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ISZ AMERIKOS

jc

UŽFUNDINO PASKUTINI 
KARTA.

Uniontown, Ky. — Valstine- 
ligoiibutejo mirė James

Kaufman kuris savo paskuti
niam testamente paliko 1,500 
doleriu ant savo szormenu už 
kuriuos velionis sau vėlina nuo 
likusiu giminiu idant palaido
tu ji gražiai ir pavieszintu ge- 
rymais kožna kuris atsilankytu 
ant jojo szormenu. Liūdna kad 
tieji kurio gere negalėjo linkė
ti nebaszninkui “ant sveika
tos P ’
PERMAINE KŪDIKI ANT 

SZUNIO.
Rochester, Ill. — Miestelyje 

Powell, Harry Powell szeimy- 
na ana diena padare nepapras
tas mainas atiduodami trijų 
metu mergaite del szeimynos 
Newton Powell’ai už szuni. Ba. 
dai mergaite likos padėta ant 
slenksczio namo Powell per ne
žinoma motore. Abi szeimynos 
yra irŽganadintos isz savo mai
nu.

i 4 ant

JAUNA NELAISVE
TĖVAI PRIVERTINEJO 13 
METU MERGAITE TEKET 

UŽ SENO VYRO.

Now York, -t 
muszt'a ir koliota, kad nenorėjo 
eiti ant ipasilinksminimu su se
nu vyru, kuri jai iszrinĮco lovai 
ant apsivedimo, trylikos metu 
Olgo Lu'bincckiute nuo 19 Es
sex ulyczios norėjo atimti sau 
gyvastį.

Kada motina iszejo in darba, 
Olga iszsiunto sesutes ir broliu
kus ant ulyczios, pati atskai- 
czius maldele isz knygos, sura- 
sze kolos gromatas pas tėvus, 
atsuko kranukus gazo, atsigulė 
ant grindų ir lauke mirties.

Sesutes ir broliukai adbegia 
nuo ulyczios suuodė gaza, pa- 
szauke kaimynus ir tame laike 
sugryžo tėvas isz darbo, pa- 
HZauke ambulansa su daktarais 
kurie Olga atgaivino ir nuvožė 
in ligonbuti.

Vienoje g
vo paraszius: 
—Dabar galite mane parduoti 
in nelaisvo del seno vyro. Jus 
nesirūpinate mano ateito tik 
norite pasinaudoti isz pinigu 
kokius turi senas vyras isz- 
rinktas per jus. Parengkite lai- 

palaidokito mano

Povai kitados gyveno Allen- 
n Pa., kur levas dirbo fab-

Tankiai su

romą te loję Olga bu- 
44Mieli tėveliai:

GERA MOTERE?
•Pittsburgh, Pa. — Mrs. Lot

tie McGragor likos 
pardavinėti 
per policija. Motore tokiu budu dotavęs ir

n o re jo Pe i m s y 1 v an i joj.

uždrausta
muilu žmoniems

už uždirbtus pinigus 
pirkti savo vyrui ant Kalėdų 
gumine kdja kurios netekt * ’ 
ke darbo. Pardavinėdama mui
lą susipažino su kokiu tai Pet
ru KeUej' kuris prikalbino mo
tore parnešti vien-koji ir apie 
ji nžmirszt. Toji meile nepati
ko policijai ir abudu aresztavo- 
ji kotelyje. Kelley likos nu
baustas ant $25 o jojo mylimai 
paliepė eiti pas savo vyra bet 
toji dingo isz miesto biesas ži
no kur.

gir-
Ant

Eik tu

All rait

T 
1 IjMf 
riko. Olga lankėsi in Seward 
Park High School ir buvo 8-A 
klaaoie.

NORS PRIESZ SMERT 
APSIPACZIAVO.

Memphis, Tenn. — Mirtinai 
sužeistas ir lankantis savo pas
kutines gyvenimo valandos, 
Clare Wocxlmont, negalėjo ap
leisti savo mylimos su kuria 
prižadėjo apsipaeziuot. Todėl, 
gulėdamas lovoje/padavė savo 
mylimai ranka ir melde dakta
ro atlikti ceremonija vinezevo- 
nes, ka tasai su mielu noru ir 
padare o jaunavedis prižadėjo 
savo numvletinai amžina meile 
ir isztikimysta, tardamas: “da. 
iMiresi mano motore.“ Buvo tai 
jojo 'paskutiniai žodžiai nes su 
tais žodžiais tartum paskutine 
ki'birksztis gyvenimo jo užge
so — mirė.

Aktas vinezevones v ra svar
bus nes mirsztanczio motina 
parirupino vinezevones laisnus 
bet kada sugryžo su jais tai jau 
buvo po viskuom.

ISZPILDE NORA SAVO 
PACZIULES.

Kansas Cit v. — Ana dieno 
atsibuvo laidotuves Charles’o 
Bucks kuris nors lx? iszkilmin- 
gu ceremonijų likos palaidotas 
bet atkreipė ant savos atyda vi. 
su gyventoju. Vieni gailėjosi 
kvailio 'žmogelio o kiti turėjo 
isz jojo mirties gana juoku.

Kada praeita diena sugrVzo 
namo truputi užsigėręs, (pagal 
jojo sesers apsakymo) jojo pa
ežiu le paszauke: “
tuokH ir pasiskandyk! 
ko Charlesas atsake: “ 
iszpiklysiu tavo norą duszelo, 
t uojaus. ’ ’

Po tuju žodžiu Czaliukas isz- 
ejo o in puse valandos po tam 
palicija a t vėže josios vyro la
voną in namus. Jojo kiszeniuje 
surasta gromatele raszyta szi- 
taip: “Mano mylima motero 
paliepė man pasiskandyt ka ir 
iszpiklžiau, tegul jai Dievas 
dovanoja už tai 'bet nsz jai ne
dovanosiu lyg sodnai dienai.“ 

Motore labai tuom susirūpi
no. Jiji tik ant juęko taip isz- 
sitare, nemanydama kad josios 
vyras taip greitai iszpildys jo
sios norą.
PATS PAKLIUVO

IN DUOBE, KURIA 
KASĖ KITIEMS.

