wisconsin k 7 7

kaslink pilietysles 
gyvenimo.

Gauti paszalpos nuo valsti
jos, vaikas kuriomis paszalpa 
praszoma, turi gyventi su mo-

arba

tina, ir inotina neturi užsiimti 
tokiu darbu kuris ja atims nuo 
to vaiko arba vaiku ir juos vie-
nūs paliks. Paszalpa teikiama 
tik užlaikyti szeiminiszka gy-tik užlrtikvti szeiminiszka 
venima.

Motina turi būti tinkama, 
fiziszlkai, protiszkai ir mora- 
liszkai, augdinfl vaįkus. 

a ‘. a « . ■ A ......

Dyiejos valstijos •— Pennsyl
vania ir West Virginia, — ap-
rūpina vaikams apszvietima, 
kitais žodžiais, privereria lan-
kyti mokykla pakol sulaukė 
paskirtus metus.

Colorado], vaikai galį gauti
' ; ' ’ f |

t

tu t L*

paszalpa lik iki 18 metu 
žiaus. Michigan, 
tik iki 17 metu, Indijanoj iki 17 
motu morgą items ir 16 metu 
Vaikams. 30 valstijų ir District 
of Columbia iki 16 metu.

. Kiekvienoj valstijoj, pirm 
negu pasz ilpa paskirta, visos 
aplinkybes yra pilnai peržiū
rėtos.

A rižona

am
ir H’onnessee

( <

ISZPLAUK1MAI LAIVU ISZ NEW YORKO
LITUANIA” 26 Sausio “ESTONIA” 9 Vasariof 1 26 Sausio

Žiniom Kreipkite# in Vietoi Agentu «r in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG. 

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

, Colorado 
chusetts ir Rhode Island, Vir
ginia ir District of Columbia 
instatymai nopaskiria kiek pi- 

i komitetas 
(‘a Ii forui ja 

h 
I

J Massa-

nigu mokama, tani 
ta nusprendžia. < 
Connecticut, Indiana 
M i ch iga n, M i nnesota. 
ir Ohio paskiria didžiausia 
ma nuo $50 iki $70. in menesi 
kiekvienai szeimynai isz triju 
vaiku. Florida, North Dakota 

South Dakota 
Utah, West Virginia, ir Wyo
ming paskyrė nuo $40. iki $49. 
in menesi szeimynai isz triju 
vaiku.

Arkansas, |)elaware, 
Maryland, 
Now .Jersey, Oklahoma, rPoxas 
Vermont ir Washington paski
ria nuo $20 iki $29 in menesi 
szoirnynorns isz trijų vaiku.

Missouri, Monta- 
Nebres'ka, North Carolina, 

Oregon, ir West Virginia moka 
nuo $40 iki $60. nekreipiant 
atvdos inszeimynos diduma.

— F. L. L B.

Peunsyl vania,

Lousiana, 
na,

J 
Kansas 
Nevada 

su-

J

Idaho,
Now Hampshire,

T

VYRAS JAJA APGAVO.
— 'Tiesiog sakant, ta

vo vvras tave iržliko ant karsz- f
to, darbo su burdingierhim, ir 
tu ji apgaudinėja i ?

Motore: 
lai ne asz,
mane apgavo, 
kad ta vakaru 
New Yorka ir man piunelavo. *

Sndže:

Ponas
mano vyras 
jisai sake

šildžiau
t i k i ai

HC8
iszvažiuoja in

MUNSZAINE JAM ISZGEL-
BĖJO GYVASTĮ.

1 ft. ii*-1' i1 ii ' r i)! i

Juk žinai kad,Itin inun- 
szaine kotike, o tu jaja vis ge-
ri!

Bet ži nokia kad man 
muuszaiuo iszgelbejo gyvasti.

Kaip tai? Kokiu budu?
— I Jg i, ma no u osz ve i ne t e 

in mano kirvi, o kad buvo gir-
la, tai nepąt nike

NAUJAS METAS. 
Jau netoli 

PONAI BIZNIERIAI ,1 \
Geisdami apteikt savo gerus 
kostumerius, privalo ise laiko
duoti atspaudyt,

PUIKUS SIENINIUS 
KALENDORIUS 

ir iszsirinkti kokiu nori iszsi- 
rinkt. *

- - #

DABAR LAIKAS!!! 
ųžsikalbyt - ir nelankyti ilgai,
nea -kas) pirmesnis, tas gates 

riszsirinkti puikesnius.
W. D. Boczkauskas - Co 

Mahanoy City, Pa.
(t.f.)

•>

i.

i

t
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IN KENTĖTOJUS
‘ Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtinų pasekme per 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDLN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. '

-

i

4 ■' ;. *7 į* .... * '• *; t

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

Dr. C. A. Zerdeckas
LIETUV1SZKAS DENTISTAS 

TAMAQUA, PA.
Kalbu Lietuviszkai ir suteikiu 

geriausi patarnavima.
100 E. BROAD STREET

Ant virsziatts Peoples
Trust Co. Banko.

$1,000 TIK UŽ GO CENTU

Ka tas tūkstantiu doleriu žmogui
reiazkia, jeiįęn jis yra apimtas ko
kios nors li^os 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 esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėtu ligų Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skr.udojimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiun&k 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” 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 žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se, Mk ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

M

r

K. RĖKLAITIS 
Lietuvitzkat Graboriuz 
Lnidojn numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

'»IG IV. Spruce St.,
MAHANOI CITY, PI.

’I>G M AIIK ET ST , 
TAMAQUA. l’A.

AT «r~ Ti jiįMajiiūCMaaai—aMi

. * r j, s,. J r « ii / f J|. f

6 6 6
yra tai Receptas del

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszczio ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptiekose

SIENINIAI 
KALENDORIAI

,1 r - 1 1 ■ T ‘ m Fi ■ r., > ■ !■ I
♦ ’ ,, * ‘ ‘

ANT 1929 METO

I

i,.;:

W į

t Kas prisiuni Viena Doleri <>
1 aru M X* ■ * *ap|aiky* 4 Puikus Gurbinius 

Sieninius Kalendorius ant 1929 
moto.

■ 2Prie kožno kalendoriaus | 
yra prisiūta szventuju kalendo- | 
ris su pasnykais. Kalendoriai š jH 

: turi krepsziuka del szuku, spil-
Puikei isz- |: ku ar szepecaio.

Į marginti ir išspjauti.
Ant adreso:

I

i W. D. BOCZKOWSKI - CO„ M i
f MAHANOY CITY, PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.----- ,----- I

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

MERCHANTS BANKING TRUST OO.»
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą

A.

*

f

*40

H # ■

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ezodiua. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu* Procento.
— i«»i .«-***!! .B—III, »■■■ I.B H'    ■■■■i-l »*■ L M ■ !-. .**■     —  
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VAISIAI MALDOS

Apsiverkęs valkiozas užėjo 
ant kiemo. Turėjo apsisupęs 
plpna deki, suplyszusius czeve- 
rykus ir sena skrybėlė ant gal
vos. [neidamas in grinezia, nu
siėmė skrybėlė su nusižemini
mu. Bjaurus oras, lietus su 
sniegu, davėsi jam ne mažai in 
ženklus. Ir tokiame tai laike 
drebantis nuo szalczio, pabėgo 
isz miesto o jeszkojo prieglau
dos pas kalnu gyventojus Gali
cijos rytinėse.

Argi jau Dievas suvis užmir- 
szo apie tave vaikinėti?

