
*

f

Į

I"

rTHE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00 
Advertising Rates on Application.

PUBLISHED BY 

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

Nq^38 m / MNTIRID AT TH* MABANQT CITY. PA., \ 
IfOIH-OPFIOM AB HIOOHD OLABB MAIL MATTBB.J

ISZ AMERIKOSARGIBT
AUTOMOBILIAI ŽUDO
BAISIOS AUTOMOBILIU 

NELAIMES PABAIGOJE 
SANV AITES.

Now York. — Subatom is ir 
Nedeliomis, žmones iszvažiuo- 
dami automobiliais pasivažinė
ti buna daugiause užmuszti ar 
sužeisti.

Pagal apskaityina Travelers 
Insurance kompanijos, tai in 
laika trijų menesiu nuo pra
džių meto, likos užmuszta 4,- 
652 ypatos automobiliu nelai
mėse Su v. Valstijose arba 'kož- 
na diena paprastai po 50 ypatų 
— Sausio menesyje po 50 ant 
dienos, Vasario po 40 o Kovo 
menesyje po 50 ant dienos. Yra 
tai baisi rugepjute automobi
liu, bet patys žmones tame kal
ti.
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STEBUKLAS :
ISZGYDINTA PER UŽTARY
MĄ SZV. ONOS; DAKTARAI 

SAKE KAD JI MIRS.

l'i

j i.r

’K—*

4

01

4

»11
<< v

1 Z Z 7S-' Si

7W

J 4r

J>:1

,r

1»— ■ •

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PFZTNYCZIA
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Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreso: 
W. D. B0CZKAU8KAS - CO.

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA. t
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IszlsuSzaliuBANDĖ NUŽUDYTI 
VALDEMARA

MOTERĖLES, SZTAI JUMS 
GERA PROGA UŽSIDIRBT

PINIGU.
Kansas City, Mo. —

F. H. DOCKKOWHKI, Idltor.

KŪDIKIS UŽGIMĖ ANT 
TILTO.

Johnstown, Pa. — Anele Ba- 
juvek, Sjavoke, kuri pribuvo su 
savo trijų metu šuneliu isz Eu
ropos, kada iszlipo isz trūkio 
ir ėjo tiltu kuris stovi užmies
tyje, staigai apsirgo ant vidu
rio tilto.’ Kokia tai motore ei
dama ant tilto, paregėjo Baju-
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‘ ‘ Nori u 
pirkti szmoteli liežuvio už ku
ri gerai užmokėsiu. Kas geisju 
parduoti szmoteli jaigu turi 
per ilga, tegul atsiszau'ke -pas 
J. Long.”
mas radosi iaikrasztyje. Long

ŽYDAS ATGIJO
I
INEPAPRASTAS ATSITIKI

MAS GASPADORIAUS SU 
LAVONU KURI PAGUL

DĖ VEŽIME.
Komunistai Szovc in Minister! Valdemara, bet 

Nepataike. Užmusze Adjutanta Gudina ir 
Sužeidė P. Judinaicziute ir jojo Posūni. '

Kapitonas Virbickas Teipgi Sužeistas

- Tokis apgarsini- 
’u 

septyniolikos metu drfkte Inez 
važiuodama automobi'lium, 
sižeido iszpuldama iszhiaszinos 
kada trentkc in stulpą ir atkan
do sau ga'la 
negalėjo 
tarė kad jaigu apsaugot jai kal
ba, turi prisiut szmoteli žmo- 
giszko liežuvio, o galės vėla 
kalbėt. Tėvai merginos yra ga
na turtingi ir užmokės gerai 
tam, kuris duos atpjaut szmo
teli savo liežuvio. — Moterėles, 
jaigu katra isz jus 'turite per 
ilga liežuvi, sztai proga uždirb
ti gerus pinigus!

VAIKAI PRIEŽASTIS 
ŽUDINSTOS.

Curtisville, Pa. — B. Matus, 
26 motu, nuėjo ant virszaus pas 
Jurgi Muša, 4 
k i u vaiku, 
jojo vaikai daro 'per daug riks
mo ir neturi ramumo žemai. 
Nuo,to prasidėjo barnis ir abu
du vyrai pradėjo musztįs. Ant 
galo Matus szove in savo 'kai
myną padedamas ji lavonu ant 
vietos, po tam pabėgo. Abudu 
vyrai yra anglekasiais dirbanti 
No. 1 kasyklose czionais.

PAPAIKO ISZ DŽIAUGSMO.
Brov'nsi’ille, Va. — Ricliard

F.remi. — Mrs 
nuo ilgo

r n

pa
sedinezia

antru kartu da- 
septyniodikam

Szlai praeita Su bala ir Ne
dėliojo likos užmuszta sekan- 
cziose vallstijose 
Jersey 9, 'Connektike 4 
Yorke 9,
Masacziužėjo 4, New Hamp
shire 2, Georgia 2, Illinois 6, 
Minnesota 3, Wiskonsne 3, In
dianoj 5, Michigane 7, Kalifor
nijoj 7, Ohio 14 ir 1.1.
MILŽINISZKI VARGONAI.
Oshkosh, Wis. — Dvide- 

szimts du tavoriniai vagonai 
likos panaudoti ant parvežimo 
milžiniszku vargonų in Chica- 
g«, ku riuus padirbo czionaiti- 
niam fabrike. Vargonai svero 
deszimts tonu, turi szimta ark- ‘ 
liu pajiegu szvrlpyniu ir yra 
verti 215 tukstaneziu doleriu.
NUŽUDĖ P A C Z I A, TRIS 
VAIKUS IR PATS SAVE.
Philadelphia. — Peter Tho

mas, 45 metu, 4056 N. Fairhill 
uly., nuszove savo tris micgan- 
czius vaikus ant smert, po tam 
nuejas in Jewish ligon’bute, pa
leido in savo serganezia paezia 
kelis szuvius po tam -pats sau 
paleido kulka in smegenis. 
Priesz mirimą Thomas pasakė 
buk nužudo savo paezia kad ja 
szirdingai mylėjo o vaikus del 
to, kad negalėjo juos prižiūrėti 
ir davinėjo jam daug ergelio. 
Vaikai turėjo 12,10 ir 6 metus.

ypatų: New
J 

Pennsylvanijoj
New

12,

Pdaunis parejas isz mokslai- 
nes rado visus tris vaikus nu- 
žudintus ir pranesze apie tai 
palicijai. Tėvas paleido in vai
kus viena szuvi in krutinę o 
kita in burna.

AVIS SU SZESZIOMS 
KOJOMS.
Wis.Berlin, Wis. — Farmerio 

Benjamin F. Williams, 
gyvena tris mylės nuo Berlyno, 
avis atvedė avinėli su szcsziom 
kojom. Pryszakines kojos yra 
kaip ir visu aviu, bet užpakali
nes yra perskirtos ir vietoje 
dvieju, turi ketures. Avinėlis 
yra sveikas ir pralenkė bėgime 
savo draugus.
MOTINA PAGIMDĖ SUAU

GUSIUS IN VIENA 
DVYNUKES.

Mattoon, III. — Mrs. Fred 
Lentz, gerai žinoma motere 
Ashgrove, dvylika myliu nuo 
czionais, ana diena pagimdo 
dvynukes, suauguses in viena 
— dvi mergaites, panaszes kaip 
dvi “Siamiszkos Seserys.” Mo
tina ir dvynukes yra sveikos 
Methodistu -ligonbuteje. 
suaugusios dvynukes 
asztuonis svarus drauge ir kaip 
rodos gyvens.

Agentas cirkuso jau atlanko

kuris

Dvi 
s ve re

motin®/ pa si alindamas jai ge
ro^ pinigus kad dvynukes ati-
dnotu jam rodyti svietui.

V '*

liežuvio o kurio 
surast. Daktarai

j

nu
suvažiavo • daktarai 

nutarė Ikad vela

kad trecziu

Ashiiold, 
Bratschikl kentėjo 
laiko ant voeziu pilve ir aklos 
žarnos (pendesaitis). Asztuoni 
metpi adgal daktarai daro ant 
jos operacije, 
re operacije
menesiu po pirmai, o paskuti
niu laiku 
ant rodos ir 
turi eiti ant operacijos, jaigu 
geidžia gyvent.

Ligone jaute,
kartu noiszlaikys operacijos ir 
atmetė daktaru patarimu. Ti
kėjo ji ji labai in maldas prie 
Szv. Onos, kurios relikvija rau
dasi czionaitineje bažnyczioje. 
Su dideliu vargu atsikėlė isz 
lovos ir nuvažiavo in bažnyczia 
atkalbėti novena. Prabaszczius 
paregejas ligoniu net nutirpo, 
nes suprato gana gerai kad li
gone nesulauks rytojaus. Ligo
ne nepaliovė lankytis in bažny
czia per devynes dienas o per 
ta laika kunigas dalypstedavo 
jaja. su 
ligones 
jiegas

re 1 i k v i j o m s. Sveikata 
pradėjo sugryžti, pa-

tvnimas isznv-adgavo
ko, o skausmas jaja suvis ap
leido ir 29ta diena praeito me
nesio, atėjo in klebonija ap- 
reikszilama kunigui 'kad jau 
visiszkai pasveiko. Taji atsiti
kima paduoda Detroit Journal.

VISZTA SU BEŽDŽIONKOS 
SNUKIU.

Elizabeth, N. J. — Farmcris 
Mathew S. Elliotson, 'kuris lai
ko visztu farma netoli czionais, 
turi viszta kuri turi beždžion- 
kos snuki. Viszta yra nepapras
to didumo bet vietoje snapo tu
ri keturis dantukus snukyje ir 
liežuvėli o prick tam ant abieju 
szonu snukuczio auga plaukai. 
Elliotsonui davinėjo perstati- 
kai gana didele suma pinigu, 
bet tasai ne nori atsiskirt su 
savo nepaprasta beždžionk- 
viszta.
NORI PERSISKYRIMO KAD 

VYRAS NESIPRAUSĖ.
Toledo, Ohio. — Mrs. Ellen 

Sprandliiig, užvedė teisina in 
stula ant persiskyrimo nuo sa
vo vyro buk jisai pa rėja s isz 
darbo nesiprausė ir eina suodi
nas t iesiog in'lova. Vyras dirba 
prie ko’ksi'iiiu pccziu, 
pareina namo nenusiprausos, 
sėda prie stalo, o pavalgęs va
kariene atsigula visas suodinas 
in lova. Moteriai nubodo skalbt 
drapanas ir paklodes kas die
na ir meldžia sūdo idant jaja 
pa'liuosuotu nuo tokios kiaules.

BESTIJE ŽMOGISZKAM 
KŪNE.

Wis.- —

nepaprasta

o kada

Bustleton, Wis. — Mikolas 
Cyrus prisipažino buk jisai su- 
žagejo ir po tam nužudė septy
nių metu Onute Lamberger iv 
josios kuna himete in ežerą Mo
nona. Sudže ji nubaudė ant vi
so gyvenimo in kalėjimą. In 
kėlės miliutas po tam szerifas 
nuvožė ji in kalėjimą idant 
žmones dažinoja, t a ji iszgama 
nepakartu.

NUSIPIRKO SAU MIRTI.
South Bend, Ind. — Farme- 

ris Albert Leisowing, nusipir
kęs mieste dinamito ant szau- 
dymo kelmu, insidejo in kisze- 
niu idant parnoszti namo. Di
namitas 'kiszeniujc eksplodavo- 
jo ir sudrasko farmori ant 
szmotu. Farmėris insidejo de- 
ganezia pypiko in kiszeniu ku
ria užmirszo pirma ipzkrosti.

i

galės

2 metu, Ieva pen- 
s k u n sd a ma s i s k a d

Quinnland buvo lyg sziai die
nai laimingu dreivoriu mulu 
kasyklose, bet da'bar vargszas 
randasi prieglaudoje del pa'ik- 
szu.