Bethlehem, Pa. - 
kriiksztynu, pasidarė

., musztyne, kurioj Andrius Mo- 
czak nudure peiliu Miką Hri- 
ca. Ne gana to Andrius prikro
vęs kiszenius su dinamitu, nu
sidavė prie namo kuriamo at- 
sibuvinejo kriksztynos, paki- 
szo keliolika szmotu ir uždega. 
Bet ir dinamitas kiszeniuosia 
Andriaus uksplodavojo, isz- nes ifž dyka, o kada Strauss at- 
neszdamas ji in padanges su sake jam duoti, Nash iszejas 
dusgcrir ,Jęunu ir da isz savo 
įelionqs nesugrį žo.

NEPAPRASTA BULVE.
Monaca, N. J.

m i t /i

Mano

Laiko 
ezionais

duszoir kurni ir du isz

. - -------------------------------—

RADO 2,000 DOLERIU
SENOVISZKU PINIGU.

Stronsbnrg, Md. — Lloyd
1 VI , l/.,
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SVODBINIS PYRAGAS
SVĖRĖ 200 SVARU.

BnlTnlo, X. Y.
perkel-
vienos 1 Kazimierio 

surado painu-

žmonos

BEGO NUO VELNIO, 8 
UŽMUSZTI.

Mexico City. — Beprotis 
žmogus šukele dideli sumiszi; 
ma'bažnycziojo, miestelyj Ocit- 
lane, per ka asztuoni žmones 
likos užmuszti. 'raine laike baž
nytėlė buvo prigrūsta žmoni 
mis kurio susirinko ant pamal
dų. Laike pamaldų tasai be
protis ’žmogus inbogo in ba*zny. 
rain szaukdamas kad jam buvo 
paliepta iržrakyti susirinkusius 

ir kad netrukus ateis
velnes paimti visus griesznin-, 
kus. Jojo žodžiai šukele dideli 
sumisziima, žmones pradėjo 

grūstis prie duriu. To
kiu bildu likos sumindžiota ant 
smort asztuoni žmones o daug 
vaiku sumindžiota taip (pavo
jingai kad daugelis nuo žaidu- 
lin mirs. Daug žmonių — vai
ku, moterių ir vyru baisiai li
kos sužeisti. Beprotis likos 
taipgi uržmusztas.

JAIGU PALIAUS RŪKYT, 
GAUS $10,000.

Carlisle. — Jaigu Mrs. S. 
Temple isz Bostono paliaus rū
kyti paperosus ir prisiegs ant 
to, tai aplaikys 10 .tukstaneziu 
doleriu pagal jojo paskutini 
testamentą. Jaigu to neiszpil- 
dys tai aplaikys tiktai procen
tą

bėgti iv
žmonos

- Charles 
sa n vai tęs 

idant savo

nuo paliktu jai pinigu.
TAI BENT PARODE 

SZPOSELI.
Scranton, Pa. - 

Henry, kuris kėlės 
adgal nurijo peili
draugams parodyt szposa, mirė 
ligonbuteje*kur daktarai buvo 
is'zeme peili isz(pilvo o kad pei
lis buvo perpjovęs ■žarnas, už- 
trucino krauju ir szposininkas 
negalėjo iszgyt. Chalukas buvo 
tuja diena užsitraukęs ir “trik- 
sas’ nepasiseko. Jisai mokėda
vo nuryt peili ir pasekmingai 
vis iszimdavo bet szi karta ne
pasiseko nebagui gerai nuryti 
peili, kuri ant tikrųjų prarijo 
ir nusmuko in vidurius.

SZUO UŽTROSZKINO 
KŪDIKI. 

Harrisburg, Pa.
menesiu kūdikis Elzbietos Ro
mi a k likos

— Dvieju

K1 votz, kontraktoris, 
damas 'sena narna isz 
vietos iii. kita, 
te surūdijusia bleszine, kuria 
norėjo numest iii szali, bet 
bleszine buvo sunki ir perim
tas :!'..kyvumu, atpleszo, suras- 

senoviszku Ang- 
liszkn pinigu vertes 2,030 do- 

^,0 užkasti
Valstijų

kyvuinu, 
dainas joje

Pinigai buvo 
kares Suv.

lei’iu. 
laike 
Anglijo.

KUNIGAS PALIKO
GASPADINEMS PO $10,000
Pundore, \Vis. — Ana diena 

pasibaigė teismas apie sulau- 
žvmo testamento mirusio ku
nigo Pauksacijuszo Stull ku
ris mirė szeszi menesiai atgal. 
Mirdamas užrasze savo dviem 
gaspadinems ipo 
riu, 
užvedė teismą, prioszindamas* 
priesz toki testamenta. Sudas 
savo nusprendimo da neiszda- 
ve ir nežino kaip teismas už
sibaigs,'

MOTERELE
DAVO SPORTELIUS, 75 

METU VYRAS GAVO 
PERSISKYRIMĄ.

Norristown, l’a. — Už tai 
kad jojo 55 metine 
tankei pavieszindavo 
sportelius ir jiems iszkeldavo 
vakaru$zkas, o kada 
tai karsztai iszmetinejo ir ji j i 
už tai vėliaus pamote; William 
G. Wimmer užvede teismą sa
vo pneziulei ant persiskyrimo.

su

-r- Kada Po
zai ije Ruddauk isztckejo

, tėvas
nutarė

už
Parkerio 

duonkepiu 
keiksa ko- 

nebuvo sztant
Pakvietė jisai 

Vlada Czikorki,

na
šavo 

teipgi

kuris sve- 
naudojo ant

būdamas
iszkepl pyragu 
kia porele 
pirkti.
danga
duonkepi idant jisai užsiimtu 
tuom darbu. Na ir tasai iszpil- 
de noru Ruddaniko, Pakopė ji
sai svodbinl pyragu 
re 200 svaru, su
jojo pakopimo 98 svarus ciik- 
riaus, 38 svarus sviesto, 370 

' kiausziniu, .'»2 svarus smulkaus 
cukraus (frosting sugar) ir 28 
svarus miltu. Buvo kam ir isz- 
dalyt milžiniszka pyragu, nes 
ant Veselkos radosi apie keturi 
sziintai svoteliu, kurio

10,000 dole- 
bet daginio sesuo kunigo,

pasiė
mė szmotoli pyrago ant giliu
ko.