Isz ryto suvalgė paskutini 
szmotrli duonos ir nuo to laiko 
nięko burnoje ne turėjo. Vaka
ras užėjo, buvo jau tamsu o 
vargszelis lyg sziol da ne rado 
prieglaudos.

Buvo tai Subatos
kada vaikinelis atėjo in kaima 
ir užėjo in pirmutine grinezia.

Gaspadine stovėjo prie ka
mino. Iszgirdus lojimą szunies, 
priėjo prie duriu ir atidarius

vakaras,

duriu
dirstolejo laukan.

Buvo taip tamsuK 
traukus nuo ugnies į

alsi-

r

pradžia no mate. Jis

jog 
nieko isz 
ja ja mate

isz tolo bet ne dry so prakalbo-
Ii. Anl galo tarė:

— Ne pykite, jog 
einu, esmių sierata, ne turiu no 
tėvo ne motinos. Jeszkau kur 
prieglaudos.

— Tai

ežia už-

nori czionaisg;d 
pernakvot, szen galėsi nakvoti..

— Tegul Jums
i moka! —

1

i

orą:

Dievas už
kalbėjo isz szirdies. 

Kur tu •bludžioji in toki 
Ei»kie a rėžiau ugnies, tai

jo varvėjo

Vaikas isz džiaugsmo pradė
jo net verkti dalindamas meile 
priėmimo.

Nuo drabužio 
kaip nuo stogo.

— O, vaikeli, kaip tu per
mirkęs! Eikie su manim in ka
mara, persiredysi in musu Jur- 
guezio, norint senus drabužius. 
Paskui gausi ka nors valgyti, o 
ne trukus kalbėsime fažaneziu.

\”aikinkas dirstelėjo ant mo
to ros su atvda.

Nuvedė ji iii kamara. Buvo 
lai puiki stubele su daugeliusu 
ubrozu ant sienos!

— Ach, koki gražus abro- 
zai! Džiaugiuosiu jog esate ka
talikai — o isz džiaugsmo net 
jojo akys žJbejo. Gaspadine pa
gelbėjo vaikui persiredyti, pas
kui sugryžo su juom in kuknia.

— Dabar seskie sau prie 
ugnies ir apszilkie. Paskui nu
vesiu tavo in st ubą pas gaspa- 
doriu.

Po valandai inejo in stuba. 
Gaspadorius skaitė gazieta ku
ria ta diena aplaike.

Ar žinai, motin, gazioto
je yra del tavos puiki pasakė
lė. O taip graži, jog kitos to
kios no rastumei niekur.

— Gerai levai. Tiktailevai. Liktai t n 
dirstelėk ka mums Dievas da-

Gaspadorius padėjo gazieta, 
pasuko žiburi in szali ir žiurė
jo ant vaikino.

— Ar žinai, 
kės ir suszales, praszydamas 
nakvynes. Biednas sierata, ne 
turi no tėvo ne motinos. Pasa
kiau jam jog rasime vietele del 
jojo.

atėjo perm i r-

motin!— Gerai padarei, 
Asz ka tik czion perskaiezian: 
Ka del kūdikėlio padarote, tai 
padarote del Dievo. — Ar jis 
senei atsirado?

— Priesz puse adynos.
Vai kinelis prasze gaspado- 

rians idant ir jisai priimtu ji 
ant nakvynes.
| — Gali, vaikeli, 'būti. Tokis 

oras, tai Dievas bausme užleis
tu, jaigu kūdiki ne priimtume.

Gaspadine atnesze valgyt

suvis permirkęs, 
drabužius —

su

— Buvo 
tai daviau tavo 
kalbėjo motina.

Jurgis palingavo 
jog gerai motina padare.

Priesz einant ’gult, sukalbėjo 
drauge poterėlius.

O kaip tavo vardas, vai-
— paklauso gaspadorius.

Antanas.
Miegok gerai, Antanėli, 

o pabusk rytoj sveikas ir drū
tas.

Gaspadine nuvede vaikinuka 
in kamarėlė ir tarė:

— Miegok gerai, o nesi ru
pi nk, galėsi ir per rytoju pa
imti.

Kada inejo in grinezia, gas- 
padorins tarė:

Tai meilus kokis vaiki
nelis, man patiko.

O kaip gražiai moka po
terio nt ir turi atvira veidą. 
Asz mislinu per ryt diena gali 
jis pasilikti, tegul vaikinelis 
pasilsi. Ka tu ant to sakysi ?

1’-gi tegul buna. JuĮc Ne
dėliojo ne eis jeszkol kur prie
glaudos.

Abudu gaspadori a i ta ja nak
ti ramiai miegojo, jog biednam 
vaikineliui davė prieglauda.

' r1:
Kaip Antanėlis pabudo Ne

dėliojo anksti, 
lango kamaros.
lik akimi užmesti, buvo prisni
go o d a vis snigo ir puste.

Kelkio, Juozai! 
anke gaspadorius ant berno, 
■ reikia takus prakasti, juk 

per sniegą ne yra galima isz-

k p ?

dirstolejo per 
Lauko, kaip

pa-
sz;

brist i!
Kada gaspadine norėjo liu

dyt Antanuką, jau ji rado at- 
ikelnsi ir atsiklaupusi prie pos 

toriu.
Ar gerai Antanėli mie- 
— paklausė.
Ta i Į), labai gerai, da sa- 

gyvaslyje taip gardžiai up 
miegojau!

Tai gerai. Busi sziadien 
per viela diena ir nakti, gal 
Pa n e d e 1 y j p p ra s i’b 1 a i v y s.

Pasakius tai nulindo, kad 
vaikineliui reikės rytoj eiti per 
sniegą.

Ir vaikineliui pasidaro * nnt 
szirdies gaila, bot pamislino, 
jog Dievulis jojo ne apleis.

Priesz narna ir ant kiemo nu
kasi nėjo sniegą bernas, gaspa
dorius ir Jurgis.

Antanukas pribėgės tarė.
Ar galiu jums prigolbe-

Kojai

v n

ti?
l -gi gali, jaigu nori. Dvi 

rankos prie darbo, tai jau daug 
giliuoju.

Nusidžiaugė vaikelis, Pasi- 
jeszkojo lopeta ir ėmėsi sma
giai prie darbo.

Gaspadine ir merginos nuėjo 
ant ankstyvųjų misziu. Gaspa- 
doriu> su kitais ketino eiti ant 

su savim ir An-sumos, paėmė 
tanuka.

Bažnyczioje atsiklaupė An- 
gaspadoriaus ir 

meldėsi isz duszios už savo ge-
tanelis szale

radėjus!
Pareja isz bažnyczios, valgė 

gP-

mirsiu. Apimti visi trys vieno- 
m isl i mi, gaspadori ns 
ant Antanuko, liet ne 

vienas no norėjo prakalbėti ta
me reikale, kas ant szirdies gu
li.

Antanukas perskaito apysa
kėlė ir aitt galo apsiverkė.

Antanėli, — tarė gaspa
dine, — neverk, Dievulis ir ta
vo no apleis. Apsakyk mums 
isz kur paeini ir kuom buvo ta
vo levas. I

\’ai kinelis užkaito, paskui 
pabalo.

Tyrėjo iszpažinli la, kas jojo 
duszioje slėpėsi, kas kibiausia 
sopėjo.

— Nesibijok, Antanėli, man 
[rodosi, jog tu esi geras vaikas, 
— kalbėjo gaspadorius.