Nuvaro ji in paikszu prie
glauda didelis džiaugsmas ko
ki datyre, kada 
buk jojo diedukas mirdamas 
užraszc jam 22 
doleriu.

aplai'ke žine,

tukstanežius 
Nepasidžiaugc ilgai 

isz savo turto, nes dabar ran
dasi prieglaudoje, kur negales 
pasinaudoti isz paliktu pinigu 
ir kur dabar turi didesni var
gą ne kaip kasyklose prie mulu. 
Quinnland turi vos 21 metus ir 
neturi jdkiu artimu giminiu. 
Valdže tuom laik paemo pini
gus po savo apgloba pakol Ri
chardas pasveiks.

99. •

NUKIRTO GALVA SAVO 
SESERIAI. ’

Cambridge, Ky. — Elzbieta 
Becker, 30 metu amžiaus, li
kos nužudi'rita per savo broli 
Eliosziu, kuris pasidavė vėliaus 
palicijai. Elioszius turi 39 me
tus, pasako palicijai buk buvo 
jam duota pavdlinimas nužu
dyt seserį per kokia tai dvasia. 
Pirmiause, kada sesuo miego
jo, inejas in josios kambarį su 
revolveriu, nuszove keliais szu- 
viais, po tam paemo už plauku, 
traukdamas po grinezia, po 
tam paėmė kirvi ir nukirto jai 
galva. Beokeris yra turtingu 
fermeriu ir gyveno sau vienas 
su sesero, bet isz priežasties ti- 
kejimiszkos kvailybes, staigai 
iszdžiuvo jam protas.
BUKIE PACZEDUS,

O SURINKSI TURTĄ.
Philadelphia. — Aotanas Do 

Lisso, kuris per 32 metus szvei- 
te ezoverykus, mirė ana diena 
ligonbuteje nuo uždegimo plau- 
cziu. De Lisso, kuris yra Itali- 
jonu, per ta ji laika suezedino 
suvirszum 75 tulcst-anczius do
leriu, kuriuos indojo in vispkes 
spekullacijes o ypatingai in na
mus. Jojo szoimyna randasi ga
na puikiam padėjime o keturi 
vaikai yra . užbaigė mokslus 
uni versi totuose ir kolegijose.

rekiene ’ sedinezia verkiant.
TuojausJ dasiprato pavojinga 
padėjimą moleres, nubėgo pas 
artimiausia
važiavo su antomo'bilium. Dak-Į reikėjo nuvožt in Augustava, 
taras rado mot’ėre laikant ant bet jokis gaspadoris neapsiėmė 

gimusi

mo 
daktaru, kuris at- Augustavo,

Wia rsza va, Lenkijo.
Czarny Brod,

Kai-
netoli i nuo 

mirė Žydas, kuri 
Augustava

ranku naujai gimusi kūdiki. 
Paemo visus in automobiliu ir 
nuveža in ligonbuti, kur moti-1pinigus sutiko Žydą 
na ir kudilkis yra sveiki.
DVYNUKES; VIENA BALTA 

O KITA JUODA.
Baltimore, Md. -— Guledamos 

szale viena kitos, dvi naujai gi
musios sesutes, Ikuriu ‘tėvai yra 
balti žmones, bet viena yra bal
ta o kita juoda kaip smala. 
Daktarai 'tuom yra. labai nusi
stebėja ir tvirtina kad buvo 
szeimynoje tarp poru keli szim
tai metu adgal ir vėla gamtoje 
kaip kada aitsinaujina sumai- 
szytas kraujas.
DAKTARAS GYDĖ TĘVA;

VAIKAS NUSITRUCINO.
York, Pa. — Tame 'laike ka

da daktaras apriszinejo žaidu- 
lius C. U. Bardner, aplaikytus 
automobiliu jo, jojo dvieju me
tu dukrele Virginia, kokiu tai 
nežinomu budu rado levo sur- 
dote dcžnke su str?kninems toli

nu rijo kėlęs ir in

i

vežti Žydą nakties laike. Bet 
atsirado vienas, kuris už gorus 

nuvežti.
Pakinkė arklius, apsnpb lavo
ną in paklode, padėjo in veži
mą ir sodo su vienu Žydu. Va
žiavo per girria. Gaspadorius 
atsigryžo iri užpakali ir pate- 
mino, kad gyvo žydo nesiranda 
ant vežimo, bet stovi ant kelio 
toli pasilikias, lavonas judinosi 
ir kas • kart kilo 
ant galo atsisėdo. Gaspadorius 
isz kart baisei nusistebėjo, nu- 
szoko nuo vežimo užsižadėda
mas arkliu ir vežimo ir norėjo 
bėgti, bot atgavės protą ir pa
žiurėjas ant sedinezio lavono

“Gulk!” bet lavo
nas nepaklauso. Tada gaspado
rius bego prie vežimo, isztrau
ke sninga ir kerszino jam liep
damas atsigult, uždavęs jam 
lengvai per galva, bet lavonas 
ant to visai,nepaiso. Pabėgios

Kaunas, Lietuva. — Panode 
lio vakara buvo padarytas pa

premjero, susmuko 
d#

paszaukc:

a n t
Paskui szovi-

Kaunas, Lietuva. — Panedc- jszalo 
lio vakara buvo padarytas pa : žemes negyvas 
sikesinimas nužudyti minister! i11*11 kliudyti, susmuko ant že-

• • , . .. vii mes p-lc Jodinaite ir Voldema-pirminmka Augustina v oldc-1 1 .. . ...
maru, bet vietoj jo
vienas jo adjutantas, o du kiti
sužeistais.

Trys nepažystami vyrai ome] lingu budu iszliko visai nekliu- 
Voldemara, kaip įdytais.

Szovikai pabėgo

J nusiautas
ro posūnis. Abudu pavojingai 

Į sužeisti.
I Patsai premjeras Voldema
ras ir jojo pati tikrai stebuk-

szaudyti in
jis su savo kompanionais ėjo in 
teatra. Adjutantas, maj. Gūdi- tuom kart nepažinomi. 
nas, buvo nuszautms, du kiti 
kdinpanionai, p-le Jodinaite ir 
premjero Voldemaro posūnis, 
rimtai sužeisti.

In premiera Voldemaru buvo 
paleista septyni szuviai Volde
maras, ka tik iszlipes isz auto- 
mobiliaus, buvo žengiąs prie 
teatro duriu link, kaip trys vy
rai, kurie prieszais teatra, ome 
szaudyti.

Maj. Gudinąs, kuris stovėjo

kurie v ra

Isz Rygos pranesza, buk le
nais palicija arosztavo daugeli 
prieszininiku Voldemaro užsi-* 
kejSejimui ant jojo gyvasties 
Kaune. Badai užsikcisejimas 
ant jojo gyvasties kilo isz prie
žasties buk Voldemaras už
draudė laikyti Gegužinius su
sirinkimus ir apvaikszcziojmus 
kaipo panaikinima Social De- 
mokratiszkos Partijos ir Dnr- 
bininkiszkos Unijos.

'*** 1
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lyczaitems, : 
trumpa faika mirė..

NAUJAS VYSKUPAS.
Philadelphia.

Daugherty paženklino kunigą 
Dr. G.-ralda P. O’Hara, kardi
nolo sekretorių, vyskupu Fila
delfijos'diecezijos. Naujas vys
kupas yra jauniausiu isz visu 
vyskupu nes turi tildai 34 me
tus ir likos
vietos mirusio vyskupo Crane.
Gimė jisai Green Ridge, 
Scraiiton, Pa., 1895 mėtė, 
tėvas yra denlistu czionais.

Lietuviszki kunigai vela pa
siliko užpakalyje ir gal nieka
dos nesulauksime savo vysku
po-

TRUMPI TELEGRAMAI

Kardinolas

•paženki in tu ant

arti 
jojo

— Didelis1l Mexico City.
bosas sugryždamas isz Geguži
nio pasilinksminimo, apsiverto 
arti miesto užmuszdamas vie
na ypata o 28‘sužoido. Szoferis 
1 i k o s a r e s z t a v o t a s.

1[ New Onleans, La. —- Ne
rege nuo gimimo, Betty Wago
ner, adgavo regėjimą po 48 me-
tu tamsybes, praregėdama die
nos szviesa pirma karta po pa
sekminga i operacijai.

V Pittsburgh. — Mrs. Pau
lina Karvovskione, 28 metu isz 
Carnegie, mire nuo baisiu ap- 
deginimu 'kokius aplaiko laike 
czydtinimo drapanų su gazoli
nu.

V Tampico, Mcx. 
ge 
trys Iki 1 i namai, kuri padegė 
kokis Itai, Apolinaras Arguello. 
Ugnis padare bledes ant 250 
tukstaneziu doleriu.

§ Burgės, Francije. — Pen
ki aviąltoriai likos užmuszti ka
da eroplanas pagedo ir nukrito 
žemyn. Keturios bombos eks- 
plodavojo 'kada eroplanas su 
trenksmu susidūrė su žeme.

Sudo- 
ežionais Kotelis Mexico ir

Žydas, -gavės truputi drąsos 
prisiartino prie vežimo ir isz 
tolo szauke: “.
smarkiau' tegul jam atsigula

Gaspadorius uždavė kelis 
y pus da smarkiau, bėt lavonas 
ncatsigule. “Czion kas nepa
prasto. Kas ežia gali būti ?” — 
paszaukc gaspadorius. Priejna 
areziau, žiuri, dalypsti lavono 
ranka. Staiga atsigryžta in sto
vinti Žydą ir kalba: 
Szmuliau, ka 
asz tavo tautieti 
Ar duosi penkis rublius?”

“Duosiu, duosiu, tiktai tegul 
jam atsigula, kad niekas neži
notu, kad nebaszninkas atsikė
lė po smert. ’ ’

Buvo tai visai paprastas at
sitikimas, lavonas buvo apsup
tas paklodems, o galas paklo
des gavosi prie rato, 
insisukus in rata 
traukt Žydą ir tasai ome krutet 
o ant galo ir atsisėdo. Gaspado
rius tai pamatęs pradėjo stumt 
vežimą atgal, o lavonas pama- 
že*li pra'dejo atsiloszt ir ant galo 
atsigulė. Gaspadorius paemias 
nuo Žydo penkine, nieko ne
kalbėjęs važiavo toliaus.
VAISEI GIRTUOKLYSTES.

Maskva. — Kaime . Czorne, 
gyveno dievobaimingo gyveni
mo R'afaolas Smunlcnskis, bet 
nuo kokio lai laiko pradėjo 
gerti daug ir tai be paliovos, 
kad kur tik pasitaikindavo ten 
ir pasigerdavo. Ana diena pra
dėjo da daugiau gerti kad net 
gavo svaiguli. Nuejas iii arti
ma giria pasikorė. Taigi ariel
ka pristūmė vargsza ant sza- 
kos, o duszo ant amžinos pra
pulties.

mai s^u svetimais vyrais ir ate- 
gyvasties savo vyrui.

X

DORA PAOZIULE.
Vyras: — Ir kas vėl, po vel

niu, iszgero visa arielka isz 
butdlio? 4

Pati: — Asz iszgeriau, nes ne 
keneziu (kaip namięje randasi

I

butdlio?

a ridiką!...

*

Gaspadorius

■ • •

Niu, duok jam
~ y .

“Ar girdi 
man duosi, kad 

pa guldysi u.

nuo Žydo penkine,

paklode 
pradėjo

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
TVANE.

Beirut, 'Syria. — Mažiausia 
60 žmonių pražuvo Deįrczjorc, 
laiko dideliu tvanu isz priežas
ties staigaus iszsiliojimo upes 
Eupfiratos, kuri užliejo tris 
szimtus namu. Galviju pražuvo 
szimtai visoje aplinkinėje. Blo- 
des milžiniszikos o szimtai žmo
nių pasiliko be pastogių. Ero- 
planai gialbejo žmonis kurie 
užlipo ant stogu ir pristatinėjo
jiems m'aista, nes kitokiu budu 
negalima nelaimingiems pyi-
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ZUDINSTA į Kaimynai turėjo nemažai juo-
mimo

NORĖJO NUTRUCYT SAVO 
VYRA, PO TAM PAKORĖ, 

BET VYRAS ISZ TO VIS 
KO ISZEJO SVEIKAS.