PAVIESZIN-

>

NUSZOVE TĘVA.
(•amdcn, N. J. Perpykęs už 

:ai kad tėvas ant jo barėsi už 
tinginiavimą ir paliepė jam 
pasirūpint kokio nors darbo 
19 metu Antanas Kracli szove 
:n savo ieva Leona ir užmusze 
ant vietos. Vaiklis p ra Įeidinėjo 
laika pulruimiuose ir draugavo 
su įpiktais 'draugais. Tėvas pa
lopo jam pasirūpint darba ir

ir paliepė 
nors >

nnnvinln iaigu to'nepadarys tai Panede- 
|/44v>Zja

. lyje ketino ji įsivaryti isz na-jaunus
....... j .
jai už vo 18Zbego isz stubos ir lyg

mo. Vaikas po nuszovimui te- 
r

sziam laikui da jojo nesurasta.
GYVAS KŪDIKIS
* PELENUOSE.

Patrikas Įgo
4 * ■

..T. . r . ----- ------ - Patrikas Igo,
Wunmens turi /5 metus ir pn- sz]uoatytOja.s ulyeziu, kada isz-

1 * «'« i I Iv « ■ I a- ■* . .v . zl i III v'zv t « rfa ‘sake sude, buk jisai dirba už 
panaktini sorgą vietiniam 
banke ir kada radosi prie dar
bo, tai jojo pacziule iszkelda
vo vakaruszkas del jaunu vy
ruku su kureis szeldavo 
vėlybam rytui. Keturi metai 
atgal Wimmoris apsipaeziavo 
su naszle Ambrazo Benner, 
savo gero draugo po mirczial 
savo pirmos paezios.

sargu

lyg

Now York J

♦ ■ • 4 *r i

tusztinejo bleszine su pelenais,
užtiko skrynutėje gyva budi- 

į •* “ < 7f 9r

ki, vos poros valandų senumo.
Polici juntas Diunnings, pa-

ISZ LIETUVOS
ŪKININKAI LIETUVOJE 
PIRKO DAUG MASZINU.

Lietūkis“ szie- 
mnszinu 

szio-

< i

VESTUVĖSE 
NUSZOVE BIRŽINIU ?

VAITIEKAUSKA
.) /no valscz. Odn kaime par

vestuves pas pi L Girman<nte-

mot

reikalams
su porel-

daugiau kaip pernai, 
piauti
pernai, griebimui -
va t ori u
vetvkliu —

kąri

Kaunas.
labai iszpleti* 

prekyba. Visoj Lietuvoje 
met ūkininkai pirko daug in- 
vairiu žemes ūkio 
maszinu. Palyginus
tais metais javams piauti ma
szi na szimet (parduoda 3

szienui
5 kart daugiau kaip

3, kulti-
— U/21 fakteliu — P/į

3, iuvairiu phigu 
— 6, invairiu 'kuliamu maszi
nu ir motoru — 3, invairiu 
ekecziu — 10, kaupikli — 11 
kartu daugiau kaip pernai. 
Traktorių pernai visai nebuvo 
parduota, o sziemet jau par
duota 6.

Bendrai, prekyba 
mis ėjo gerai,
dabar eina. Jei ne pereitu me
tu blogas derlius, maszinu pre
kyba butu du kart didesne ■ r 
buvusi, nes daugiausia maszi
nu parduodama in sziaures 
Lietuva, sziemet, žinoma, tu
rėjo būti prieszingai — in Su
valkus.

maszi no
dal imi dar ir

NELAIME SU MASZINA.
Szmetiszkiu d v. Deltuvos v. 

Dvare atsitiko baisi nelaime. 
Vietos darbininkai maszinu 
piove gyvuliams paszuni. Ir, 
sztai, pil. X. per neatsargumu 

ranka in
Nespėjo užauki is pa-

maszinbsinkisza 
gerkle.
galbos, o jau pajuto, kad ran
ka traukia ir peiliai piausto. 
Kitas darbininkas griebėsi su
laikyti maszina, bot inaszina 
isz didelio insismaginimo dar 
sukosi. Nelaimingajam nupio-szauke ambulansa ir nugabeno ‘ \\ . . n 1 ne- , , .b, ve ranka aukszcziau alkūnes.kudi'ki in rastinuku priglaudo. r

NUŽUDĖ MOTERE IR 
JOSIOS MYLIMA.

Caluim'bus, Ohio. — Vincas 
Selligman radęs savo motore 
gldbyje nepažinstamo vyro, ka-

KANADA PRIIMA SVETIN
GAI SAVO SVETELIUS.
Buffalo, N. Y.

Kanada

Tuoj nuvežtas in Ukmergės li
gonine ir padarjda skubi ope
racija.
MAŽAI KAS RŪPINASI

KAIMO MOTERIMIS.
Moteris susirgusi gimdymu

rlii.pnrejo namo isz.'darbo nnks- kvicczili 1)oi),uto 8ftu in pagel-

ka revolverio szuviu nuszab- 
tas B. Vaitjekauskas 24 mo(y 
isz Biržiniu kaimo, to pat va|š- 
cz i a us. N užu d yme kalt inamĮt 3 
V. Kernąviezius. 
tas.