Vaikinelis svarstės! per va
landėle o paskui pradėjo:

Alano tėvas buvo biednas, 
'Parnavo

pas labai turtinga gaspadoriu 
N. Buvo I urtingiauses visoje 
aplinkinėje ir no vienas no ga
lėjo su juom susilyginti. Kaip 
mama numirė, turėjau asztno-

Eitinejau tada in 
pabaigiau,

ga s pa d o rysi oje. 
Tasai gaspadorius ne buvo ge
ras del mano levo, o kaip atsi
tiko negiliukis su gyvuliais, (ai 
pavarė ji. Tėvas parėjo namo ir 
tarė nusiminęs:

Esame vaikeli be kąsnio 
duonos! Tiek metu tarnavau 
jam isztikimai, o nelaime atsi- 

Sugnianžes
— Ei, tu 

gaspadoreli, gnodoliau, asz tau
Tegul tik

kiomi 
žiurėjo

taipos-gi ir motina.

uis motus, 
mok v kla ’ .° prigel'bi nejau

kada

tiko isz
i j

rriek

nežinių.
knmszcze kerszino:

už lai ai lyginsiu, 
a’iois vidunaktis.

Antanėlis pertrauko ir su 
delnais akis užsidengė isz sar- 

jis k a

pertrauko ir

matos, rodos kad lai 
pikto padare.

— 'Tr ka padare levas?
paklauso g

— .Apie pusiaunakti 
triobos sudegė.
daug iszgolbejo, bot mano ie
vas prisipažino jog nždege. Ta- 

'» J’

aspadine.
C!?

VISOS
Po teisybei,

sai gaspadorius apskundė 
paėmė in kalėjimą ant penkių 
metu, asz per tai likausi be tė
vo ir motinos.

Vaikinelis ne galėjo tolinus 
kalbėti. Parėmė galva ant ran
ku ir graudžiai verkė.

Tai 'tu Antanėli, isz tik
ro esi biednas sieratelis, tarė 
gaspadorius. Patinki man, nes 
esi atviras. Ka tėvas padaro, 
tai ne tavo kalte. Gaila man ta- 

ir noreczia tau pagelbėt i.
, tai pasilik pas mus 

ant tarnystes
— Ar pas jus pasilikti? — 

paklausė Antanėlis nesitikėda
mas.

vos, 
Jaigu nori

— Na taip, pas mus vasa
ros laiko 'bus reikalingas ant
ras piemenukas, 
in vales darbo.
dirbti, norint trumpai esi pas 
mus,

o žiemojo yra
Turi akvata

f

"SAULE”

f

ln viena d idol i miestą
nuvažiavau, 

Daug I riksu da žinojo u 
Ulyczia ėjau,' 

Liet uvi su t ikau,
A vaja jam pasakiau,

Ba jame tautieti pažinau, 
Navainai buvo pasirodęs, 

Su aiigszta skrybėlė užsidėjus.
() kad ir pryszakis kelnių 

nnrudos,
Bet czionais apsibuvęs. 
O kad atsuktas buvo, 

Kai a Ii ogu prisieini kovo, 
Kad parduoti ziegorolius

a u ksi ui us, lenci ugel ins,
J

f

»

r

TAI MANO SŪNŪS
Buvo tai 1806 metas.
An.fc 8a.sko 'piečiaus Varszavo 

ikiinigaikszt is Juozapas Pama
to vsk is per'žiiirinejo vaisku lai-
ko Arnrszavin.es kunigaiksztys- 
tos. Labai gražiui tada iszrode 
lanku vaiskus. Aplinkui Suski) 
pleciaus stovėjo daugybe Var- 
szavojy gyventoju, kurio žiop- 
sojosi ant puikiu raiteliu. Tuja 
diena, knnigaiksztis Juozapus 
I *a n i a t ovsk i s į jorži u ri nėjo
szvadronus ulonu, idant Įiersi- 
tikrint apie mitrumą, vyru ku
rie ketino pristot 'prie gvardi
jos Nflpoleono.

Tarp daugybes glitu nloni- 
nin vienas 
pat niukinėjo visu akis ant 

Buvo mik'lasvos.

diedus
Ir viską, kas yra ant svieto 

Yra tiktai del Lietuvio. 
O ka, pradėjo garsintis, 
Iii laikraszczius t a Įpint is, 
Na ir atrado lengvatikiu, 
Tarp (langelio Lietuviu, 

Pinigai ėjo, 
Gorus laikus turėjo 

l'ž la apgavysta užmokėti
gavo.

lokiu kupeziu priviso, 
Daktaru, raganių, negalima 

visu;

Daug

Kaip nusztriopuot afi- 
eioriu, kuris glitoj būdamas, 
nuszoko nuo arklio kad pasvei
kinti tėvus ir tai laike peržiū
rėjimo vaisko per pati kuni
gą i kszt i '!

Atimk jam szoble — atsake 
knnigaiksztis, kaip tiesos 

reikalauja. Priesz 
pristatyk szoble pas

per

vaisknvos 
pat piet

ir jam prisakyk idant 
pribnln pas mane.

Tai į) stojosi. Vargszas Jone
lis, al’ieierius tas pats ant ku
rio visi laike akis i n smeigtas 
laiko parodos, likos nubaustas 
už tai, jog Įierženge vaiskavas 
liesas. Ant giliuko toji bausme 
trumpai tęsęsi. Kada vakare 
jam pasako jog turi stoti rytoj * 1 * • 1 . • "■ •

nnme

jaunas aficieriiis priesz pat knnigaikszti Pania- 
sa- tovski, su baime jisai nusidavė.

Knnigaiksztis malonei ji pavy rūkas, f 
augszlas ir puikaus veido. No- sveikino ir toro:

iSULAUŽYTA
PRISIEGA, KAIP

KUNIGAS DAVE

I

'•’d

I'

Petras su Mare gyveno drau
go jau beveiik dvideszimts me
tu, o kad jiems Dievas nedavo 
vaikeliu, tai jiems nubodo gy
venti sieratysteje ir nutarė pa
simesti—persiskirt. O kad tai 
buvo žmones dievobaimingi, 
no norėjo padAryti taip svar
baus žingsnio be žinios savo 
prabaszęzio.

Nuėjo abudu pas prabaszcziu 
su praszymu idant juosius per
skirtu. Pirmutini kartu kuni
gas juos gerai iszbaro, aiszkin- 
damas, kad kutalikiszka baž- 
nyczia ne pavėlina porai at-si-

ip
■

*
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škini. Bei kada atėjo anli*a ir 
troezia karta, kunigas pamisli-

Roike tai jioroliai rei-
” Palie

pė jiems ateiti in bažnyczia ant 
paskirtos dienos 
jais, lai ta visa 
kaneziai užbaigs.

Porele atėjo ant paženklintos 
dienos, o su jais beveik puse 
kaimo ir gimines, kurie bpvo 
akyvi pažiūrėt kaip juosius ka- 
lalikiszka bažnyczia perskirs.

Kunigas pasirodė in kapa, 
paėmė in ranka pusėtina kra- 
pyla, liepo porai klaupti, suri- 
szo abieju in viena rankas, 
kaip prie szliubo, tik drueziau. 
Po tam paėmė in ranka brevi- 
zoriu, užsidėjo ant nosies aku- 
lorius ir pradėjo garsiai mels
tis isz knygos. Po kožnam per
vertimui lapo, suduoda gerai 
per rankas su kotu krapylo, 
kiek tik 
“atskait v t 
moterystes.