Leningradas, Rosije — Laik- 
raszcziai placziai raszo apie tū
lo kazoko gyduoles, kuris pa
naudojo jeis ant iszgydimo sa
vo paeziulos ir iszmusziino jai 
svetimos meiles isz galvos. 
Sztai, pati kazoko Nikofero 
Lilko, teip insimylėjo in viena 
felezeri, kad nutarė nutrucint 
šąvo vyra ir užteket už jo. Fel- 
ezeris tik juokus turėjo isz to
kios meiles ir nieko sau isz to 
nedaro, pasakydamas 

slaptinga

ku o moterėle isz sarmatos ne-
f

vyrui 
apie slaptinga užsikeisejima 
paezios ant jojo gyvasties. To
linus apreiszke vyrui idant 
apie tai nesirūpintu, nes jisai 
duos jojo paežiai laszu, kurie 
jam nieko neužkens, o kurias 
pati inpils jam in puoduką ar
batos, o kada ižgors, turi nu
duoti save ligotu ir kad baisiai 
keneze nuo “truerznos.”

Teip ir atsitiko. Pusgyvi vy
ra jaustinga paeziule nuvilko 
in kluoną, kur jam uždėjo ant 
kaklo virve, idant nužiūrėji
mas pultu, kad jisai pats papil
de saužudinsta. Po tam iszbo- 
gus laukan, pradėjo verkt ir 
nubėgo pas kaimynus duoti ži
nia' visiems apie pasikorimą 
vyro. Tasai tuom kart iszeme 
galva isz kilpos o 
szmota medžio, pakorė ji 
tos paties virves.

Pasislepes kluonia su 
nagaika, lauke sugryžtanezios 
pacžiules. Kada atbėgo kai
mynai, negalėjo susilaikyt nuo 
juoku matydami pakarta szmo
ta medžio, kuris aukosi ant vir
ves, ant kurios turėjo kabot 
kazokas.Tam paežiam laike vy
ras iszszoko isz pasislėpimo, ir 
kada motore stovėjo perimtą

užnalines
<ant

gera

baime ir nusistebėjimu, nežino
dama kas pasidaro, ir teip prie 
visu kaimynu atmokėjo jiai sa
vo rimbu už josios nelaba pa-
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steigimą, kad ant visados atsi- 
norejo jai meilingi susineszi-
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sirodo žmoniems.

RYGOJE SUIMTI 8 RUSU 
KOMUNISTAI.

Ryga. — Latviu politine po
licija praeita antradieni, taigi 
diena priesz Gegužes pirmąją, 
vietos komunistu vado bute su
ėmė asztuonis komunistus. Da
rant kvota, suimtieji pagaliau 
prisipažino, kad jie buvo mas- 
kviszkio komunistu internacio
nalo atsiusti vadovauti vietos 
komunistu akcijai priesz poli
cija.

Suimtieji taipjau prisipažk 
no kad komunistu internacio
nalas pasiuntęs panaszias 1 spe
cialistu’ grupes in A’okietija ir 
kitus krasztus Gegužes pirmos 
dienos demonstracijoms vado-
vau! i.

PRŪDAS TRUKO, DAUG 
ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.

Smolenskas, Rosije. — Dau
gelis žmonių buvo sustoja ant 
prudij prisižiūri nedarni ledui 
ant upes Dniepro, kad staigai 
prūdas truko ir tieji kurie ant 
jojo stovėjo nne  jo d muge su 
vandeniu. Daug žmonių prigė
rė. Upe buvo iszkilus 36 pėdas 
ir užliejo visa aplinkinių.

GERI PAMOKINIMAI
Kuom daugiau dagiu, 

tuom bus isz
Juom daugiau per- 
prieszinybiu, tuom

juju puikesnis
vainikas.
szk'adu ir
daugiau pasikėlimo ir tuom 
paskui didesnis nuopelnas ir 
garbe.

* Pradetic mylėt isz laik 
kada da jahnas, o apsipaezuot 
no jaunas, tai teip iszrodo kaip 
isz ryt klausit czirpimo ir ture
lio o vakare privalgy! gardaus 
skilandelio.

* jau tai didele beda del 
vyro, kuris savo paezios 
dies negali iszprast.

* Ne vienas niekad nesuras 
dpi saves paezios, kas josios

szir-

joszko su iszniinczitt.
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Kas Girdėt
Nesenai Kiuezikai nužudo 

tris Ameri<konis21kus misijonie- 
rius tarp kuriu radosi ir kun. 
W. Pietowskis.
Amerikon i hz k i 
nereikalingai keliauna in Ki

ni vertinei

niai, idijotai o ir tėki girtuok
liai būna kaip motinėlė ar-lo
vas. Sžtai nesenai Luzernejo 
paviete viena girta motore nu
gulė savo kūdiki, o ;ir tai tik 
jai vienai taip atsitiko!
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Negerai toki vyrai 'daro, kad Kovo men.
savo moteres pratina prie gery- 
mo. Juk visi žino kad inoteriu 

misi.ionieriai Į ilgas plaukas o trumpas pro
tas, tai kaip da kelis stiklelius

Matyt kad
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BUFIETNINKO “SZPOSAI”
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Petrosziunai, Sziauliu apsk., 
. 29 d., 7 vai. ryto, 

ateinant traukiniui isz Szliau- 
liu in Potivsziunu stoti, szlos 
stoties girtas bufietninkas Mi*

t

.1

r

unsf aitvertinei pagonus ir iszgcre, tai ir kvaila stojosi. •
grieszninkus. Juk turime ju 
užtektinai czionais Amerikaužtektinai czionais

. kuriu užteks ant kokio szimto s 
metu.

Kai]) tūla motore atpratino 
savo vyra nuo gerymo raszo 
tūlas laikrasztis isz Lietuvos 
sekaneziai: Vyras pareidavo 
namo 'beveik kožna valkata ge
rai užsitrankęs, plakdavo neba- 
gele be mielaszirdystos, geik- 
davo visaip, vaikus paniekin
davo ir žodžiu pakaldavo tikra 
pekla namie. Motore verke, 
melde jojo, primine jam dangų 
ir pekla, rugodama koki varga

vyra i 
tūlas laikrasztis

Mrs. Kmett Brunker randasi 
ligonbuteje Dodgeville, Wis., 
mirsztanti. O tai isz tos prie
žasties: Ka<ln eksplodavojo ga- 
zoilinis pecziukas, motore apim
ta liepsna, iszbcgo laukan. Tuo
jaus atsiminė sau, kad degan- 
cziam name randasi josios sep
tynių menesiu amžiaus kūdikis. jis atnesze in namus per gir 
Be jokio upmanstymo nuplosze 
nuo savos ’ 
mėtosi adgal in ‘liepsna idant 
gelbėti savo kūdiki. Taip, isz- 
gclbcjo kūdiki, bet pati mirė 
pasiszventus savo gyvasti del 
kūdikio.

visas drapanas ir

Laikraszcziai Amcrike turi 
stebėtina pasisokima kaip pa
rodo suraszas juju iszdavimo:

Amen ko yra lazduodama 700 
visokiu magazinu del farmeriu, 
300 del vaiku, 2,500 dieniniu 
laikraszcziu, 15,000 nauju kny
gų yra lazduodama kas metas, 
40 milijonu 'laikraszcziu dni- 
kuoja kas diena, 20 milijonu ki
tokiu laikraszcziu,
tonu popieros sunaudoja kas 
meta ant nauju knygų, 1,500,- 
000 tonu popieros sunaudoja 
laikraszcziai kas metas, 95 mi
lijonus magazinu spaudžia kas 
menesis, l

tavima. Ant galo atėjo jai ge
ra mišlis in galva.

Tula vakaru kada vyrus gu
lėjo girtas ant grindų, suriszo 
jam rankas ir kojas, galva ap
supo su skepeta, paguldė ant 
lentos, uždege žva'kia ir pra
dėjo raudoti, rodos ant nebasz- 
nirtko. Subėgo kaimynai, pra
dėjo mels’t is ir giedoti grau- 
džes giesmes ant mirusio, ant

D vinkli nmi m ir n figalo pabudo “nebaszninkas. 
Pradėjo kratyt su galva, ran
komis ir kojomis. Susirinkia 
žmonos iszbego laukan isz bai
mes kad numirėlis adgijo. Vy
ras matydamas kas aplinkui 
darosi, nutirpo kad ji gyva ne 
palaidotu, pradėjo pacziules 
melsti, kad ji prileistų. Pabėgo 
kaimynai, pabėgo ir motere, ro
dos bijodama nebaszninko. Ji
sai szauke,, melde: 
duszele, usz esmių gyvas, pa- 

55 visokį magazinai leisk mane. Kada ant galo ji 
yra spaudžiama kas sanvaite ir paleido, iszkdle rankas in dan

gų ir prisiekė kad jau daugiau 
nedalypstes guzutes ir dalaiko 
duota žodi.

Gal ir jus, Amerikoniszkos 
moterėles galėtumėte iszban- 
dyt tojo paties budo.

1,100,000

Lt.

Moteres jeszko vis didesniu 
tiesu, bet Amerikoniszkoms 
inoterems tai isztikro per di
deles duotos tiesos kad net 
daugelis vyru jau su joms rodą 
ne gauna ir turi net po sudus 
belstis su girtuoklėms ir apga
vikėms.

4 C nebijok

Czelabinske, Rosijoj, Bolszc- 
vikai turi maža paguodone del 
moterių, kurias naudoja prie 
sunkiausiu darbu kaip tai at
sitiko nesenai. Ūkininkas Tasz- 
kajev važiavo in Kmulanska 
sujeszkoti sau tarnaite. Su- 
gryžtant jam, nuibodo važiuot 
palengva, iszkinke viena arkli 

Tankiausia isz isz vežimo o pakinkė prie dy- 
selio savo motere. 
vargsze inelde susimyiejimo, 
bet tasąi plakdamas be miela- 
szirdystes, liepč traukt vežimą. 
Kada tokiu bodu pervažiavo 
tris verstus, pakinkė vela ark- 
i, kuris truputi pasilsėjo, o 
pusgyviu savo moteria inmete '

Jaigu kas raszo žinute del 
Baltruvienės arba Tarailai kai, 
tai meldžiame ne meluokite už 
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daug, nes mes viską supranta
me ir pažystame kur melas o 
kur teisybe.
adatos priskaldo, kad nepana- 
szu suvis in teisybe. Geriausc 
su teisybe elgkimes, o bus ge
riausia ir neturėsime ergeliu.

iszmaityti

Mergaite kuri dirba (kad to- 
kes Dievas užlaikytu koilgiau- 
sia) — yra netingine ir narsi. 
Tokia mergaite nesisarmatina m vežimą, 
dirbti ant užlaikymo saves ir 
prigėlbsti tėvams
szeimynele ir nesi šarma tina 
kada jaja užtinki prie savo už
siėmimo. Nuolatos turi ant sa
vo veidelio užganėdinta nusi- 
szypsojima. Gal josios rankos 
bus kietos nuo darbo, szlavimo, 
skalbimo, taukuotos nuo fabri
kinio darbo arba pajuodintos, 
bet yra tai teisinga ir jauslin- 
ga ranka. Praszalina nelaimes
isz namu o ir daugeli szeimynu 
nuo gavimosi in prieglaudas 
de! vargszn. Tokios tai mer
gaites bus moterimis isz kuriu 
visuomene džiaugsis.