Jis sulaiky- 
i

j u
PAMISZELES DARBAI.
Kaunas. — Vokiecziu g&t 

28 nr. pil. Rinkeviczienc stati
nėj paskandino savo 2 mtm; 
mergaite, 
a i šz ko j o, 
esanti nopilnaprote.

Vedant kvota pu* 
kad Rinkovicziene

RADO SZIAULIO LAVONA,
Kaunas. — Prie Aukszta- 

dvario ant kelio rastas sziau- 
lio Kazio Molicko lavonas iszĮ 
Sredniku kaimo.

Isz pavirszutinio lavono ap
žiūrėjimo nusikalstamu žymįit 
nerasta. Tacziau i atariamas 
nužudęs Molicko pusbrolis sh 
kuriuo Motiekas iszvakareoe 
buvęs Auksztadvary ir szis ji 
lydejes namo.

Kvotos daviniais nustatyta, 
kad brolis turėjos su volioiiies 
žmona intymiu santykiu.

!

AUKA TAMSYBES^
PAKLAUSĖ BURTININKES 

SUMUSZE VAIKINA IR . 
PASODINO KALĖJIME.

--- -
Lodžius, Galicije. — Pagiri

ję arti kaimo Zagtambcų gjr- 
vena sena boba, kuri užsiima 
iszburima vagiu ir piktadanU. 
Su pageliai visokiu burtu ir np: 
vos juodos knygos surandu 
pavogtus daigtus. Nesenei, į? 
kos apvogtas tūlas szinkorit^

• ♦ •
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Stebėtina 
bulve likos iszkasta ant faunos 
Mrs. Sara Lnne. Motore iszkase 
kolos gana dideles bulves ir pa
raginta tuom, pradėjo kast 
daugiau 
iszkase, nemažai nusistebėjo isz 
josios. Isz (pradžių mane kad 
tai szmotelis medžio; paėmus 
in ranka persi tikrint kas tai 
galėjo -būti, 
bulve buvo 
žmogiszka pavidalu: kaklas, 
nosis, gaiva, akys ausys, tar
tum kad isz molio nulipytas.

Nepaprasta bulve nusiuntė 
in vaistini muzoju irž ka moto
re aplaike dovana.

NEGAVO GERT, ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ.

Dunkirk, N. Y. — Mikolas 
Nash, 54 metu am'žiaus žmogus 
atėjau in sztoreli George 
Strauss (kuris laike paslaptai 
ir naminio sztofo) paprasze 
kad jam duotu stikleli munszai-

tuom, 
o kada viena d kiele

persitikrino kad 
visai panaszi in

m/

in

laukan metėsi po automobiliam 
ir likos ant vietos užmusztas.

r *• 6 * * • 1 *

Xuskria u stasis nusidavė jesz- 
koti rodos pas burtininke, ku
ri už deszimts zlotu užmoto 
kalte ant trijų vaikinu, buk tai 
jei teip padare. Nuėjo in po- 
licije su skundu, bet toji netu
rėdama jokiu davadu, kad 
vaikinai 

aresztavoti.

ti k ėjos i, 
szove in 

josios

<sziau kaip parai ule 
i s z t r a u k e s re v o 1 v e r i 
motoro ir du kartu in 
prielaidini, po tam pats save 
mirtinai susižeidė.

jokiu davadu, 
yra kalti, atsisako 

juos aresztavoti. Szinkoriua 
vienok nenustojo jeszkoti toi- 
singystes ir tikėdamas žodžiu 
burtininkes surinko kelis žmo
nis ir nusidavė pas nužiurote- 
jus — pirmiause pas vaikina 
20 įmetu senumo. Ctaionula 
draugai szinkoriaiu* tejp 
karsztai ėmėsi ant kvotimo, 
kad suteriotas baisei vaikine- 

“prisipažino prie liūdinto- 
ju” prie vagystes kurios nepa
pildo ir likos uždarytas in ka
lėjimą. Na ir burtininkei pti? 
pažino dideliu žįnyste ir iax-

•Del ko in 
žmoniųu'žtroszkintas per

dideli szuni. Motina buvo pa- U4V.IU\‘.n, V““AIVV VIV,V... , ... . -i, • • kaip bites aut medaus f Del to
■ Irti l» n rl 1 Ir 1 T»irrv/Y Irti I.” -»i i r\' 1 '

trauke tiek
likus kūdiki vygeje k u kilioje 
ir nudjo ant virszaus paklot lo- 

Atejua žemyn rado szuni 
gulinti vygeje ant. kūdikio ku

ri užtroszkino savo sunkenybe.
Liūdnas gyvenimas yra mo

li ž t ro sz ki n t o k ud i k i o. 
Elzbieta buvo susi'žadejus te
keti ulž savo 'mylimo Austrijoj, 
su kuriuom ketino keliauti in 
Amerika. Pirko laivakortes ir F. 
sodo ant laivo bet jaunikis per, 
sipraszes, nevos ka toki iižmir- 
szo, iszejo isz laivo palikda
mas Elzbieta. Tuom laik laivas 
iszplauke isz pristovos be jau
nikio kuris tyczia atsikrato nuo 
Elzbietos. Kada pribuvo dn 
Amerika, kūdikis užgimė in ke
lis menesius.
TURĖJO GINTIS

NUO TOKIO ŽVERIO.
Middletown, Del. — Onrt Le

nox, ne karta kerszino savo 
vyrui, kad jeigu tasai nepa
liaus jaja muszti kada parei
davo namo girtas, tai ji nu- 
szaus. Vyras sau isz to nieko 
nedarė, nes buvo drūtas kaip 
jautis, o motore svoro vo* 
szimta svaru ir motina szoszlu 
vaiku. Ana diena vyras parojęs 
namo girtas, persemtas 
tu mulu“ 
motore daužyti, bet toji isztru- 
ko isz jojo moszkinio glėbio, ežiu žmonių, kurie užeina (ant 
pagriebė revolveri ir szove in 
ji du kart. Motore likos paiim- 
ta in kalėjimą, bet vėliaus li
kos paleista namo.