Petras ir Mare isz pradžių 
nieko ant to nekalbėjo. Bet ka
da kunigas perverto keliolika 
lapu, o rankos jiems pradėjo 
baisiai skaudet, nes kunigas 
buvo drūtas, o krapylas gana 
storas. Marei ant galo leidosi 
aszaros isz akiu nuo to “skai
tymo” 
giaus iszlaikyti. Per lai atsilie
pe tykiai in kunigą:

— Jegamasteli! Ar daug 
d a to “skaitymo?”

— Tiek, kiek lapu randa
si szioje knygoje. — Turiu 
viską perskaityt nuo A lyg Z.

— Vai je! suszuko Petras, 
— ar žinai ka Mariuk? Veluk 
duosim tam persiskyrimui ga
la. Tokis atskaitymas, 
szesnis kaip ezysezius, 
vduk namo.

Nuėjo, ir nuo to laiko jau 
daugiau nemislino apie persi- 
skyrima.

Kad czionais naudotu pana- 
szu būda, tai tiek porelių ne 
norėtu “divorso.” —E.

rinls da visai jaunas, o jau lai
vo nficierium ir turėjo ant kru
tinės kryžių.

Sznabždejo žmonos visaip 
apie ta. puiku aficirin. Vieni 
kalbėjo, jog ta. kryžių aplaike 

kiti klausinėjo 
apie jojo pravarde.

Bot niekas jojo nopa'žinojo.
Tai gal kdkis didelio po

no suims, kalbėjo vienas.
Tai kraujas augszto gi

mimo, — matyt tuojaus — kal
bėjo anl ras.

O patogus 
tnom laik anl savo arklio lauk
damas paliqpimn knnigaiksz- 
czio Jnozaiio.

Szlai ne toli, 
ui u pasirodė pora mužiku 
ras su motoro kurie temine 
akyvai ant Žalnierių. Mužikas, 

kaip obelis, sulinkęs, 
melsva sermėga ir kepure ke
turkampe su'žilu'baronėliu ap
sijuosę su raudonu szalikii, žiu
rėjo su dideliu užsiėmimu ant 
glitu.

Stovinti szale jo motore tai
pos-gi jau senyva, su szviesium 
andaroku, su raudona skepeta 
apsigobus insižiurejo in la pui
ku afieieri ir paszauke:

— Brangus Dievo!., tai ma
no snnns!

Ka tu zauniji 
tarė 

bet ir 
aficioriaus, ptiszauke: 
kas, Jonukas! mano sunūs! Jo
nukas!*

Aficieriiis akis insmeiges in 
knnigaikszti, kurio lauke pa- 

, sudrebėjo iszgirdes

prie raszymo

žmonos

aficieriiis sėdėjo

Mi isz tyn o jo 
turi apie viską užmirszt ir lik
tai turi pildyti paliepimus. Pa
roda, vienok, ne yra muszt.yne 
ir jaigu tu del meiles tėvu su
laužei vaiskavas tiesas, lai esi 
labai (

Kaipo perdėti uis 
na u 
žengimą, 
lietis ir kaipo broli

Ižalniprius no sau: ‘‘ 
kala geriau isznissikyt.

su liūdi n ta
rei kala a t sa

pa ženk li- 
u ž per-

’i 4įH
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kiras žmogus.
f 

del lavos ’bausme
bot kaipo tavo tau- 

s, paduodu
Jau ranka kaipo geram sunui, 
kuris nesisaęinatino savo levu 
mužikėliu ir visu akyvoizdoje 
pabneziavo rankas ju, (odei bu
si mano ari juta n t n.

Na ir Jpnukas, sūnus muži
ko, likos paženklintas ir vėliau 
dastęjo labai augszto dinsto 
Vaisku vo.

O Varszavo ilgai, labai ilgai 
apię ta aficieriu ne užmirszo 
kaip jisai ’žiliems levams ran
kas pabneziavo, Visi verkė isz 
susigraudinimo ir savo vai- v?. f
kams pasakojo ant paveizdos. 

J^ai-gi Dievo,! O ežia, Ameri- 
I an kini duodasi matyt 

sūnelis, neturėdamas da 
metu, 

prasmirdusiu sporteliu nuo te- 
kreipesi ir da vadina juos

Ne dyvai, juk lai

1

Y

isz tarpo žmo- 
, vy

i

raganiu 
suskaitvl

Saugiais bukite, 
Prisigaut nesiduokite.

Yra ant svieto tokiu 
Ponu biznieruku, 

Ka pasamdo szuni, 
O kai ruoš tik* nuniūri 

Jaigu vargszo motore nami
ne szinkuoja, 

Tuojaus nebage aploja, 
Sznipus in grinezia landžioja, 

O jaigu kur žmones sau 
girksznoja, 

Valdžiai skundže tuojaus, 
X’ionas skundikas iiž'tai 

ergeli turėjo,
Ba net už skunda kozoje 

» sėdėjo, 
kunst vožlipo, 

Ir ant paliemono užtrėplino, 
O kad irdavaila rankosto 

, turėjo. 
Bei nieko sude nelaimėjo;

Su sznipais 
ant kaklo ir pa'kabyti.

* * *
Ka ant .to pasakykite, 

Jaigu apie tai iszgirsite, 
Teisybe, maži vaikai, 

Pasislepia daro szlektai.
Tai jau yra ’negerai,

Bet jaigu motina prie savo 
akiu, 

O duoda valia del vaiku, 
'Tai neverta motina vadyti, 

Tiktai su koja paspirti.
A usis pastat^'kite, 

Ir klausykite:
Vienos kvailes, moteres sūnus 

Tui-i apie .14tus metus, 
O jau ant tu savo 'metu, 
Pilnas visokiu neoną tu.

Latras, girtuoklis, 
O badai ir vagis, 

Ant levo nėra ka sakyti 
Tas norėjo jauna latru 

pataisyti, 
Dvasios szventos iszinokyti 

Bet ka, kad molina kvaile, 
Kaip negalOk 

Tas sūnelis nuo latiystes 
pasmeles, 

\reidas suvytos, 
() ka, nuo 'rūkymo 

O ir gerymo.
N’er k a ant to kalljot 
Ir kp daugiau, norui.

>

žilas

Mat girtas s

Virvt
geriausia padaryti,

motoro kurio

k oje, 
kaip 
dyideszimts

savo

pastojas

su
turėjo pajėgu, idant 

szventa* ! luomą

lh
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vi

, žmona! 
persigandęs mužikas, 

jis dirstelejas in veidą 
—- Jomi-

sudrėbėjoliępimu
(uos balsus mužiku.

Moteto isztiesus 
garsiau paszauke:

vn
kreizi.” 

tamsnneliai, jie da akli szuny- 
cziai kurie nuo gimtos dienos 
nepražiurėjo — ir badai span
giais pasiliks lyg smert.

4 4

AMERIKONAS KAUNE.
Sveczias isz Amerikoj- Ko

dėl pas jus randasi tiek nige- 
riu?

Stoties virszininkas:- Ponuli, 
tai ne nigerei, tiktai pasažie- 
riai ka izlipo isz vogonu. *

■%

o ir Petras negalėjo ii-
’I||į

s
4
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tai ar- 
Eikimerankas da

*
— Mano sunūs!.. Jonukas...
Aficieriiis atsigryžo in juo*- 

d u, palbalo, svarstė valandėlė 
bet kada ju akys susitiko, nu
sėdo jisai nuo arklio ir pasi
skubino pas mužikus. Pacmes 
rankas jųdviejų su graudumu 
pabneziavo ir net lyg keliu pa
silenkė.