Laikraszcziuose ne vieta tal
pinti visokius vaidus ir be jo
kios vęrtes posmą vi mus, tiktai 
turi talpinti^ naujienos isz viso 
svieto, visokios naudingos del 
žmogaus žinutes ir linksmi pa
siskaitymai dei nusidirbusio 
žmogaus. Ir visu kitu tautu 
laikraszcziai yra ne kitaip ro
dyti. Laikrasztis ne turi savyje 
talpini nuobodulio posmavimus 
nes tai jau nesi vadi na laikrasz- 
rziu, tiktai kvailu draiskalu.

liauskas nežinia del ko susiba^
« k k ■ • ' 4U.L ** ’ • . iii, . ų
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.o.re su savo žmona. Staiga piktai 
paraudo ir vienu momentu 
griebo nuo bufieto visus val
gius ir su visais indais drožė 
aslon taip smarkiai, kad visi 
valgiai iszlakste po visa bufie- 
ta ir indai subyfejo. Stoties . 
virszininkas, iszgirdes triuksz- 
ma, inbego bufeban nuraminti, 
bet pastarasis nenusiramino ir 
vis mete žemen valgius nuo bu
feto. Tik vėliau, padaręs bufe
to chaosu, nusiramino, užraki
no bufeto duris ir 

atėjo

vienu momentu

su visais indais drožė» < '

pasislėpė. 
Netrukus atėjo traukinys. 
.Žmones iszlipo isz vagonu ir 
bego iszgerti arbatėlės, bet...
bufeto durys uždarytos, pro 
langa matyti ant grindų daug 
primėtyta py ragai ežiu, desz- 
ru, apelsinu, saldainiu ir Lt. 
Keleiviai buvo labai nepateiu 
kinti. , '
APIPLESZE BADAUJAN

TIEMS SZELPTI KASA.
* • .f

Ku resna i. - 
szelpti nukentėjusius sziaures 
Lietuvos gyventojus. Bet atsi
randa ir niekszu. Kurszenu 
valscziaus valdybos kasoje bu
vo padėta apie 3000 litu nu
kentėjusioms iszdalinti. Nak
ties metu pro iszlaužtas duris ir 
sudaužius spinta pagrobti pini
gai. Pleszime intartas 
cziaus sargas. Suimtas.

KIRTO KIRVIU 
GIMNAZISTĄ.

Kaunas. —~ {‘N. E. liuoz.vr, 
kad kaime ties Slabada mies
teliu invyko baisi žmogžudys
te. Du jaunuoliai loszdami kor
tomis su parvažiavusiu atosto
gų gimnazistu, kuris jiems pra- 
losze laikrodi ir nenorėjo ati
duoti, susipyko ir kirvio smū
giu gimnazistą nudėjo vietoje.

— Viki rūpinasi

vals-

raszo

Policije Invona rado bulviu 
duobėj. ,
RADO KAPUOSE NEGYVA 

MQTERISZKE.
Pilviszkiu miestelio Kataliku 

kapinėse rasta negyva Adele 
Jurkszte. Ji yra 33 metu am
žiaus kilusi isz Jurgeliu k., Pa-

- r ežeriu valscziaus. Mirties prie- 
XT . . ’ žastis aiszkinama.Normts žastis aiszkinama.

LIETUVOJE IR MERGINU 
APGAVIKIŲ YRA.

Tafalokiai, Kamajų v. ę1zia 
Panemunėlio stoties gyv. A. 
Matjukaito 30 m. amž. nuvyko 
in szita kaima ir apsinakvojo 
pas pil. J. Sunešiosianti. Jai 
ten bebūnant, prisipirszo to

M

MUSU MYLIMAI 
MOTINELIAI

Motinėlė mano, tu už visas 
mieliausia, palikai mus dide- 
iam nuliūdime apleisdama mus 
ant amžių. Kožna dienu liūdi
me paskui tave Ir laistome 
aszareles ir 
karsztas savo maldas pas Die-

pat kaimo vaikinas pil. Vait- 
kunelis ir subarė vestuves. Mo
teris pasigyrė turinti 4,000 litu 
kurie padėti esą pas Sabu kle
boną. Vyruką patikėjo. Kai 
rengėsi iszeiti paskolino jai se
sers kailinius 300 litu vertes, ir
50 litu pinigais. “ Jaunoji” isz- 
siskubino namo ir dingo. Vė
liau kavalierius suprato, kad 

siuntinejame" ltd buvo valkata, 41 metus bu-

l*
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Butu labai geru ir naudingu 
dalyku, kad nekurios moterėles 
paliautu girtavima. Juk girta 
motore yra panaszi in velnią ir 
linkus ant visko. Isz girtu mo
tinu gongą pusgalviai, besmęge-

va idant priimtu tavo duszia 
in amžinu 'karalyste. Neužmir- 
szim tavo sunkaus pasiszventi- 
mo ir iszauklojimo musu. O mo
tinėlė musu, musu szirdies 
skausmas negali sziadien isz- 
reikszti 'kaip mes tave liūdime, 
o nors daugiau ant szio svieto 
nematj’sim, tankini tavo kapa 
atlankysim, pakdl vela sueisim 
drauge po smert ir džiaugsi
mės amžinai. Silsekis mylima 
motinėle amžinam atsilsi. — 
Nubudus duktė, Julijc Ažu- 
kiene isz Waterbury, Comn.
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KA MIELINA SENA 
MERGINA.ų t

— Kaip maža buvau, tai 
nuolatos mislinau jog bntau 
laiminga, kalti turėta u septinio- 
lika metui

O jaunikis tarė:- Asz mieli* 
nu jog szedien ne kitaip nore-

J

vusi kalėjimo.
NEPAPRASTAS GAMTOS 

PRAJOVAS DANGUJE.
Suvainiszkis, Rokiszkio ap. 

Nakti Balandžio 13 diena apie 
10 vai. sziaureje, labiau in va
saros vakaru^ ant dangaus pa
sirodė tarytum trys dideles 
žvaigždes. Po 15 — 20 minu-
ežiu isz tu Žvaigždžiu susidurt 
lyg kad delczioje menulis, bet 
daug didesnis ir labai raudo
nas. Tasai, tariamasis menulis 
atrodė visai neauksztai ir ne-
toli. Nuo jo szviesos ir ženiejo

’ f

in ta puse buvo szviesu. Tasai Aw « i f •«

valanda laiko. Vėliau* jis pra
dėjo toluti in sziaure ir po kiek 
laiko tik szyiesiau tebuvo 
sziaoriniame dangaus skliaus
te. Dar vėliau viskas dingę ir
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apkseziau, kol tos Žvaigždes ir
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KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI
“I.. ..f , ’ I ' n . '1,

Camel mišinis parinkto Turkiško ir Naminio 
tabako niekad pebuvo prilygtas.

'I 'l! 11 1 . ,

Šis mišinis padaro labai maloną minkštumą ir * 
pilnitmą.

Camels visados vienodo gerumo.
Galite laisvai daug Camels rūkyti nenuvargindami 
savo skonio.

Jie nepalieka cigarelinio atsirūgimo. 
Camels tai gaivinąs ir patenkinąs rūkymas.

Reynolds TobaccoC R. J. Reynold* 
Company. )Vln«ton.Salcm.

■ i ■ i i i i.........................................m .
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LIETUVOS.
Kaunas. 1928 m. iszvažiavo 

isz Lietuvos 8491 žmones. 
(5470 vyru ir 3021 moteris). 
Isz ju 5029 Lietuviai, 166 Žy
dai, 44 Lenkai, 395 Rusai, 106 
Vokiccziai, ir 13 kitu tautybių. 
1927 m. iszvažiavo 18,056. 1926 
-- 10,364.

UŽMUSZE DEL 30 LITU.
Pupasodis, Miroslavo v. Szio 

kaimo pilietis, Za,rėčkas, 18 m.
amž. Verbų sekmadienio va
kare nuėjės pas kaimynu losze 
kortomis ir iszloszes apię 30 li
tu ėjo namo. Szeimininkas ta-
da ji kirviu užmtisze ir lavonu 
paslėpė rūsy ant bulviu. Lavo
nas rastas Balandžio 4 d. Pik- 
tadaris ir jo brolis aresztuoti.
ROMBĄ PASIENIO SARGY

BOS VIRSZININKO BUTE.
Kaunas. — Reketijos kaimo 

in pasienio policijos II rajono

i 1 ' .. f :■ I

■ > * ■*!*■' .....  ^7,.

EKSKURSIJOS SEKASI.
• 1 r . ),

Musu linijos (Baltic Ameri
ca) 'pradėtos dkskursijos isz 
Now Yorko tiesiog in Klaipėda 
kasmet didėja ir tankėja. 1926 
m. Balandžio 27d. iszpilauke isz 
Now Yorko Klaipedon pirmas 
istorijoj kėlei vinis laivas “LI
TUANIA” su virsz penkesde- 
szimts Lietuviu pasažioriii. 
Tais paežiais metais dar seke

5.sargy bos virszininko Žilionio 
buta buvo inmestos dvi grana
tos. Sprogdamos jos sunkiai 
sužeidė virszininka, kuris, nu
gabentas in Mariampoles ligo-

tos. Sprogdamos jos sunkiai 

abentas in Mariampoles ligo- 
.nine4 mirė.,,'
LIETUVOJE IMAMA 16-TAS 

NUOSZIMTIS.
Pagiriai, Ukmergės aps. 1928 

m. niekeno neraginami susi
jungė du vietiniai smalkaus 
kredito bankeliai ir dabar ge
rai sekasi. Nariu turi 4-45, ju 
atsakomybe 483,550 litu; niayiu . * M A ^.1 -A-

rai sekasi. Nariu turi 445, ju 

turtas inkainuojamas 6,507,441 
M X,  H — _ X — % i 112- 'B i jl. < X

20,652 lt., indeliu 87,138 lt., i«z-
V V a *• • • .JL Mhl aiiriį '

lt. Metai užbaigti su 4,334 li
tais pelno, nors palūkanos už

lt<, savu kapitalas bankelis turi 
20,652 lt., indeliu 37,138 lt., isz- 
duotu paskolų nariams 121,39>2 
lt. Metai užbaigti su 4,334 li
tais pelno, nors palūkanos už

1 ^.-1 a’ . Ajl •! •menuliu buvo matomas beveik paskolas sumažintos nito 24 iki 
valandia laiko. Vėliam jis pra- 16 nuosz., o ateityje manoma

laiko tik szyiesiau tebuvo

danguje atsirado žvaigždes, o
. i į i ■ i y-y -y— „T — — ~T "" ~

isz ju menulis, dangus buvo v‘b
»sai apsiniaukęs.

■
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imti tik 12 nuosz.
--1——.. j.- - -

GNU AI ATSAKE.

gauti? .

>1!

t '

Kur gali Jdozai visko
■ ' * ■ i

duosiu.
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U-gi Nn^orkia lambiar
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Pirmutine Didžiausia

dvi ekskursijos Klaipedon su 
maždaug tokiu pat Skaitliu ke
leiviu. 1927m. jau buvo ketu
rios dkskursijos ir bendrai 
imant kiekviena turėjo netoli 
szimta keleiviu. 1928m. buvo 
penkios ekskursijos ir kiekvie
na isz j u turėjo po virsz szim
ta keleiviu, o sziais metais GE-

ISTO- 
RIŠZKOJU LAIVU “LITUA- 
NIA’,’ VAŽIUOJA KLAIPE
DON ' VtMU LIETUVIU 
EKSKURSIJA, kuri susideda 
isz apie koturiu szimtu kolei- * viu 
DEVINTINES, Gegužes 30d.

GŪŽES MEN. 18 d.,

LIETUVIU
’• » ■ f

ir pasieks Klaipeda per

T—•

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
' . Boll Telefonus 172

MI^L <k PATTERSON STS 
ST. CRAIR, PA.

Beil Telefonus 1430-11
, ...

•»

H 1

iHzbalsamuoju iri laidoja mirusius
_ d •* __ 2

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprasteziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdę automobilius del 
iaidętuviu, vęseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasi vatini j imams.
L'<ta^W*w**T*^* Hl"1 ......................... .............

ASTMA IR NOSINIO KATARO

.... ................................................ -..taW

GYDUOLE NUO ĄNGLCKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

|'l» ' Ill " Ė ' .!

Neapmokamu gyduole variuojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Uįftima ir szalti galvoje, 
Priszakiai skausmu galvos ir t.t. Gy
liuota kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per pa c z ta. 
Iszrnsta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULWERY ST. READING, PA.

if

.iii
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Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai
EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO

BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

“LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES1929

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis 
v ta

.....   "■    i -i i-M,*'^ ... -     l  .....................................................  II ~

Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu

*■

e
‘f

yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!
1 . O • . • I < i 1 i

Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, teipgi pagelbės paruoszli kelioens dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn St. > 

Chicago, Ill.