vas.

linos

o motore svoro

4 4 bai
li ore jo volą silpna

kad žmogus gali užganadyt sa
vo troszkima gera guzule, 
alum ir eliu. Todėl Kanada 
szimet turėjo isz Suv. Valstijų 
net 9,637,211 svecziu kurie pe
rėjo ar pervažiavo rubežiu 
per Buffalo ir Niagra Falls, 
arba 885,000 daugiau no kaip 
praeita meta. — Argi neimtu 
geriau kad Dode Samas pra- 
szalintu taja kvaila prohibi-

4 ‘ vaikai“ paliktu 
praleistus pinigus namie 
kaip Kanadoje. Oj tiejei voids 
manei kurie invede prohobicijc 
Amorike, sunaikino žmogaus 
laisve Ameri'ko o patys pač
iupta gero pasislėpė seklyczuo- 
sia.
1517 UŽMUSZTI

■ PER AUTOMOBILIUS 
IN 10 MENESIU.

Harrisburg, Pa. — Iii laika 
deszimts menokiu Ponnsylva- 
nijoi automobile! užmusze 15- 
17 ypatų isz kuriu 770 buvę 
pdksztininkai o 29,211 likos 
sužeisti isz kuriu 1611 buvo 
vaikai kurie siautė ant uliczlu. 
— Puiki rugopiute, ar ne? -

Visokiuosia nelaimęse 45,- 
767 pasažierinei automobilei 
susimusze ar susidūrė su ki
tais. Daugiausia nelaimiu at
sitinka per apsižioplinima pa

gera

pervažiavo

cijo ir jojo
ne

POPIEŽIUS APVAIKSZTI
NES 50-METINI JUBILEJU 
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Rymas. — Diena 20-ta Dė
comiborio, Potnyczioje Popie-
žius Piusas XI, apvaiksztines 
savo 50-anetinos sukaktuves ku
nigystes. Antnigystes. Ant jojo intencijos 

ka t a 1 i k i szk ose 1 >a'žny- 
czioso ant viso svieto atsibus 
pamaldos.

visose

U Washington, D. C. — Su- 
virszum 300 milijonu galonu 
mal'aso likos sunaudota praeita 
metui per Suv. Valstijų gyven- 
tiXins.

11 Lisbon 
kelio cinancziu automobiliu. O Por staigia

ba, o vietoj pagelbos, po gim
dymo palieka invalide del 
kraujo užkrėtimo ar ko kitę.

Bobutes, 
gimdaneziu, nuduoda daug žl-
nanezios, bet isz tikrųjų nie
ko nežino; kad pagreitintu bei 
palengi’intu gimdymą, jos da
ro i n va irius burtus ir bepro- 
tiszkus manksztinimus, isz ku
riu koletą ežia ir paminėsiu: 
(l)persiversti per gulinti lo
voje vyra, (2) laiko gimdan
čia- virsz ganiojanczio 'kuil
io karszto vandens, (3) kiszu 
in vidų iszplaktus kiauszinius 
ir 1.1. Be to, kartais dar negi
musi kūdiki “pakriksztija“ 
inpildamos in vidų (gimt u ve) 
szvento vandens, del ko kūdi
kis dažnai užgoma sužalotas 
arba negyvas. Sunku ežia vis
ką smulkiai apraszyti, kiek tu
ri bereikalingai moteris ken
tėti, žiūrėdama mi rėžiai in 
akis.
TURI LIETUVOJE BULVIU 

UŽ 132,000,000 LITU
— Jau galutiniai 

kad sziomet 
Lietuvoje bulvėmis apsodinta 
buvo 132,000 ha., gi pernai 
121,000 ha. Vadinas musu ūki
ninkai ir nederlingu metu 
sugell^jo surasti sekios ir už
sodinti toki dideli plota. Ma
noma, kad isz vieno ha vidu- 
tiniszkai gauta apie 250 sent-

• " 1 1 * • Ir

Kaunas, 
apskaieziuota,

lis

pakriksztija

mirėžiai

senumo.
szinkoriaus

Ctoionuia

minti. Po keliu dienu apsatd
►policijai kad prisipažino įrf

bausme mirties o toji prilu
pus szinkori, dažinojo teisybė^ 
ir vaikina paleido ant liuorfjN 
bes o szinkoriu uždaro kalef 
jime už sumuszimn vaikine,*—
NUOTAKA NETEKO 

NOSIES ANT VESELKOS.
f

Krokuva, Lenk. — Name Žt*

kas bus už keliu metu? Žmonis 
kris nuo automobiliu daugiau 
kaip ant kokios kares,

Portugalija.
viesulą nuskendo 

laivelis Penseitov isz kurio isz- 
s i gelbėjo tiktai 12 žmonių o do-

i 1 . ■szimts pražuvo.

noriu bulviu, o isz viso ploto 
— apie 33,000,000 centneriu.

Skaitant centneri po 4 lit., vi
sas sziu motu bulviu derliui 
bus davės apie .182,000,000 Ii- 
tu.

<1

33,000,000

*

linskienes atsibuvinejo veedl- 
ka. Po pusiaunakt pradėjo ba
ladotis in duris (kokio tai du 
nepažystami v>Tai, o kari 
jiems niekas duriu neatidarė 
nuėjo in miestą paaiszaukt tu 
pagalba daugiau savo draugu, 
insigavo in vidur i ir pradojb 

apczystiuef r

o

‘ 4 apezyst iuet ’ ’ vesoln inkus. 
Vienas isz neprašytu sveczllį 
t oi p inirszio ant nuotakos logd
jinoužprasze ant Veselkos, kari
r . . ..