Tame

PRIGAVO VISUS.
Gaspadorius veža vežimą 

szieno. Slaigai vežimas parvir- 
gaspadorius pra-

veža
A'į

■J11!
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to mieste, o 
dėjo szaukti:

— Del Dievo! gelbėkit, ma
no sūnelis uždus, jisai yra po 
szienu!

Ant to riksmo subėgo dau
gelis žmonių in pagelba. Visi 
griebėsi prie darbo ir sumoto 
sziena adgal ant vežimo, o ka
da. darbu užbaigeo, visi pama
te kad vaiko po szienu nebuvo.

— Kas tai? o kur tavo sū
nelis? — užklausė visi.

— Namie! — atsiliepe juok
damasis gaspadorius ir nuva
žiavo su szienu tolinus. *

ANT KALĖDŲ
* 4

vienok pafeminau ta.
Noringai liksiu pas jus 

jaigu tiktai priimate, tarė An
tanėlis, bneziuodamas rankas 
gaspadoriui ir gaspadiniai.

— Kaip busi geras ir gra
žiai vesiesi, tai su laiku busi už 
berną.

Kada jau o jo g n1! t, tarė gas- 
padine in savo vyra:

Juk tu turi gera szirdi, 
jaigu taip puikiai apsi-

• i • i • i • B • •

muzika.
A f i derins 

savo
9

DABAR laikas užraszyti Gi
minėms in Lietuva 
dovanu ant Kalėdų, o priek 
tam, gaus Dovanu ir Kalendori 
isz kurio Lietuvoje labai nu
džiugs. Yra tai pigiause do
vana del jus be jokio rupesezio 
iszsiunttmo, o giminėms pada
rysit neiszpasakytinai daug 
džiaugsmo per visus metus.

Prenumerata kasztuoja ip 
Lietuva tiktai $4.00.

W. D. Boczkauskas - Co. ' 
Mahanoy City, Pa.

Tump užgrajino 
Vaiskus judi uosi, 
pasivėlino ant 
adjutantas p ui k o n usz t r u o pa v o 
ji užraszydamas in knyga.

jpporojas Tiszenis, kaipo 
szefas sztabo kunigą i kszczio, 
vakare pak,hlu.se kunigaiksz- 
czio:

✓;
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vietos o
“Saule”

* Vfll

* I i■is8
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visi Įlietus. Buvo jam labai 
ra i, kaip ne buvo alkanas.

Po piet so<lojo grinezioje su 
gaspadoriais.

— Motin? — tarė gaspado- 
rins. — Ar tu skaitei ta gražia 
pasakėlė gaziotoje? Jaigu da 
no, tai tuojaus perskaityk,man 
rodos jog tai tinka del mus.

Gaspadine paėmė akyvumas. 
Atsisėdo ir skaito. Buvo tai ap- 
raszymas apie biedna vaikiu
ką, kuri gori žmones priėmė, už 
savo.

Net apsiveTke gera motore. 
Rodosi jai, jog tai jiji pati, ir 
del josios toji istorijole. Misti
no apie Antanėli.

Nes ka pats gaspadorius pa- 
! Jis geras žmogus, nes...

Gaspadorius žiuri ant pa
ežius ir ta pati mislina, o no
rėjo labai kad ir pati 'butų 'to
sios nuomones.

Ir ant galo Antanėlis skaitė 
ir susigraudino nebagelis, nes 
toji pasakėlė buvo panaszi in 
ji. Laimingas tasai vaikinelis, 
rado gerus žmones, bet ir asz

gaziotoje? Jaigu da
• f « • 1 «

t ova i, 
ėjai su 
pripažink u tau, jog man buvo 
labai gaila jojo, jaigu butu isz 
mus iszojas.

f r man taip pat, taip man ro
dosi, jog tai buvo musu kūdi
kiu. Geras vaikas, o turi taip 
pairau keroti in save veidu.

— :Toliaus bus:—

vnikineliii. Myliu ji ir

rn

pagelus, K
I

sa k y

del va i kinelio. Tasai persižeg
nojo ir da sukalbėjo maldele 
padekavonos ir už sveikata ge- 
m žmonių.

Ne t nikus atėjo ir Jurgutis, 
aunus gaspadoriu, žiūrėdamas
su dyvais ant svetimo vaikine-'no galiu skunstis sziadien. Die-I

dziugs.

EXTRA! GERIĄUSIS KU- KU LAIKRODIS RINKOJE!

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKĄS GRABORIŲS 

28 Fraqk St., Frackville, ?a.

M" 
I M

O tų motin, kad tu prasmigtum 
Arba suvis apjaktnm, 

Ka žmones gali mislyt,

Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS
ST. GLAIR, PA.

Bell, Telefonus 1430-R
♦ A

•» 4

■' . i ♦ n i ■ ■ 
lazbaisamuoja i? laidoja mirusius

ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo-

niausiu. Parsamdo automobilius del
ežia nuo poprascziauslu iki prakil-

>• | • i • i • • | • . • limUolVIe I UlnlIlIlllU ta VILU II IV U14IUO Uvl
ho, kuris turėjo ant savos jojo vii lis man davė gerai, nes loidotuyiu. veseliu, kriksztyniu ir
drabužius. kad ir rytoj nuo bado no nų-'kltiemii pįivažinfijimams.

/

\ ■

Ir anf to pasakyt“?
Katrie tėvai isz vaiku 

džiaugsmp neturi,
Patys kalti ba ji) neprižiūri.

■! I II I II ’■ ■ .... 11! I.

KVITU knygele Draugystėms del isc- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU.knygele Draugystėms del Ka- 
sjeriaus nog sudėtu pinigu ant

* ’ . Preke. - - i 25o.
W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

MAHANOY CITY. PĄ, |

t'

sualrjnklmu
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Preke. - - - 2Bo,

f
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Jeigu jus norite nusipirkti gera 
Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas isz tvirto rieszut-medžio, puikei 
iszpiaustytas, su raudon-medžio pri- 

C dezekais, nosiniai ir juod-jnedžio 
ranka padaryti invairus artistiszki 
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerui laiko laika ir gali laikyti visam 
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia žema 
preke. Vertas mažiausiai >20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $1^.75 
todėl prisiuskite mums tik >2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. Užganūdinimus gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami.
PĄ^TAPĄ; Jeigu jus gausite gu-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne

. j
Adresas:

preke, tai atminkite kad jis nebus tokia geras kaip kad czionai jumis
ptisiuloma. Siuskite užsakymą* dabar kol preke yta teip žema.

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Ave. Dept. 62. * Chicago, Ill.Dept. 62. •>

k

■

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.02

Mokame 8-ciia procentą ant 
budėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Free
J. FERpUSON, Vice-Pres. ir Kas.

f

u

Į
1

M
r

'11

(u

J

1i'R
J

■ «lj?

rszavin.es


b

i

Bl

h *■ .

i' ?
I

'j

I

1
> i

*

V'*

k *•' b

***.

I

•h

ŽINIOS VIETINES
I

— Subatoje pripuola Ne
kalto Prasidėjimo Szv. P. Ma
rijos.

Į 
r

Sudas paskyrė Martina 
Fblev, W. Mahanoy avo., kai- 
po pirmo vordo assesoriu in 

vieta mirusio Foley nuo Spruce 
ulyczios.