Del informacijų ir kitko, kreipkite* in Baltic America
* 1' - _ - - ._ . 1 4 ta A

S
8 -10 Bridge Street 

New York, N. Y.

Union Trust Building

f ?f Ii
ii

433 California St. 
San Francisco, Cal.Pittsburgh, Pa. 

. .. - .............  ■ .......
ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO ’ 

POLONIA . 11 Gegužio ESTONIA .. 29 Gegužio
LITUANIA 18 Gegužio POLONIA 12 Birželio '

* Ik

h %

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

-------- $--------
3-cz.ia Procentus už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu ĮO-tas Procentas, be jokio 
saugumo. *

į MERCHANTS BANKING TRUST CO.
t moka 3-cZiu Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
į! suma kaa-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
į! del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 

pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
« ■ B • k t •< Jkaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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DESZIMTS DIENU 
ANT TROPTO

Ilgai sėdėjo nelaimingi, žiū
rėdami liūdnai in mariu ramu 
vandeiudi.

— Draugai! — atsiliepe 
Eidld — tuiykime tik vilti. — 
Dievas yra nepabaigtas miela- 
szirdingas, ir jai mus jau kelis 
kartus iszgelbejo isz pavojaus, 
tai be abejones ir dabar neno
rės idant mes pražūtumcm ba
du. Tiesa, esame baisiame pa
dėjime, bet paneszkimo kan
triai ta, ka Dievas ant mus pa- 

' siunezia. Asz atjaueziu kad ir 
isz to pavojaus mes laimingi 
iszeisime.

KapPtono viltis ir jo tvirtas 
tikėjimas suramino keliaunin
kus, kurio dabar, sudrutinti 
ant duszios, lauke kantriai, pa
siduodami su nusižeminimu to
limesniam likimui.

Swelt ir Edvard isztaise žėg
lius ir pakele stiebą, kiti-gi 
( 
lūs ir besidarbuodami, 
nuplaukė in sziaurius.

Taskesni atsitikimai.
Penktoje dienoje skenduoliai 

buvo taip suvergia nuo nuola
tinio irklavimo be valgio ir ge- 
rymo,lka<l jau negalėjo rankose 
iszlaiikyti ir irklu.

Sėdėdami ant tropto ir tylė
dami, be pertraukio žiūrėjosi 
liūdnai in vandenio 'pavirszu ir 
visa apregi, bet apart dangaus 
ir vandenio niekur nieko nebu
vo matoma.

Edward ir Brown,kurie dau
giausia kentėjo, pamėgino at
sigerti mariu vandenio, bot jo 
paragavę su pasibjaurėjimu 
nusipurtė, o nuo to sūraus van
denio ju troszkimas dar labiau 
pasididino.

Kapitonas 
Darling kelis

s

vasties.
EdvaYd su irklu ja pritraukė 

ir tuojaus žuvis gnlejo 
tropto/ ! y

Patruk, kuris mokėjo virtu
ves darbus, nuskuto ja greitai 
ir, iszemes vidurius, mete in 
vandeni, mintydamas, kad nuo 
to dar daugiau žuvu pasirodys, 
iszplau'ks ant vandenio pavir- 
szaus, idant po tam butu gali
ma nuszanti.

Taip padarius, nuszauta dar 
kdlios žuvys. Gana greitai ir tos 
buvo apvalytos. Patrick priplo- 
sze nuo balkiu žievių ir ientga- 
leliu ir sukrovęs tint szlapio 
tropto kampo sukūrė ugni ir 
tai tuo budu, kad papylė ant 
lentos parako, o paskui lituotos 
stiklu ant parako pritraukė 
saules spindulius ir paraka už
degė, nuo kurio užsikorė mal
kutes.
v n 
jais gardžiai suvalgė. Po tam 
pasidrūtinę vynu sugulė ir visi 
užmigo.

Szeszta ir septinta diena pra
slinko be jokiu svarbesniu prie
tikiu. Su vdlgiųjau nebuvo bė
dos, nes paskui vėl kelios žuvys 
nuszauta. Arsziau buvo su gė
rynių. Baczkuteje vynas kas 
diena mažinosi ir 
grėsė mirtis isz troszkulio. La
biausia aimanavo Brown, ku
riam daugiausia norėjosi gerti.

Asztunta diena ryte pasitai- 
dideles reikszmes atsitiki

mas.
Kapitonas norėdamas apva

lyti pisztalictus ir 
likusius patronus, 
viską ant tropto lentų.

— Didžuvis! — staigai su- 
profesorius szuko Patrick, rodydamas mil- 

desetkus kartu žiniszka žveri, plaukianti 
apžiūrinėjo tropta, liet nieko už keliolikos žingsniu.

Bet kol (keliauninkai suspėjo 
susitarti,ka ežia pradėjus, did
žuvis taip su vuodega smarkiai 
sudavė in vandeni, kad troptas 
pasviro ant szono ir jie visi su
krito in vandeni.

Kapitonas ir trys jurininkai 
buvo gerais plaukėjais, taigi 
pagelbėjo skestanoziam Brown 
ir profesoriui Darling iszlipt 
isz vandenio. Po viskam ke
liauninkai pradėjo juoktis isz 
to atsitikimo, bet netrukus ta
sai juokas jiems ant lupu už
mirė, kadangi pa lemi jo, jog 
nuo pasvirimo tropto visi pisz- 
talietai ir patronai nusirito ir 
nuskendo. Isz to jie labai nulin
do.

žuvis ant

mes

pakele 
įrangai pasiėmė in rankas irk- 

greitai

Neilgai laukus žuvys bu- 
iszkeptos iv keliauninkai

vynas 
keleiviams

ir

nesurado.
Staiga 'profesorius 

mas 
kute, 
kraszto, suszuko isz 
rno:

s, judinda-
Skyrium 'kiekviena «bacz- 

pa kabint n ant tropto
džia ugs-

Szitoje baczkuteje'kliuk-
si!

Jo draugai paszdko isz vie
tų ir prilygo prie jo.

Tiktai Brown, norints ir jis 
paskui kitus nusivilko, ne kiek 
nesidžiaugė.

— Tai ir kas f — tarė pa
mojus su ranka — arba tai vie
na ežia baczkute pakabinta f — 
Juk jos visos tuszczios.

Bet jis sziuo kartu apsigavo.
— Viktorija! — suszuko 

Svelt linksmai — tai baczka su 
vynu!

Sw 
tuojaus

pastate baczkute 
su peiliu iszgreže

— Bet kokiu budu ji galėjo 
užsilaikyti! Matomai buvo dru- 
cziau pritvirtinta. Bet tas vi 
kas mums, negidvoj, 
isztraukime isz vandenio.

Netrukus 
ant tropto,
skylute ir pradėjo gerti vienas 
po kitam.

— Nevalia daug gert i — ta
re kapitonas — esame silpni ir 
greitai galime pasigerti.

Kada visi užgesino troszkuli, 
baczkute drueziai užkalė ir pri- 
riszo.iprie balkiu. Vejas nutilo, 
laigi pasiimta irklai ir vėl pa
lengva iriasi. .

Tartasi po tam, (kokiu ežia 
budu sugavus nors kėlės žuvis,

ke

suskaitvti 
iszdejo ta

nuo

ka-

neturint ne tnfldo, ne ko ikitko.
Profesorius innesze, idant ža

vi nuszauti. Jo tąsiu patarimas i 
džiaugsmingai pasveikinta, nes 
Jiorints szantnvu nebuvo tai 
vis-gi nekurie turėjo su savim 
piszialietns ir kulkas.

Kapitonas ir Svelt buvo pui
kiais szaudytojais, tai-gi tuo-

— Ka dabar veiksime? — 
atsiliepe pirmutinis Brown. — 
Jurininkai tik galvas /žemyn 
nuleido.

— Ha! — atsiduso Darling- 
mums daugiau niekas dabar 
nelieka, kaip laukti badmirio 
ir smerties.

Visi susėdo tylėdami, o
pitonas savo dvasia sau iszmc- 
tinejot kad tokiame neatsakan- 
cziame laike norėjo valyti pisz- 
t a lietus ir skaityti patronus.

— Kaip mane badas kan
kina! — atsiliepe pirmasis Ed
vardas.

— Mane teipgi! — atsake 
Brown.

— Ponai! — atsiliepe staiga 
kapitonas — o jei mos su kir
vio ir tos lazdos pagialba galė
tumėm prisimuszti Žuvu?

— Geras iszmislas! — pasa
ko Swolt — asz pamegysiu — ir 
nutvėrė kirvi: ale nežiūrint 
daugumos žuvu plaukiojancziu 
aplinkui tropta, jam nepasise
ko nei vienos užmuszti.

Bet matomai Dievas laike sa
vo globoje nelaiminguosius, ka

jaus primusze pisztalictus. Po dangi nėjo gult su tuszeziais 
tam atsistojo ant galo tropto ir pilvais.

Netrukus priesz saulėleidi at-ome žiūrėtis in vandeni, ar 'kar- ;
•tais nepamatys kur plaukiau-[sirado daugybe žuvu taip va

dinamu lekiojancziu. Kelios te

»>A

MOSKVOS BOBISZKOS PALICIJANTES.
palicijantos

MOTINA

»„mum ■'

SKIRIAMA “MOTINOS DIE-
NAI,” 12 GEGUŽIO.

p

u... staugia szaltas ru
dens vejas draskydamas pas
kutinius'medžiu lapus. Tylu ir 
nejauku artimam, purvinam 
miestelyj. Sustingusi tamsios 

)ia sa-rudens nakties tyla ji g^Iobi..: 
v o juodąją skraiste.

Bam, bam, bam — iszplesz'ki-
no auksztojo boksztb laikrodis 

Vienur, kitur geso

oi

h

NETEKO PLAUKU NUO
PERSIGANDIMO.
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Arti Najorko salos, 
Atsibuvo girtavimas ikaip 

* visados, 
Badai pedes diena, 

Inkailo kakta no viena.
Nuo munszaino labai 

prakaitavo,
Ir ant galo svaiguli gavo, 

Su paikom daktarai pribuvo, 
Operacije puiki buvo...

Pat rule veže «t ragiai, net 
dantys barszkejo, 

Prisiszaukt pagelbos negalėjo.
Norints puikia nakvynia ■ 

'turėjo, 
gerai užmokėti reikėjo.

Juk niekas taip puikiai 
neiszdarys, 

Lietuviszkos 
dirvos” kumelis.

'"■M

'■ 'į

i). (J. Czio-Washington, 
naitinei daktarai labai stebėsi 
per nepaprasta atsitikima 'koki 
turėjo asztuoniu metu llermo- 
nas Mates, 
plauku nuo
gaudimo szunies. Vaikas dabai 
bovinasi su katėms kurias la
bai pamylėjo.

IHMdvylika... Vienur, kitur geso 
žiburiai ir dar didesne tamsa 
iszskleide sparnus ant snau- 
džianezio miesto.

Bam, bam... vėl musze nera
muolis laikrodis. Jau dvi tarė 
pats sau miestasargis ir apsi- 

aplinkui. Visur buvo 
— gjwybes ne ženklo.

Ne, no visur! miestelio gale 
pto maža skalbėjos langa dar 
driekėsi 
szviesos spindulys. Trobeles 
stogas juda nuo smarkaus vė
jo, kuris raito sziaudus ir insi- 
sukes szvilpia menkam kami- 
nclyj...

Jei prislinkusi prie mažo lan
gelio ir vogeziomis dirstelsi vi
dun, matysi keturias drėgnas 
sienas, gana dideli pecziu, loszi 
lova ir dar kelis baldus. Rasi 
ant stalo ir springsnieze rasza- 
line su drobes knatu. Ji bjau
riai rukdama neszvanku kam
barėlio orą pripildė sprangi- 
naneziu durnu. Viduryj purvi
nos aslos suvertus didžiausia 
krūva skalbinių, velejo mote
ris. Ji dirbo smarkiai... Prakai
tas buvo iszpyles jos kuna ir ji 
laiks nuo laiko atsidusdama 
dirsteldavo in skalbinius ir dar 
smarkiau stverdavosi, darbo.