' I kia noselių? 1
isz piktumo nukando jai pili- 
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Kas Girdėt
Isz visa szaliu Amerikos 

skaitytojai prisi unezia pade, 
kavones už laikraszti “Saule” 
ir Kalendorių ant 1930 melo. 
Skaitytojai moka apsvarstyti 
kokis jiems laikraszti* geriau
sia patinka ir turi “smoka.” 
Skaito ta, kas jiems prilimpa 
prie szirdies ir yra “gardu” o 
Imt kitu laikraszcziu ne nežiū
ri. Aeziu jums pagnodoti skai
tytojai už jusu gerus velini- 
mus o tiems kurie prisiuntė po 
viena ir kelis naujus skaityto
jus. .Ink tai jusu laikrasztis ir 
ji szclpote. Da karta aeziu! *

Ar bus ateinanti 
ar Ims geri 

Ant tojo užklausymo 
vienas negali pasakyti nes

prie<žo<lis yra prilygintas prie 
žmonių: kakla abrakas gorbti- 
vio'buna, tada žmones nžo ir 
lėbauja. Žmones isz gauburio 
nemoka nftudotis: — “Kaip ge
rai tai kortai, kaip negerai tai 
kėniai.”

Kada Amerike buna geri lai- 
kai tai tuojaus užauga ragai, 
moteres ir merginos rodosi in 
brangiausius pamins, tranko
si po ipaibulkes, iszdavineja pi
nigus ant tokiu dalyku be ku
riu galėtu apsieiti, pirkinėją 
bambi liūs ant iszmokesczio ar
ba painia morgieziu ant namo 
ir Lt.

Žinoma, niekas negali , to 
visko kitam uždrausti — kož- 
no valia, turi pinigu; ežia Ame- 
rikas, neprivalo ezedinl niekas, 
— bus darbu, ‘bus pinigu( ?!) 
Mat žmoneliai laikosi sistemo, 
kaip (poterėlyje stovi: “Duo
nos musu duok tik ant szia- 
dien” — džtat nertukv rūpin
tis apie rytoju.

niekas

stovi: 
tik

> >

J

t

Valdisz-

Isz Visu Szaliu
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TUKSTANCZIAI KINOZIKU 
UŽMUSZTA.

Shanghai, Kiliai
ki kareiviai turėjo kruvina su
sirėmimą su pusi keleliu is (ap
linkinėje Ckeng-Choiv, provin
cijai įlomiu. Keliuosi* musziuo- 
se likos užmuszta ir
suvirszum 7000 pasikeleliu 
in 5,000 Kvangsu pasikeleliu 
teipgi užmuszta. Daugiau kaip 
15,000 sužeista.

sužeista 
o

— Penkesde- 
dirbaneziu 

czionais, terp 
ko-

KRUVINAS TEISMAS
________________________ ■
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Kožnas galvoja ir vienas ki
to klausia: “ 
meta st ra i kas ir 
laikai!” 
ne
niekas to nežino.

Praleido žmonelių i 
laikus ir genis, tai žino 
taip priprato prie geru laiku 
kad apie blogus nžmirszo. Jai
gu vasaros paukszrziai neswli- 
nasi in sziltas szalis, taip ir 
czionaitiniai milijonieriai nesz- 
dinasi su savo milijonais in 
sziltas vietas, ten kur savo mi
lijonais 
sius isz

blogus
ir

United States (’ivil 
Commission, Washington, D.

gamina eile knygucziu apie 
invairius valdiszkns darbus. 
Keturios knygutes jau 

()pport unit ies 
and

Service'

BOLSZEVIKAI VAGE KIEK 
INSTEIGE.

Tula, Bosiji*, 
szimls darbininku 
bjuro finansų
kuriu randasi vienuolika 
mnnistu, likos aresztavotais 
už ominia kysziu, vagystes ir 
padirbima netikrujn padotki- 
niu kvitu. Panaszus skanda
lai likos atidengti Astrakano, 
Nižniiiovgoro<lo ir kituose 
miosl nose.

likos 
k v sziu

ir

C. 1 JS

užims plotus geriau- 
kur trauks auksine 

liepsna del pasiszildymo o auk
sas, reike žinoti, labai szildo!

Jau tieji milijonieriai isz- 
cziulpe Amerika, iszpustijo 
viską ant žemes ir po žeme o 
jaigu da galėtu ka iszpustyt isz 
tos žemeles tai neužsimoka, 
brangiai kasztuoja ir ncatnesza 
didelio pelno o 
turi kur padėti.

Tokiu budu negalime tikėtis 
tokiu goru laiku kokius jau 
praleidom. — Kaip milijonie
riai parodys tai ir žmones in 
ten kamosis.

Amerika,

prick tani, ne-

Tėvai privalo su savo vaike
liais, kada kiek laiko turi, už
siimti pasikalbėjimu ir būti del 
juju tikrais “bcxlems..” Tokiu 
budu vaikai neužmirsz savo 
prigimtos kalbos 
augsztosni mokslą pabaigs tai 
Lietu v i szkai gražiai kalbos ir 
bus gerais Amerikonais. Toki 
Lietuviai v ra dideliai Amerike 
geist ingi ir tiktai su tuom Lie
tuviai savo varda pakels, dai
gu czionais Lietuviszki vaikai 
iszsitautina tai tame yra tėvu 
kalte. Tegul jusu vaikai šlu
boje kalba su jums ir tarp sa
vos Lietuviszkai, tegul juju au
sys pripranta nuo mažens prie 
tėvu kalbos o tos kalbos nouž- 
mirsz niekados.

bodems.
neužmirsz

kada irO

rnTula moterėlė isz Detroito, 
Mich., geidžia 
nuo savo vyro už tai kad jai 
duoda tiktai tris dolerius ant 
sanvaites ant 'ij^zsimaitinimo. 
Badai sudže davė jai persisky
rimą o vyrui paliepė mokėti jai 
po 25 dolerius nes turi kelis 
namus isz kuriu turi gera pel
ną.

persiskyrimo

Am<‘ r i k on i szk i mil i joi i i e ri a i 
p ri sriaubi a kruvino prakaito 
vargingu darbininku; vieni pi
la milijonus ant visokiu moks- 
liszku institutu kad savo var
da garsingu padai’yti. Ir tai 
lenktynuojasi vieni su kitais 
katras daugiau duos. Czia vėl 
apart milijonu, užsimano gar
bes ir nnaro nes tas Amerike 
neturi jokio ženklyvumo, tai 

jeszko Europoje. Jeszko
del savo dukrelių nusiszpica- 
vusiu kunigaikszcziu baronu ir 
lordu, kad ir su iszplyszusia 
sėdyne, moraliszku bankrutu, 
del kuriu atiduoda savo dnk- 
teres su prkleczku keliu mili
jonu doleriu.