StanislovasJ- Stanislovas Lukasevi- 
czius ir jojo draugas Jurgis 
Morba kurie laiko garadžiu 
ant kampo Pine ir Main uly- 
cziu, ana diena sugrvžo isz me
džiokles White Deer, Pa., nu- 
szaūdami puikia stirna ir daug 
kitokiu žvėreliu.

-r- Pana Agnieszka Saka- 
lauckiute atidaro moteriszku 
drapanų sztora P<armley name 
ant W. Centro ui i. Agnieszka 
v ra duktė Juozo Sakalaucku, 
1239 E. Pino u Ii., ir kaip rodos 
turės gera pasisekimą biznyje.

— Nelaimingas atsitikimas 
atsiti'ko prie Airisziu mokslai- 
nos l’taniinko diena laiko piet. 
Vaikai siausdami 
prie mokslai uos, 
James Fowler, 6 metu, sūnelis 
Bon Fowler, gyvenanti ant W. 
Maple uli., likos trenktas per 
duonini t roką kuri varo Lipp 
ir j°.i° pagelbininkas. Vaikui 
paskutiniai ratai perskėlė pa- 
kauszi ir sulaužė sprandą nuo 
ko tuojaus ir mirė. Sakoma, 
kad trobas valiavo palengva o 
vaikas b(»gdamas nuo kito vai
ko* užbėgo priesz t roką, kuri 
dreiveris ne galėjo taip greitai 
sulmkvt. *

— Readingo kasyklų pede 
bus mokama ateinanti Utarnin- 
ka, Decemberio 11. Lehigh Val
les mokes ta paezia diena.

— Du Žydeliai puikiai ap
gavo Joną Plasky, 625 W. Mar
ket uli., ant 129 d</leriu. Kaip 
paprastai toki Židikai daro — 
permaino gerus pinigus ant 
szmoteliu popieros.

■>— Poni M. Czesnaleviczie- 
ne isz Gilbertono lankėsi l’tar- 
ninke miesto ir prie tos progos 
atlankė “Saules” redakcije su 
reikalais.

■f. Po keliu sanvaieziu ligos, 
mirė Adomas Kižis, 47 metu, 
kuris pergyveno Mahanojui 28 
motus — gyveno ant 409 W. 
Market idiczios. Paliko dide
liam nuliudimia dvi (lukterės 
namie, du brolius ir dvi sese ros 
Lietuvoje. Velionis gyme Lie- 
tuvoje, pribūdamas in Amerika

laike piet 
vienas isz ju,

Saules

jaunu vyruku. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėms apeigo
mis Szv. Juozapo bažnyezioje 
Ketvergo ryta.

— Lehigh Valles kompani- 
je. • rugoje, 
szvenczia už daug, 
kliudo darba kasiklosia. Atsi- 
szaukimai yra iszlipyti prie ka-

kad darbininkai
kas labai

syjclu idant anglekasiai steng-
tusi ejti in darbu Subatoje, ku- 
rięje tai dienoj prinoki bažny-
tine szvente.

J
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SHENANDOAH, PA.
— Vincas Staneliunas, 17 

metu, isz Lower William Penn, 
likos perszautas in koja per sa
vo dranga Juozą Gurlisza, 16 
metu, kada szaudo in cieliu. 
Sužeistasis likos nuvežtas in 
vietine ligonbutia.

— Mare Krusockiene, gy
venanti ant S. Ferguson uli. vo
lą papuolė iii beda su kokiu tai 
žmogum Szuderiu už nepadoru 
pnsielgima ir rėkavimu ant uli- 
czios ir abudu nuvežti in Potts- 
villes klioszfori

Girdėt
ant pakulos.

neužilgo 
isz Chica- 

at i daryt i

— Girdėt kad 
Sears, Roebuck Co. 
gos, ketina 
sztora mieste ant Main uliezios.

f Szimanas Kubilius, nepa- 
cziuotas, 62 metu, mirė ligon- 
buteje nuo uždegimo plaucziu. 
Velionis ’buvo senu gyvento
jam czionais ir buvo ant burdo 
pas Antanu Meszknna, 232 W. 
Coal uli. Palaidotas Ketverge 
ryta su pamaldomis Szv. Jur
gio bažnyezioje.

!

dvdeli

Frackville, Pa. — Praejta Su
kata po piet* du broliai Vincas 
17 metu ir .Juozas 14 metu 

peržiūrinėjo 
revolveri,

metu ir 
St an k e vi ežia i 
automat iszka revolveri, kuri 
vyresnis brolis buvo nupirkęs. 
Vincas iszemias magazinu su 
kulkoms padavė revolveri bro
liui Juozui, bet užmirszo isz- 
ymti kulka taupoje. Juozas pa
traukė vamzdi, kad sztai re
volveris iszpjovc kulka, kuri 
palaike Vincui in krūtinio už- 
muszdamas ji ant vietos. Juo-

PAIN-EXPELLER 
r ntc 'pat o* r

_ . ... . !■

i
X'

| Naudojamas Išlaukiniai nuo W
Skaudamų muskulų 
Reumatiikų skausmų
Strėnų diegimo 
Galvos skaudėjimo 
Influenzos 
lisinarinimų 
Nusimulimų.

Nuaiplrkite originali “ Tiriaui 
pt n kiatdeši m t metų tenumol

INKARO vahbaietikli* ant pa
kelio apsaugoja jua. Milijonai bon- 
kų parduodama kas metai.

Knyąutt, kurioje pi* 
mi kaip vartoti PA

tinai nurodo- 
IN-EXP£L<

j
t 
l> 

*>
J 
t

f

tERIS, pridedama prie kiekvieno* d 
mkoe. Minimoj knygutėj taipgi j 
iiaiikinama amulkmentikai kokiuo- 

•e a t «it irimuose galima naudoti šia Į
išaiškinama 
L 
lidmentas. 

Visose ValsttnBse 
3Sc. ir 73c uš bonk^ 

Arba užsakykite 
____ Mačiai iŠ 

BKILIS
PAIN

KMcTrrewT C<K 
AM «<Mrrw 

«RO<MbYN, #

v .   ——- - - ------. — -
Dr. T. J. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviazkaa
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St. Mabanoy Oity

* i

zas likos uždarytas Pottsvilles 
kalėjimo lyg teismui. Nuszau- 
tasis buvo sunum Jurgiu Stan- 
kevieziu ant Noth.Railroad St.

Juozas vėliaus likos paleis
tas ant liuosybes, nes isztyri- 
nota, kad szaudinimas buvo vi
sai isz notycziu. Sudžo Hicks 
paleido ji namo.

— Juozas, Jurgis, Andrius 
Cickovicziai ir poni Cickevi- 
czionv iszvažiavo aulombbilium 
in Sagamore, Pa. dalybauti lai
dotuvėse ’Szimano T 
(jn dėdės) 53 m. senumo, kurio 
laidot uves atsibuvo 1 diena Do- 
cembefio. Velionis paliko dy- 
dcliam nuliūdime paezia bet 
vaiku neturėjo. Mylėjo skaityt 
“Saule” per daugeli metu. V 
Ii on i s paėjo 
niu, parapijos Rumbonių, sirgo 
per keturis metus ir pergyveno’ 
Anierike daugeli metu.

18th St. Ji yra 16 metu. Vai
kinas, su kuriuo ji važiavo, yra 
Aleksas .Takitavi ežius, 20 metu, 
ir gyvena 2601 Glue Island 
Avė. Jis taipgi sužeistas. Au
tas kuriuo jie važiavo, surasta, 
priklausąs p., Emma Githauer, 
1014 West Harrison St. Auto 
szoforio nesurasta, jisai dingo.

r- Policija 
Mizramienes

Mankausko | į ^mopjus.