Nors vėlus jau buvo laikas, 
nors sunkus darbas, nors kru
tino draskė sausas džiovos ko
sulys, nors veidas b’e laiko gi
liom raukszlem iszvagotas, o 
silpnos akys paraudę ir juodu 
lanku apvestos... 
laiminga.

Laiks nuo laiko žvelgdavo in 
mieganezius lovelėj, kaip du ri
dikėliu, tvirtus vaikuczius ir 
motiniszkos meiles, bet laimes 
szypsnys nuvilniuodavo jos 
veidu. Taip. Ji dirbo del savo 
vaikeliu. Ji motina. O kas mo
tinai meilesnio už jos kūdiki?!

Ir sziandien ji pasiryžo bai
gti ta darba, kuris palaikys jos 

____ l gyvybe, linksmumą.
Brangus

svaigulyje paskendę!
Ar jus žinote, kad mieloji mo

tute už jus sveikata aukoja?! 
Ji drasko savo krutinę, kad ju- 
su butu sveikos. Ji džiūsta, kad

kuriuSztai trys Rusiszkos moterisz'kos
Maskvoje randasi keli szimtai,kurios yra užganadintos isz sa
vo naujo dinsto ir nesibijo jokiu prasižengoliu.-*'

kuris neteko visu 
galvos nuo persi

kavoje Dievui už tokia dovana, 
puolėsi prie žuvu.

O kaip esu dėkingas ma
riu draskuoliams, kurie tas ža

li nksma ivis'pabaidė — tarė 
Brown.

kraszta, ten pas ta tropta, pa
imti tuos žmones ir atgabenti 
czionai!

Jurininkai sėda valtin ir nu
siyrė link tropto.
atrado

Prisiartinę 
ant lentų gulinczius 

— Isztikruju laimingas prie- žmones beveik pusgyviu
Tuojaus sudėjo valtin ir pa- 

Kadangi nebuvo kaip ugnis suko atgal.
Laivo daktaras tuojaus anais 

užsienio davė 
4

tikis kalbėjo kiti.

apvalytasukurti, taigi žuvis 
susipjaustyti ir žalios suvalgy
ta.

Keliais laszais vyno pabaig
ta toji vakariene. Tuojaus pri
siartino naktis.

pusiaunakj iPer pusiaunakti Edvardas 
pajuto troszkuli, taigi patylo
mis atsikėlė ir priszliauže prie 
baczkut.es su vynu, norėdamas 
nors iszdžiuvnsia g- 
gyti. Tuo tarpu pas 

betraukiantisurado Browna 
vvna. 

O1

m

lent u
S

gerti vyno su- 
maiszvto su vandeniu ir tokiu 
budu atgaivino. Po tam pagul
dyta jie in lovas, 
miegojo, 
klausinėti, 
sirado su tokiu troptu ant ma
riu.

Keleiviai

o
kapitonas 
kokiu budu jie al

ka d a isz- 
p radėjo

visa
gerkle suvil- 

baczkutc

prie 
nūs-

nepasiduo-

riksmu mic-

nuėjo 
kiek

— Ka tu veiki! — atsiliepe 
Edvardas, priszokdamas 
Browno ir norėdamas ji 
tumti szalin; ale Brown tvirtai 
gynėsi.

— Leisk mane,
siu! — suszuko nesavo balsu 
Brown. Bet Edvardas apkabi
no pirklį ir nutraukė szalin nuo 
baczkutes.

Iszbudinti tuo
gauti kiti keliauninkai priszo- 
ko prie besipeszancziu ir juos 
pradėjo raminti Edvardas tuo
jaus nusileido, bet Brown pasi
gėrės toliau norėjo pesztis.

— Reikia jis suriszti! — ta
rė kapitonas. •

Jurininkai tu pailiopima tuo
jaus iszpilde ir Brown gulėjo 
kaip paszvenstas.

Profesorius Darling 
pas baczkute pažiūrėt 
Brown iszgere.

— Jau beveik nėra nieko!
— pranesze visiems.

— Jei nepasirodys koksai 
laivas, pražūsime — kalbėjosi 
jurininkai.

— O, taip, be valgio ir ge
rvino, o ypacz tokiame padėji
mo, negalėsime ilgai iszlaikyti.

Ryte, kada Brown iszsiblai- 
ve, praszesi dovanojimo.

Matai! per tave visi pra
žūsime! — kalbėjo Edvardas.

Draugai sugulė ant troptu ir 
dairosi aplinkui siubuojanezias 
marias.

Užbaigimas.
Greitai plauke laives, 
” in

‘ ‘ Han
sen7' m Meksikos užtaka 
Nauja Orleaną.

Per dvi mylias nuo mus 
mat y ties kokis tai troptas su 
iszkeltais žėgliais! — suszuko 
staiga jurininkas, sėdintis ant 
stiebo. i

Kapitonas pasilipo ant ko- 
pecziii, idant persitikrinti ar 
tikrai taip yra, kaip jurininkas 
sako. Pasiėmė žiūroną ir 
žiūrėti nurodyton pusėn.

— Keli, žmones ant tropto 
guli — tarę — ir tuojaus pa-

in

ome

ežios žuvies.
Netrukus pasirodo ant pavir-’kios žuvys netoli tropto pakilo 'griebe sznekejimui 

1 • • « a a « a ' m • a Iv • . |h

»

— Nuleisti inkari I Sulajky- 
Kcliauninkai nusistebėjo tuo ti laivai Szeszis žmonos valtį- 

i « I • * *1 1 •

vandenio viena didele;isz vandenio ir paskui kaip ty- davė prisakyma.
triuba Ir

žvalge 
tamsu

purvinu keliu ilgas 
spindulys.

Bet ir

szuus vandenio viena paz, vimuvutu u nuiį
žnvi.<. [szsigirdo ant kart du ežiomis nukrito ant tropto.
Kznviai ir tuojaits žuvis apvir- f"

4 mis -plauke sau vamleniu be g)? tnepaprastu atsitikimu, o pado- mi 
|B ♦

•pasiusti in pietvakarini

»

kad jus miegotumėte.
Bet nojauezia mažulėliai mo

tinėlės skausmo, jieji szypsosi 
laimingi. Jie negirdi, kaip mo
tute iszsckus jogoms, 
jau,
prieina

Kaip nuo i 4

i szpa šakojo 
atsitikima. Laivo keliauninkai 
maloniai po tam juos sveikino.

Turimo vienok
kas vaikosi su musu pažinsiu- 
mais, kol jie buvo iszgelbeti, 
k a d a n gi j u os •• a f) 1 ei d om < 
jiems ant tropto pritruko val-

; ' . . ..
troszkulvs atomo v

jiems protą. Brown;ir< Edwar-. 
das labai susirgo ir klajojo kal
bėdami apie vandeni. Jiems ro
dėsi, jog mato'priesz stive dide
les upes ir szaltinius; norėjo 
ir stengėsi neatbūtinai prie ju 
bėgti, tenai iszsimaudyti ir at
sigerti. Kiti bet ne taip buvd 
susilipo, taigi juos kaip tik isz- 
laike ant tropto, nes butu nu
siskandinę.

Deszimta diena jiems esant 
ant tropto ju kentėjimai pasie
kė aug.szcziausia laipsni. 
Brown ir Edvardas gulėjo be 
jokio judėjimo, silpnai, dusuo-

gi o ir gorymo: 
Badas ir

papasakoti
v •

buvo iszgelbeti
», kada

augszcziausia

darni, o ir kitiems negeriau bu- vaikeliu
vo.

Saulei leidžiantis visi jau 
buvo upalpe, tik vienas Patrick 
galėjo aplinkui dar d airy ties.

Ant syk jam pasirodė, kad 
girdi kur isz toli szvilpima. Jo 

sublizgėjo viltis:

leidžiantis visi

■į

akyse sublizgėjo viltis: ant 
apregio [pasirodė maži durnu 
kamuoliai. ,

— Laivas! —isztare links
mai. — O Dieve, duok idant jis 
mus neaplenktu!

Ale tuos žodžius pasakęs 'ap
alpo........ :

Žinome jau/kas atsitiko pas
kui.
Laivas juos nugabeno in Nau

ja Orleanu, isz kur kiekvienas 
sugryžo in savo gimtini krasz- 
ta. . *

Kapitomis tik ir jurininkai 
gerokai atsilsėjo sugryžo prie 
savo užsiėmimu. ■ 7, t

Apie žmones kurie 'kitoj val- 
tyj apleido skes'banti laiva 

nieko nedasižiuota.‘Albortn
Tik po keliu mėnesiu, netoli 
Amerikos mąriosv užtikta per
si vertu s dugnu augsztyn valtis 
ant • kurios matosi paraszias 
“Albert.” ' Galas.
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bet ji buvo

vaikucziai sapnu

jus sirptumete. Ji dūsauja, kad 
Ji nemiegajos juoktumėtės
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GUBERNATORIUS
l

d

HAVAJOS.
Honolulu. — Szt'ai naujas gu

bernatorius Havajus salų, ku
ri pažanklino prezidentas Hoo-
veris. yru tai Lawrence M.

’Judd, vienas isz žymiausiu biz-
Szalczio Gripo, Flu. Dengue, nieriu Honoluluje. Apėmė vieta
Bilious karszczio ir Materijos, P() Wallace It 
Greitai veikia. GauaiU antiekoae. ' AinOrikoUO.Greitai veikia. Gau.ite aptiekoae. ’ AlDOrikoUO.

Uarrington,*

%,

jj 't

i

4

nuilsus 
jau pasiryžtu ilsėtis, bet 

, pamato savo burbuliu
kus ir vėl gryžta ir Vėl sunku 
darba dirba.

.Ji o n eg i Ali, kaip ji aitru so* 
puli krūtinėj pajutus kelia akis 
dangun ir szaukia: Vieszpa- 
tie, Vieszpatic duok man jogu! 
Ir eina vėl prie lovos, pabu- 
cziuoja mažyežius ir naujos jo
gos spartina jos darba.

Chlorko in muilo bei didelio 
trinimo suėsti pirsztai kele ne- 
žmoniszfka skausmą. Isz vieno 
kito nago prasitrinus odai pa
mažu sunkėsi rausva skraujo 
gija. ........  ....., W 11 * ■■■"< * * *1

Bam, bam, bam.... skrido isz 
bokszto. Ji jau baigė. Nuovar
gis vis-gi nugalėjo motina ir ji 
sverdedama priglaudo plysz- 
tanezia skausmu galva prie 
minksztos pagalvos. Bet mie
goti negalėjo. Visa kuna gele, 
rankas persztcjo,
galva varste asztrus 
krutino draskė* sausaji džiova 
ir duslus kietas kosulys, smeig-

suvargusia 
dygliai,

damas asztru skausmą in vos 
bcplakanczia 
drėgna pirkaites orą.
tinktyviai tai in viena, tai in 
kita puse mote gelianezias ran
kas, ar tai greibdama už isz- 
džiuvusios krutinės, o begėdis 
barszkino langinen ir juokėsi 
isz motinos.... — chi, i, i, i, i, — 
szvilpe jis.

1 0 *! į

Galop ji pradėjo snausti. Ji 
jau nejauto skausmu, jau nega
le jai krutinę — jau buvo gera, 
gera.........

Bet ežia suklyko kūdikis. 
Nors ji miegojo, bet iszgirdo, 
sztai garsa. Bet kaip atstumti

szirdi virpino
Ji ins-

slegianti miego sloguti? Kūdi
kis verke.. Bet ežia keltis? G 
Vieszpatic, Vieszpatie, kaip 
sunku... o Vieszpatic — sznibž- 
dejo jos lupos. Bet motina nu
galėjo nuovargi ir ji atsikėlė. 
Jos sausi blastienai dege, gal
va sviro szonan, bot ji to ne
paiso ir kaip szinekla 
kūdiki ant keliu....