Argi negalėtu palikti tuos 
milijonus Amėrike ir pagerin
ti ‘būti darbininku isz kuriu su
kuopi no tudsius milijonus. Kur 
tau!

Jojo

Priežodis nuo senovės kalba: 
“Kada a'brakas arkliui užpa
kali drėskė tai spardosi.” Tas

gata- 
in Med-

Hosjiital Work,”
Opp(»rtunities for Engineers” 
Opportunities for Chemists,” 
Opportunities and Advanta-

« 4vos — 
irai 
i i 

i i 

4 4
ges of the United Statos (’ivil 
c 1 • MService.

Kitos knygutes gaminamos. 
Knygutes siunezianios dykai. 
Paduoda pilnas informacijas 
apie darbus, pareigas, kvalifi
kacijas, algas ir progas.

TIKRAS VAIKINAS
PASAKAITE

kliosztorians
ant kelio

Rodos

Smalenu 
krestorius pasitiko 
vaikinuka kuris jeszkojo služ- 
bos. Kvestorius prakalbėjo in ji 
kelis žodžius ant ko labai isz- 
mintingai atsakinėjo.O kad du
ži nojo jog ne turi tėvu, ir jog 
službos jeszko, liepė vaikinui 
eiti in klasztori o in kuri no 
buvo toli. Vaikinas kada nu
sidavė in kliosztori palaike 
ant to laiko, kada sėdėjo visi 
zokoninkai prie piet.
nebuvo, turėjo laukt ant karl- 
toriaus kur kabojo daug vi
sokiu abrozu, o tarp tu buvo 
trys greta: Szv. Petro, szv. Jo
no ir szv. Franciszkaus. Vai
kinas in tuos abrozus žiopso jo
si kada iszejo gvardijomis 
(vyriauses kunigu) ir stukte
lės per peti vaikinui paklauso: 

Ka nori mano vaikeli !
Vaikinas pabuezeves ranka, 

papasakojo apie pasimatymu 
su kvestorius ir jog jam liepc 
czia ateiti.

Gvardijomis
apie ka ir ant galo dadave:

— Ka ir kaip tu misi i ji 
apie tuos szventus in kuriuos 
žiurejei o ir dabar da žiuri?

Vaikinas ilgai
mas tarė: — Szitas, ka laiko 
kielika (S. Jonas, ba su kieli- 
ku malavoje) tai sako, kas ma
no vynu iszgere! — O tas ki
tas atsiklaupęs muszasi in kru
tinę ir sako: “
nau (buvo tai szv. Franeiczkus 
uždėjus ranka ant krutinės); 
o tas freezes su raktais, (szv. 
Petras) sako: “ 

imkite rakta,

d a pa'k lau.se

ne mislvda- t1

Dievaži asz neži-

kam jum bar
tis! imkite rakta, eikite in 
skiepą ten rasite vyno o gale
nite gert kiek tik norėsite.” 

Gvardijonas vos nuo juoko 
su»ilaike, ir priėmė 
isz kurio pranaszavo turėt ge
ra kvestori kuris galės kauti t i 
nuo žmonių avis ir žąsis.

vai kiną

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meiles bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdulos 
knygutes: (1) Meiles vakaras arba' 
kaip vyrai myli moteres, (2) Antras 
meiles vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senberniu iszpažinth 
arba kodėl sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunczia- 

už viena doleri. Atskirai kiek-
* —a — «-*. • S • 1 f

siunsti bu užsakymu. ;

mos 1 

viena knyga 60 centu. Pinigus reikia
i om j niut 1

KULTŪROS KNYGYNAS 
So, Boston, Mass.P. O. Boa 3,

n
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BANDITAI SUDEGINO 20 
ŽMONIŲ DEGANCZIOJE 

GRINCZIOJE.
Monasterio, Makedonije. — 

Kaimeli jo Dragosza, 
baisus atsilikimas. I 
da. atsibuvinejo veseilo turtin
go gaspadoriaus dukters ir ]ia- 
kvietia kainiuoeziai linksmino
si, netikėtai už’klujio ant juju 
J’urkiszka gauja banditu. Tn- 
vare visus in grinezos, padegė 
ir sudegino nekalius gyvento- 

Apie dvide- 
szinits žmonių sudogo degan- 
czioje grinezioje. Po tam ban
ditai pabėgo in kalnus.
SZMUGLERYSTE SPIRITO 

FINLANDIJOI.
Helsingfors, Finlandije. — 

Pagal valdžios raportą, tai ar
ti du milijonai galonu spirito 
likos szmugloriuoti in Finlan
dije sziniet, isz kurio lai skait
lio valdže suome tiktai 150 
tukstanezius galonu, o kili ne
žino kur dingo.
KAIMUOCZIAI TURĖJO 

MASZINIUS KARABINIUS.
Slapta j>o- 
maszinius

jus ant smert.

f

, atsibuvo
Laiko ka-

Odesa, Bosiję. -- 
licije surado kelis 
karabinus paslėptus pas ka’- 
muoczius kaime Nova Nikola- 
jevska. Kainiuoeziai apsigimk- 

tiksle pa s i pr i eszi u i m o
rinkėjus padotku, 

k vie-

lavo
prieszais
kurie atiminėjo jovus, 
ežius ir kitus grūdus nuo kai- 
inuocziu, kurio neturėjo pini
gu užmokėt už padotkns. Apie 
du szimtai kaimuoeziu likos 
a reszta volais.