T k J e- 
isz kaimo Kriau-

Meizvillc, Pa. t LT ta minko 
atsibuvo laidotuves senos gy
ventojos Zvinakeviczienes, pa
ti Tamosziaus, 
Szv. Ludviko bažnyezioje 
riose dalVbavo
Miszes- laike kunigai Tiszkus 
(1zesna
laneziunas isz Girardvilles. Pa
laidota ant Szv. Kazimiero ka
piniu Sbenadoryje.

su pamaldomis 
* j, ‘ku

lia ug žmonių.

isz Mahanojaus ir Va-

Chicago, Ill. — Stella Szvei- 
kauskaito likos sunkiai sužeis
ta, kada autas, kurio ji važiavo 
kirto in lempos stulpą, ir pas
kui in trobesio siena. Nelaime 
atsitiko ties trobesiu 2212 Ar
cher Avė. Daktarai abejoja, ar 
pavyks jai iszgyti. Szveikaus- 
ka'ite gyvena adresu 668 AV.
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atlankė p-ios 
krautuve, kuri 

randasi adresu 4546 So. Wood 
St. Policininkai suėmė krautu
ves savininke ir keturius kos- 

, Laikrasztis Herald.
Hxaminer pranesza, kad policl-1 
ninkai užtiko penkis galionus 
munszaino, 
alaus.

o taipgi naminio

P-

paveikslus isz

— Gruodžio 9 diena isz Lie
tuvos atvyko New Yorkan 
Jaikszys, kuris jau keleis atve
jais yra rodės taip Chicagos, 
kaip kitu kolonijų Lietuvėms 
k nitam uosius 
Lietuvos.

Pereita sa n vaito jisai atvyko 
Chicagon. O Lapkriczio 28 die. 
na, jau neteko Fordo sedano. 
Jisai, mat, nuvažiavo miestan, 
pasistatė Fordą 8-toj gatvėj, 
bloko tarp Stato ir Wabash 
gatvių, ir nuėjo su reikalais to
liau. Kai sugrižo tai Fordas 
jau buvo dingos, ir iki szios 
dienos jo nesurandama.

P-nas Lukszys parsivežė isz 
Lietuvos nauju krutamuju pa
veikslu. Juos artimojo ateityje 
rodys Bridgeport e ir kitose 
Lietuviu kolonijose. Tarpo ki
tu bus paveikslai,
Amerikos Lietuviu skskursijas 
Lietuvoje. Gal ne vienas ir sa
vo draugus Amerikioczius pa
matys tuose paveiksluose, o ra
si ir save pati.
- e..—. ............ ............»,

rodantys

PATOGIAUSIOS MERGAITES ISZ EUROPOS LANKOSI AMERIKE
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Szitos merginos, kurios buvo pripažintos puikiausios Europoje savo sklypuose, da
bar lankosi Amerikoje idant parodyt kad ir Europiniuose sklypuose randasi 
Pirmutine (nuo kaireses) yra isz Iszpanijos, antra isz Lietuvos,

1liaus seka isz Anglijos, Austrijos, Paryžiaus, Lenkijos

“'beauties”.
treeze isz Francijos ir to- 

Rosijos, Vokietijos ir Londono.

PERSIDIRBIMAS
“Degint abi žvakes galus” yra 
pavojingas dalykas, kuri ma
žai žmonių gali atlikti. Nėra 
daugumas vyru ir moterių, ku
rie per diena gali dirbti, pareit 
namon pavargę ir vėl per naktį 
dirbti. Net ir drueziausias bus 
apgalėtas.

Mažai vyru ir moterių gali 
dirbti fabrikuose virszum pas-
kirto laiko ir už ta sunkiai nc- 
užmoketi. Sveikata yra musu v 

brangiausias turtas. Neturime 
ja eikvoti, arba praleisti laika 
ir energija, jog pasekmes Me
dingos, nepaisiant kiek mums 
už laika moka. Deszimts dole
riu in valanda už ’koki nors at
likta darba yra permažai jeigu 
atliekant ta darba netekame 
sveikatos.

Darbas yra normaliszkas ir 
sveika. Kūnas ir protas turi at
likti savo užduoti jeigu pasi
liksimo sveiki. Persidirbti no- 
normaliszka ir prieszinga visu 
kūno maszincriju 
Yra faktas, kad kūnas pann- 
szus in bile kita vežimą ir gali 
panoszti tik paskirta dali dar
bo. Jeigu in vagona indesi per
daug kokiu tavoru, vagonas su- 
luž. Taip su kunu, jeigu per
daug darbo turi atlikti, nepa- 
nesz. Žinoma kaikurio vagonai 
už kitus drutesni, bet ir tie tik 
gali vežti paskirta dali.

Kad nors nėr jokiu taisyklių

kurios parodys kiek darbo kū
nas turi atlikti, bet visi turi 
taip apsipažinti su kunu, kad 
žinos kiek gali atlikti. Turi pa
žinti pavojaus ženklą. Kad 
nors yra normaliszka pavargti, 
bet gamta sutvarkė kuna, jog 
visi gali pažinti kuomet per
daug savo spėkos intemptos. 
Kaip tik jaueziame intempi- 
ma, reikia eiti pas gydytoja ir 
tegul jis kuna peržiuro.

Kūnas turi atlikti tik nor
maliszka dali darbo.

Mokslas prirodo, jog pordi- 
delis nuovargis, kuris perdaug 
priverezia kimo muskulus dirb
ti, pagimdo nuodus, kuriuos 
kūnas, pavargęs, negali atmes
ti. Tie nuodai sumažina ligoms 
prieszinima.
sumažina protisz?kas ir fizisz- 
kas pajiegas, jog pasekmes yra 
prastas darbas, mažiau iszdir- 
bimu, ir trumpesni gyvenimą 
vyrui ir moteriai.

ATSAKIMAI.
Jeigu kas New Yorke 

nuo

nes

pažysta F ra na Valivoili 
415 W. 36 Street, tai meldžiame 
jam pranoszti 'kad mes jam ra- 
szeme laiszka bet tasai laisz- 
kas mumis adgal gryžo
pacztas jo lenais neranda. 
Pacztas taipgi jam ir musu lai- 
kraszti sustabdo nes sako kad 
tonais nesiranda.

F.E. Vistaburg, Pa — Pas 
mus unija stovi druezei ir kož- 
nas laikosi su jaja. Ergeliu jo
kiu neturime, viskas malszu ir

Nuovargis taip

F.L.I.S.

I PARSIDUODA.

taisyklių. Namas ir ^osorne. Kampi
nis namas devynių kambariu 
ir biznis geras. Parsiduoda už 
žema kaina $4,000 innoszt, o li
kusius ant lengvu iszlygu ant 
4-to nuoszimczio. Priežastis 
pardavimo yra kad savininkas 
nori iszvažiuoti in kita miestą 
pas vaikus. Reikale kreipkitės

(100

Forest City, Pa.

ant szio adreso:
Mr. John Vorukaitis 

Box 479

darbai gerai ejna.
— -.!■ u|ii n ^ni n n ................................................