Lytus lijo ir rytas buvo ne
gražus. Nerangiai kėlėsi žmo- 
neliai,. skųsdamiesi rudeny ne-

paemc

smagumais, kai mažosios grl- 
teles savininko baigt4 skalbti
likusius baltinius.

X

PAJESZKOJIMAI
, .1# 11 ' »

Asz pajeszkuu savo Ieva An
tanu Gudaiti kuris apleido Mt. 
Cannel,lt? motu atgal. Malonė
kite kafi ka žino apie ji ar jis 
gyvas ar miros prancszti man 
sziuo adresu: ('

Anita Gudaitis,
1104 Poplar St., Kulpmont, Pa.

sziuo adresu:
» ‘ .... ..

(t.38

♦ ♦ ♦

Vienoje vietoje buvo Veselka 
per tris dienas, 

Gere ir valgę daugybe ir 
nevienas, 

Ant galio užėjo mestuves. 
Dovanu sudėjimas.

Katrie tik buvo užsitraukia, 
Pinigus isz kiszcniaus 

isztrauke, 
Su saujom metinejo, 

Jaunavedžiams apteUdnejo. 
Kada namo parėjo, . 
Kiszenius apžiurėjo,

Ne yra pinigu, 
Ne turi už ka pihkti baloniu, 
Vienas nuo kito 'panelyt 

praszo, 
O ežia ne vienas ne turi.,.a 

ne graszio,
Ne baloncs ir duoneles, 

Del sudrutinimo Iduszeles. 
Jaigu Lietuviai ne . 

girtuokliautu, 
Nidko ne iszdarytu,

No savo bažnycziu neturėtu, 
Ba kaip girti, tai meilus, 
Geri nobažni ir duoslus.

♦ ♦ ♦

Viename name Luzernejc 
keturi vyrai, 

Insitrauko guzutes gerai, 
Siuto visi ir dainavo, 

Vos galo negavo.
O ka, da to buvo negana, 
In Ikarczema nusibosima, 
Kada jau svaiguli gavo, 

Namon -ulyczia stropaliavo, 
Girti mažai proto turi, 

Ant nieko ne žiuri.
. Užkabino Ikokius ten bomus, 

Na ar musztyne ne bus T .
O szirdeles, kad gavo tai gavo, 
Tuojaus terlos paraudonavo, 

Dave bomai,, 
Tikrai gerai.

Vienas vos gyvas liko» 
Aut ulyczios gulėjo, nes 

patiko, 
Pailicmonai ‘keli pribuvo,

Ir in lakupa insigavo, 
Nakvyne gera turėjo, 

Už ’kuria ne szlektai užmokėjo, 
Argi tai ne gerai, 

Jaigu pasielgia kaįip

r

t

Indi jonai ?
. ♦ ♦ ♦

Susikirto mažas su dideliu, 
Bet kaip rbdos, niekam 

ne'tilkeliu,
Ir •kaip it ąsa i maži ulei i s 

driebs ant sftrylo,
Ka<l net diezkis toli nusirito. ;
Draugas kitas diczki pakele, 

O jis turėjo prie saVes buteli, 
Szoko tas diezkis prie mažiuko 

Bet nelaime atsitiko, 
Abudu suklupo, 
Butelife susilkute, ..., 

Rarika san perdure, 
Antras pirszta sau išsisuko, 

Ir antaki nusilupo, 
s dėjosi ne an't Lietu-Fam

viszkos dirvos, 
Tikini an't Ajnerikoniues 

str^os. *
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Juozas Mizara, 1046 W. 
Coal Uli., vela piateko in rankas 
palicijos, kuris praeita meta

t
*

T; .

>1

»

— Nedėliojo pripuola “Mo- mirtinai sužeidė savo sunu Jo
tines Diena.” Pasaldykite jai llft laiko barnio, bot dabar vos A A A A a a
tnjft diena josios gyvenime sa- neužmuszo savo paezia, kuria 

.1 sumusze,
po tam szoko ant josios su ko-

vo maloniu pasielgimu ir mei- baisiai
te.

—. Szia Nedelia daug vaiku jomis. Motero likos nuvežta In

sumindžiojo

ir mergaieziu priims pirma 
^Comunija Szv. Juozapo bažny- 

cziojo 9 velanda.
•f* Maro Zvinaviczione, kuri 

kitados gyveno Mahanojui, mi
re pas savo dukteria Viktoria 
Antanale, Sheptone, Scredoje. 
Graborius Traskauskas užsiė
mė laidotuvėms.

— Laimingos keliones lin
kime musu tautietei poniai Ju- 
zefinai Sadnuckicnei, kuri isz- 
važiuoja in Lietuva atlankyti 
savo gimines. Mahanoju apleis 
21ma Gegužio o sės ant laivo 
George Washington 22ra die
na isz New Yorko. Drauge su*j sirgdama daugiau kaip menesi 
ponia Sadauckienc važiuos ir 
pusseseres Damicole Mikniene 
isz Du Bois, Pa., ir Antanina 
Martuleviczieno isz Tamakves. 
Atlankys motindlo Valancziu- 
nu kaime kaipo ir kitas gimi
nes ir pažinstamus. Sugryžkite 
rūteles sveilkos namo, kur jus 
lauks kantriai jusu szeimyne
les ir pažinstami.

liavo “pamatyti svietą” in 
New Yorka, buvo priverstais 
sugryžti adgal po teviszka pa
stoge ana diena. Praeita san- 
vaite apleido namus Alfred Se-

ligonbute kur randasi pavojin
gam padėjime. Mizara likos 
nuvežtas in Pottsvilles kalėji
mą.

— Povylas L. Kazunas, sū
nūs ajltiekorienes Kazunienes, 
pasekmingai padare steitini 
egzaminą ant aptiekoriaus pa- 
gelbininko ir 'likos registravo- 
tu.^Povylo brolis Leonas yra 
pilnu aptiekorium ir prigelbsti 
biznyje motinai.

t Mare Jurkevicziene mirė 
namie po No. 526 W. Penu uly.,

laiko, josios vyras Jurgis mirė 
metas adgal. Paliko duktere Je- 
va, broli ii’ seseri Lietuvoje. 
Laidotuves atsibuvo isz namu 
221 N. Chestnut uly., Petny- 
czios ryta su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.
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FARMA ANT PARDAVIMO
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Trys vaikai kurie iszke- 
pamatyti svietą

bastian, Jurgis Žukas ir Jonas 
Gulrkas, turėdami su savim tik 
septynis dolerius. Kelione ad- 
buvo pekszti ir automobiliais. 
Vaikai persitikrino kad namie 
geriause ir ana diena sugryžo 
vela pas tėvus.

— Poni Babrinskiene kuri 
skaudžiai apsidegino praeita 
sa'nvaite, badai pavojingai ser
ga.

Girardville, Pa. — Vargo
ninkas W. J. Szieranta prie 
Lictuviszkos bažnyczios Szv. 
Vincento, apemo dinsta vargo- 
ninko Mount Carmel. Atsisvei
kinimo vakarėlije dalybaus 
daug žmonių. Koro prezidentas 
Gliukas turėjo atsisveikinimo 
prakalba inteikdamas p. Szie- 
rantai puiku laikrodėli kuri pa
dovanojo nariai koro.

Tamaqua, Pa. — Szia Petny- 
czia iszkeliavo in New Yorka 
Antanas Andrukaitis su pa
ežiu, 
su paezia, Morta Petrauckienc
isz ^Middleport, kur sės ant 
puikaus laivo “Majestic” isz- 
plaukdaini in 
kyli gimines ir 
Kelionėje sustos
Berlinc ir kitose iniestuosia. 
Laimingos keliones visiems.

Krtzimicras Juszk<auokas

SHENANDOAH, PA.
t Sirgdama trumpa laiku 

ant uždegimo plaucziu. Marga- 
rieba Czupienc, 115 N. White 
uit, mirė Pancdelio ryta. Jo
sios vyras mirė 18 metu adgal. 
Velione g\weno pas savo duk
teria Helena Barzdiene. Czu- 
piene pribuvo isz Lietuvos bū
dama jauna mergina 18 metu 
ir visa savo gyvenimą pergy
veno czionais. Paliko dvi duk
teres: Barzdiene ir Jakimonie- 
ne ant E. Lloyd uli.,
Donarsiene Detroite ir Stepu- 
laitiene Pittsburge kaipo devy
ni anūkai ir penki pra-anukai.

Lietuva atlan- 
pažystamus.

Paiyžiuje,

sesers

'— Franas Trezak, Petras 
NorkevicZius ir Danielius Sta
naitis, trys vaikai kurie pavo
gė tavoro už $600 isz Hooven 
Mercantile Co., Mahanojuj, bu
vo apsudinti Pottsvilles sūdo 
ant užmokėjimo $10 bausmes, 
kasztus ir nuo moto lyg trijų in 
kalėjimą.

Chicago. — Motai laiko atgal 
Lietuvis, Petras Žukas, gyv. 
1957 West 23rd St., invažiavo 
autu in buri žmonių, laukusiu 
gatvekariu ir sužeidė keturis. 
Delei to mirė moteris — Sofia 
Wichlaczynski. Užvakar buvo 
Žuko teismas.
buvusi kalta. Teismo nuosp- 

Žukas turi užmokėti 
$10,000 nuekntejusiems ir ka
lėti nuo 1 iki 14 metu. Liudi
ninkai rode, kad Žukas važia
vęs girtas būdamas. —

Džiure rado ji 
Teismo

rend is:

N.

Motinėlė mano man už viską brangiausia, 
Nes Ji yr’ mano drauge tikriausia.

Ji mane maža gražiai augino, f .
Nes Ji yr’ mano drauge tikriausia.

I ' JI ' F'-,1' I

. t . J

VMco kas dora ir gera mdkino.
• ♦ 'J*

Lopszelyj mano supdama gražiai dainavo,

Taip mokydama ta Tėvyne mylėti

rkf ?
I
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90 akeriu geros žemes, didele 
gera stuba, geri visztinycziai, 
geras vanduo,' žeme derlinga, 
daug dideliu medžiu, 5 geros 
karves, pora geru jaunu mulu 
ir vienas geras arklys, visztu, 
uneziu, kalakutu ir kiaulių. 
Kluonas sudege priesz Velykas

ir kiaulių.
i
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Apie Lietuva, mylima Ievyne savo.
— a m a. l i r a. a a * — m. A.l X.

Ir Lietuvos Didvyrius visuomet gerbti.
h

>

t

\

r

O kaip mažiukes galvele szukavo,
Apie Lietuvos mergeles dainavo, 

Kad ten mergele isz rutu vainiką pina,
Su vainikėliu galvele dabina.

Per tas daineles pamylėjau Lietuva,
Kur mano brangios moeziutes, dėdes, tetos būva. 

Ta szalele kur gimė ir augo mano motinėle,
Kur darželiuos’ auga rūta ir lelijėlė.

Visad motinėlė mane mylėjo, ’ *
Daug nesmagumu isZkentejd, 

Nemažai aszareliu praliejo,
Kad sveika augeziau, dirbo ir prakaitu 'liejo.

Geriausia supranta Ji mano vargus ir baimes,
Visas linksmybes, džiaugsmus ir laimes., 

Pas Ja gaunu geriausia paturima, “ ’
Ir nuliudime greita suraminimu. •

Kada esi u nubudus,
Gailiose aszarose paplūdus.

Pataria melstis in Szv. Marija,
Tikėti in Dievo Motina, Dangaus Lelija.
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Kuo-gi galiu tau Motinėlė atsimokėti^ X* k
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Žadu visada dorai gyventi,
Niekada tavo mokinimu neužmirszti, 

Dievui ir Tevyniai visad tarnauti.
Nėra ant szio svieto turto brangesnio, 

Už Motinėles meile malonesnio.
Kada paszauks tave, pas Save Augszcziauses,

Moldžiu Jo kad suteiktu tau Dangaus Karalystėje vieta
J'

. ■ , , patogiausia.
Duolk Dieve motineliai dar ilgai su mumis būti,

Nes be jos meiles, kaip gėlės be saules, gulim dar pražūti.
O kai ateis tas 'laikas, motinėlė, mus apleisti,* 

In Amžinąjį Gyvenimą iszkeliauti.
Tada kapeli gražiais žiedeliais sodinsiu, 

Rūtoms, mėtoms, lelijoms dabinsiu.
Gailioms aszurelems jais aplaistysiu,

Pci- tas gėlėlės vargus ir laimes tada, tau pasakysiu.
—ONUTE
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Motinos Diena žmones neturį dėkingumo jaus- • • 4 ’ ’ • w v i • ♦ 1mo, jie yra beszįrdžiai ir dar 
’— išsigimėliai.

Tebūnie rytoj motinu diena
biauriau išsigimėliai.

KURI PRIPUOLA NEDE - I pilnoje to žodžio prasmėje. Te
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su visoms maszinoms, trakai, .1 i t t i -i t
pigiai nes motere mirus o vai
kai nebūna pas mane ir vienas 
negaliu apsidirbti. Atsiszauki- 

(t.f.

automobiliai, lodei parduosiu

d h
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra no didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloglnimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szlr- 
di, nervus, plauęzlus, inkstus ir
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PAS DAXTARA;

Tai turiu peržiureti ta- 
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to tuo jaus ant adreso.
Enoch Aukszlinis, 

Catawissa, Pa.
ANT PARDAVIMO

R.F.D. No. 4 -■ •- ■ .. .

Ilotelis ir forma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Forma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1, 
v Barnesville, Pa.

PARSIDUODA.

Kampinis, bizniavus namas 
su visoms vigadoms. Seniai in- 
steigta buezerene ir grosne. 
Biznis gerai iszdirbtas. Gera 
proga bizniui tinkamam žmo
gui. Savininkas nori atsitrauk
ti nuo biznio kad pasilsėjus. 
Atsiszaukite ypatiszkai tarp 6 
ir8 valanda vakart arba kreip
kitės rasztu sziuo adresu: (t.38

Mr. Geo. Casper, Jr,,
625 N. Wyoming St., 

Hazleton, Pa.

L

ANT PARDAVIMO.

Vienos 3 laipsniu augszczio 
stubos po numeriu 117 W. Ma
hanoy Avė., kitos ant 118 AV. 
Pine St. Del tolimesniu žinių 
kreipkitės ptisP ' (t.m.17

R. P. Swank,
34 W. Mah. Avė., 

Mahanoy, City, Pa.
arba pas:

John Goyno,
227 W. Center St., 

Mahanoy City, Pa.

vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavoiaus.

-KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninko, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.
Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 

POTTSVILLE, PA.

1SZP1LDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

Turimo Visokiu Daigtu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu UŽ nupigintas prekes.

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

mistos akis.
— Ilsi laminta nuo manes 

atitolintas 18 pėdu, ar gali per
skaityt gazieta, 'kuria asz ran
koje laikau T

— Ne, ponas daktare.
— Prisiartink tamista dvi 

pėdas. O dabar!
— Ne, ponas daktare.
— Tai navatna! Praszau 

paeiti artyn penkes pėdas. Na,‘ 
kaip ar gali perskaityt?

— Ne, negaliu.
— Tai didelis dyvas, da 

maino praktikoje taip ne atsiti
ko. Stok tamista prie maiies 
dvi pėdas tolio. Dabar gal ta
mista perskaitysi?

— Ne galiu suvis. ’
— Didis Dieve! Kas czion 

yra? Pirma karta tokes akis 
atrandu. Net mane baime ima. 
Ar ne gali man tamista pasa
kyt priežasti, del ko negali pet-

f lt

skaityt tos gazietos?
— Del to, kad asz ne moku 

skaityt!

YRA IR NĖRA.
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’i Ant. J. Sakalauskas Į
i LIETUVISZKAS GRABORIUS 5 
J (Bell Phono 872) į.

i 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa
<
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Busite pilnai užga-

minutu

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 2 
jeigu kas pareikalaus mano pa- : 
tarnavima tai meldžiu man tele- ■ 
fonuoti o pribusiu in deszimts #

Bell Telefonas 872 g

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

— Ar jus burdingbosis na- 
mieja? '

— Yra, nes teip kaip nėra? 
Ar galiu su juom pasi- » -kalbėti?

— Ir gali ir ne gali
— Na kaip tai?
— Mat isz karezemos girta 

parnesze.
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ŽIŪRĖKITE !

Lietuviszkas Plumeris
Uždedam ir Pataisom 

Blekinus Stogus.

Invedam in Namus Szilumas 
ir Maudykles.

Su virsz-minėtais reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti

Al. Ramaszauskas 
619 PINE HILL STREET 

MINERSVILLE, PA.

• • • • • —• • ’UI •* • • «* • •114 N** *

t Pranas Griszkevicze, 40 
metu, kuriam sulaužė peczius 
praeita Oktoberi kasyklose, mi
re ligonbuteje Utarninko ryta. 
Paliko paezia ir keturis vaikus.

— Utarninko valkara Pane- 
muniecziu 'kliubo name, buvo 
parengta per moteriszka sky
rių tojo kliubo draugiszkas va
karėlis su užkainlžiais kuriamo 
dallybavo puikus būrelis svete
liu ne tik vietiniai bet ir isz ap
linkiniu miestu. Isztikruju, net

Philadelphia, Pa. — Lietuviu 
Draugije rengia vakariene ir 
balių pagerbti p. B. K. Baluti, 
Lietuvos Respublikos ingalio- 
taji ministeri, Utamihke, 15 d., 
Gegužio, Lietuviu Tautinėj sa
lėj, 928 E. Moyamensing Avė. 
Prasidės 7 valanda vakare, in- 
žanga del vienos ypa'tos $2.50. 
(Aczui už prisiuntima užkvio- 

“Sau-
jaigu laikas pavėlins, tai

timo del redaktoriaus
les,”
gal dalybaus vakarei i je.

žmogui ramu aiit szirdies ka
da sutinki savo pažinstamus 
ant tokio vakarėlio — pasikal
bi, pasijuoki, paszoki ir links
mas sugryžti namo, o kožnas 
stengėsi palinksmint savo kai
mynu. Buvo tai antras vakarė

lis kuri parengė ■ moterėles 
kliubo ir buvo visiszkai pasek
mingas visame. Reiko žinoti 
kad Shenadorio moteres no 
miega ir ka toki surengė tai su
rengė su mielu noru idant visa
me užganadint savo svetelius. 
—Success to you ladies!

— Palicijuntas Stanislovas 
Dobrovolskis likos paleistas 
ąnt .lruosybc^ už sumuszima 
žmogaus tirtoje karezemojo.

<— Ateinanczia Sereda ‘15 
Mojaus Lietuviu Draugijų Ko
mitetas rengia vakariene ir ba
lių pagerbti Ministeri B. K. Ba
luti. Rankiotas bus laikomas 
Lietuviu Tautinėj Salėj 928 E. 
Moyamensing Ave., ir prasidės 
7 valanda vakare.

i

t Seredos rytu University 
ligonbuteje mirė Tarnas Vai- 
ciekaus'kas, 59 metu amžiaus, 
sirgdamas ant uždegimo plaiv 
ežiu. Nebaszninkas gimęs Lie
tuvoje ir pribuvo in Amerika 
40 metu adgal. Apie 8 metup 
adgal gyveno apie Mahanoy 
City kur prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos ir prie Szv. 
Antano draugystes. Paliko di- 

laczia, 7 
yveno po 

adresu 8116 Lindbergh Blvd., 
isz 'kur bus palaidotas Subatos 
ryta. Buvo tai senas 44Saules” 
skaitytojas,

deliam nubudimeueuam nuimtame p 
dukteres ir 6 sūnūs. G’

LIOJE 12 DIENA GEGUŽIO . pnoszia vaiku nupii'kta gėlėle 
motinos knitine, tekyla dan
gun vaiko malda už 
sios moeziutes siela!
Prie kiekvienos progos skleis

kime ta gražia motinu gerbimo 
idėja. Tuomet, gal ir tie atsi
mins savo pamirsztas motinė
les. Pats Dievas insake mylėti 
savo tęva ir motina.

$ Hc *

Nevertas pagarbos yra žmo- 
tys viena diena metuose skirti gus savo tėvu apleidęs. Biau- 
motinu pagerbimui. Ypacz ka- rus yra žmogžudys. Bet toks 
tali'ku tarpo šzis paprotys yra 
uoliai vykdomas. Katalikisz- 
kos mokyklos, jaunimo orga
nizacijos ruoszia tai dienai ata
tinkamu iszkilmiu.

Mums Lietuviams ir-gi ne
reikėtu to paproezio vengti. 
Musu tautoje ypatingai motina 
yra gerbiama. Daugybe liau
dies dainų, apdainuojaneziu 
moeziute — motinėlė — motute 
sengalvele, rodo, kad musu bo- 
ežiai gerbe ir mylėjo motinas.

* * x<
Nuo motinos daugiausia pri

klauso szeimynos laime. Seno-

Dr. T. J. Tacielauskas

mirusio- Pirmutinis Liotuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

Mokame 3-czia 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 ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.ir Kas.

Amerikoje yra gražus papro-

ves Lietuviu gyvenimo nesutl- 
a e • • a 1 t <•kimai szeimose buvo retas da
lykas. Del to tauta buvo svei
ka ir tvirta. Lietuviai mylėjo 
motinas, mylėjo ir savo tėvyne.

Szia tautos ypatybe, reikia 
branginti ir gaivinti. No vien 
tebegyvenahczias motinas pri
siminkime, pagerbkime, bet ne- 
pamirszkimo ir mirusiųjų. Jei 
savo tėvus pamirszime, musu 
vaikai mus pamirsz.

* *

Ak, daug yra nedėkingų mo
tinoms vaiku. Kiek sziojo sza- 
lyja gyvena musu tautos žmo
nių, kurie ir laiszko savo mo- 
ozitiUi' rimpM Wzia, Toki o'W» M ■

v
1

P

žmogus, kurs \ drysta ranka 
priesz savo motina pakelti, nė
ra vertas, kad ji szioji žeme lai
kytu. Juk nesenai dar pilni 
laikraszcziai buvo žinių apie 
sensasingaja byla sunaus, ku
ris savo tikrąją motina nužudo. 
Ir tai dar gydytojo sūnūs! Ir 
tikėti, rodos, negali tokioms
baisenybėms.

Del to taja diena turėtu su
kelti didžiausio pasipiktinimokelti didžiausio pasipiktinimu 
tais, kurie pamirszo savo mo
tinas, ju negerbia ir smerkti 
tuos, kurio priėsz motina savo
ranka drysta pakelti.

"i ■ -...y 1 ■ i ..........   ■in" ........ .. i m

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka 
NEDELIOJ 12 MOJAUS

$4.00
noy City 4:80 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:30 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL 
Giants su Chicago

* - * 1
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Dubeltavna 
Tikialaa

Specialiszkas Troinaa apleis Maha-

New Yorke, 12 Mojaus
.. .i 1
Knisas

m

EKassšasav
JJu:
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t.E. T. EVERETT
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ESAME DIDŽIAUSI ISZDIRBEJAI VISOKIU
v

POMNINKU IR KRYŽIŲ
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Parduodame 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir 

uz pi-mažius, 
giausia preke.
Kreipkitės pas 
mus ypatiszkai 
arba prisiusime 
musu žmogų in 
jusu namus.

Ėfi Turime du 
Ofisus:MM

x

X
134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J 

MAHANOY CITY, PA. 4
X Shenandoah Heights. Phone625-R. X 
| SHENANDOAH, PA. 

* ■' 'S
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$1,000 TIK UŽ 60 CENTŲ.
... - . 1

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

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

Jaigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atslunsk 35c. 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 knyga kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1ŠZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S20 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

K. Rėklaitis
Lietuvisskaa Graboriui

Laidoja numirėlius pa- ( 
gal naujausia mada ir i 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

BĮ 6 W. Spruce Str„ 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA. - PA.
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