PAJESZKOJIMAS.
» _________

Pajeszkau sekanezias ypa
tus: Karalina Liesoniute po vy-
ru Czįerniaukione, Prana Tąn- 
kelovnlziu, ir Antana Tankole- 
vieziu, l’aeina visi isz Dirvo- 
niu. Jaigu kas apie juos ka žino
arba jie patys tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

Mr. Enoch Urban
. j Box 251,

$

1>OX
Ernest, Pa
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JENNINGS
Didelis Sztoras

TAMAQUA, PA.O®|s^.]b
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AUGSZCZIAUSES NAMAS 
ANT SVIETO.

Sztai kaip iszrodys augsz- 
cziansos namas ant svieto, ku
ri statvs del Chrysler automo
biliu kompanijos New Yorke. 
Kasztuos jisai suvirszum $14,- 
000,000 ir turės 808 pėdas nuo 
ulyczios ir turės tris skiepus. 
Bus užbaigtas 1930 mete.

Lithuanian i 
©RCHESTRA 
V~DANeE— * 

FOLIO
. NO.2

c/7 choice collection 
Lithuanian

>

(‘it, neverkit sesutes 
Taip gražaus b’ijuno, 
Pražydės tuoj kitas, 
Toks gražus kaip szitas.

Cit, neverk brolyti 
Taip gražios lelijos, 
Tuoj žydes gražesne, 
Už ana skaistesne.

Neverk tu, menuli, 
Sidabrinis ponuli, 
'Pave žvaigždes myli 
Tau naktele tyli...

Alau tik naszlaitoliui, 
Man tik vargdienėliui 
Nesikeis tepeliai, — 
Skaudu man szirdeliai.

Man ne szviecz’ laimuže 
Nenutil’ audruže, — 
Skensta man duszele,

Mirė levas ir mamele.
Nick’s manes ne m vi i 
Mano szir<lžiai tyli; 
Akmenys tik globėjai. 
Szvilpia man tik vejai.

Ko a'sz troksztu, laukiu,
Nieks manės ne klausia, 
Nes asz praseziokolis, 
Didis vargdienėlis;

Man jaunystes dienos, 
Bėga, nyksta, liūdnos, 
Vien kovoj už ‘būvi, 
Man tik bėdos vienos.

Kai be Saules pu m pu r’s 
Asz be mokslo skurstu, 
Knygos man užgintos, 
Kzirdi'S nuo ju užrakintos.

O. M. N-te.

n

f

J

331 W. Centre St

JAU GATAVA!
I

Kaina kiekvienos knygos 50c. i
Piano Accomp. $1.00.VH'AK-ELSNIC CO.

4639 So. Ashland Ave.
CHICAGO, ILL.
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A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
., Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje 
geriausi patarnavima.

_________________________

Bu-

suteikiam 
Palaidojima 

atliekam rūpestingai ir gražiai, 
site pilnai užganėdinti.

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

WISH M Y 
< DAD WAS

you‘re\
A LUCKY

kid-1/

A ų"

f n *r

74'
/ I

MY DAD > 
IS MEMBER

OF THE 

CHRISTMAS

\Club!

r J u su Vaikai Bus
Linksmi Per Kalėdas ?

Amerikos j 
Geriausi |

Rakandai
(Fornycziai)
Bus jumis ant naudos pribūti 
in Tamaqua ir peržiūrėti 
musu dideli pasirinkimą vi
sokiu naminiu rakandu ir 
karpetu; kurias dar turime 
parengė del Kalėdų.
Gvarantinam visus musu ra
kandus, karpetus, divonus, 
peczius ir klijonkes kurias 
parduodame.
Musu tykslas yra jog “turi
te būti pilnai užganėdinti su 
visku ka perkate nuo Jen
nings”.
Užpraszom atlankyti musu 
dideli sztora nepaisant ar ka 
pirksite ar ne.
Musu sztoras atidarytas kož- 
na vakara nuo 7:30 iki 12 vai. 
idant galėtumėt peržiūrėti 
puikus rakandas kurie ran
dasi 
florų.
Klijonkes del kiekvieno kam- 
baro stuboj. Mes paguldome 
ant grindų su cimentu kad 
nesitraukti ir nelužtu.
Nauji karpetai ir divonai 
aplaikomi kožna diena. Tu
rime didžiausi pasirinkimą 
kortinu visam paviete.
Dar yra laikas parenkti kam- 
barus del Kalėdų.
Tris szimtai visokiu gatun- 
ku Setu naminu rakandu del 
kiekvieno kambaro jusu stu
boj.
Parduodam ant iszniokesz- 
cziu rakandus, karpetus kli
jonkes ir peczius del atsa- 
kaneziu žmonių.
Musu sztore dirba sekanti 
Lietuviai: Jonas Zenkaus- 
kas, Franas Mala vi ežius ir 
Juozas Danseviczia, bile ka-

ie

sukriauti ant penkių

V#

Klausyk Mikai, |ka tu 
darytumei, jaigu butum mili
jonierium?

— Tai kvailumas, bet ka
darytu milijonierius, jaigu bu
tu nuogas kaip asztl *

'J

ll>

t ,
»

♦

Juso vaikai gali būti linksmi 
per kitas Kalėdas.
klauuso nuo tėvu. Privalote 
juos priraškyti prie muso 
Banko * Kalėdinio Kliulbo, 
ta padarykite DABAR! H
Dažinosito kaip lengvai yra 
czedinti pinigus su pagelba 
muso Kliubo. Tik keletą centu, 
deszimtuku ar doleriu —kaip 

trumpam 
laike po 50 savaieziu in didesne 
suma negu jus manote.
Žomiaus padėta atskaita paro
do 4 i kaip”.

Tas pri-

priraškyti prie

i szgali to—pria ugs

ir

<

e

25c. Kliubas Indėkite 25c kas savaite—už 50 savaieziu turėsite $ 12.50 
50c. Kliubas Indėkite 50c kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 

w ---- Į - -

$1 Kliubas Indėkite $1 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite
$2 Kliubas Indėkite $2 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 100.00
$5 Kliubas Indėkite $5 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 250.00

$10 Kliubas Indėkite $10 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 500.00
$20 Kliubgs Indėkite $20 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 1,000.00

25.00
50?00

$50 Aliukas Indėkite $50 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 2,500.00
jV
$100 Kliubas Indėkite $100 kas savaite—už 50 savaieziu turėsit 5,000.00
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PRIS1RASZYKITE DABAR-SZIANDIEN

THE FIRST NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

PRIET.ELISZKA BANKA
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tras isz ju sutiks jumis man
dagu patarnavima.
Nuo dabar iki Kalėdų duo
sime kožnam atsilankusiam 
in musu sztora gražia dova
nele dykai.
Atvažiuokite su automobi- 
lium. Mes užmokėsime už 
gaza ir t.t.
Sugražiname j ūso keliones 
leszius; ir viską ka tik pirk- 
site pristatysime tiesog in 
j ūso namus.
Esame specialistais del pa- 
dabinimo stubos. Pakabina
me kortinas, uždangalas ir 
t.t. Parduodame gerus cedri- 
no medžio kuparus ar skry- 
nes už labai pigias prekes. 
Užsimokės jumis jias pama
tyti ir apsaugoti j ūso kai
tinus kotus ar skrandas ir 
blanketus nuo kandžiu.
Ka tik pareikalausite del 
kuknios rasite czionais. Di
džiausias pasirinkimas kuk- 
niniu kabinetu ir stalu sxia- 
me kraszte valstijos.
NEPAMIRSZKITE MUSU 

GVARAN0IJOS

Ed. J. JENNINGS 
Americas Finest Furniture 

TAMAQUA, PA.