VAIKAS PADEGE VISA 
RAIMA.

Karezew, Lenkije. — Septy
nių metu vaikas jeszkojo sa
vo dingusio kralikuczio nak
ties laike. Suseko kad kraliku- 
tis pasislėpė in malkas .sukrau
tas užpakalije grinezios. Nega
lėdamas jojo isz fenais iszbai- 
dyt, malkasvai’kas uždegė 
manydamas kad tokiu budu 
prispirs kralikuti ant apleidi
mo savo 'kavonos. Na ir pasek
me tojo buvo to, kad du szim
tai žmonių pasiliko be pasto
ges uos visas kaimas iszdego.

ARKLYS SUEDE 
SKRYBĖLĖ.

Vietinius, Austrije. — Uli-
oze ėjo poni Janina Aske, ko
ri turėjo ant galvos puikia 
skrybėlė papuosztn su žiedais. 
Kada ėjo pro stovinti iszalku- 
si arkli, tasai manydamas kad 
tai kas gero, griebe su danti
mis už skrybėles. Poni Asike, 
norėdama gelbet savo skry
bėlė, griebe su ranka už gal
vos, bot arklys isz 
perkando jai ranka.
apskundė locnininka arklio, 
kuris tvirtino buk jojo arklys 
neturi pikta būda ir visa kalte 
meta ant skrybėlės kuri nustū
mė arkli in pagundima tai Ir 
isz netyeziu inkando in ranka.

O kad Askiene iszsižadejo at
lyginimo už skrybėlė, bet su
dže apkaltino diružkosi ir nu
baudė ji ant deszimts gulden 
bausmes.

godumo 
Motoro

UŽ NUŽUDINIMA SAVO 
VYRU IR GIMINIU.

Budapeszt, Vengriu 
ii.vcze, 13 diena, kuria žmonis 
laiko už nelaiminga, buvo pra- 
dže teismo 42 moterių kuriuos 
yra kaltinamos už nužudijiima 
savo vyru ir kilu giminiu 
idant gauti iii savo 
turtą likusi po nužudytais. Vi
sos žudinstos likos papildytos 
dideliam 'kaime Czaisvinkel, o 
pagal palicijos tyrinojinui tai 
tosios moteres turėjo nužudyt 
nemažiau kaij) szinila ypntiL 
Visos moteres 
buk jrapilde žudinstns del (o 
kad juju vyrai daugiau 
da.vo ne 'kaip apdirbi nėjo i rices 
o moteres turėjo atlikti 
darba, neturėdamos kuom ap
sidengti, buvo laikomos kaipo 
nevaliuinkes ir neturėdavo ka

Prie tojo szetoniszko 
darbo, prikalbino jeisos koke 
tai motoro kuri pakušti* niotc- 
res ant nužudiiiinio savo vyru 
arba, juju g 
griebt juju turtus in savo rau
kas ir nors tokiu budu užtik
rini sau goresni gyvenimą. Ap
kaltintos mot<‘ros turi nuo 44 
lyg 72 motu.

Mot (‘ros žadino savo vvrns 
jiagelba arseniko, karholi- 

nes rukszties ir kitu trueziji- 
mu. Nokurios nužudo net po 
tris ir penkos ypatus isz vienos 
szoirnvnos.

Szimtai žmonių susirinko in 
sudu iszgirsti akyvo teismo tų
jų moterių, kurios iszrodo ant 
tikru nevalninkiu ir vos lai
kosi ant kojų nuo sunkaus dar
bo ir apsidengusios 
lain.

valgyt.

su

i
I ^0 f •

rankas

iszsi kalbinėjo,
j

ger

visn

lininiu idant uz-

skanu a-

LAUKINIS ŽMOGUTIS.
Tomis 

dienomis, ’kada Amerikoniszki 
radosi aplinkinėje 

Tunrbakto, iszgirdo 'nepapras
ta cypimą krūmuose. Manyda
mi kad užtiko koki žveri, lei
dosi paskui cypimą? Nepoil- 
gam rado ant medžio koki lai 
sutvėrimą. Vienas isz kareiviu 
szove, taikindamas “žvėriui” 
in koja, nes norėjo ji paiimti 
gyva. Kada tasai nepaprastas 
sutvėrimas nupuolė, prie ge
resnio prisižiūrėjimo jiersitik- 
rino, kad tai žmogus. Tasai ne
paprastas žmogelis turėjo tik
tai 31/* pėdu augszezio, plau
kai sieke kone lyg žemes, na
gai užaugo ant 9 coliu o iszro- 
de ant kokiu 50 motu senumo. 
Ant galvos turėjo du mažus 
guzus panaszius in raguczius, 
o rankos sieko žemiau keliu.

Kareiviai atgabeno taji ne
paprastai sutvėrimą in czionais 
kur laiko 'klotkoje, būdami

, nes

Manila, Filipinai.

kareiviai 
m

laiko klotkoje, 
baimėje kad nepabėgtu 
ketina ji. atvežti iii Suv. Va Iš

lenda užbaigs savo tar-t i ja s, 
nysta ant Filipinų.

SZIMTAS RUBLIU
PRIEŽASTE

BAISAUS ATSITIKIMO.
Moskva — Kaime Lopatove, 

ūkininkas Golkoff, sugryžo na
mo isz
szimta 'rubliu 'už 
avis, 
gulincziai

jomarko ir jiarsiveže 
'■ parduotas 

kuriuos padavė paežiai, 
lovoje. Motore pa

duotus pinigus padėjo po pa- 
dusžka ir užmigo. Vaikas gu
lintis szale motinos, matyda
mas kad motina padėjo paikos 
popierelos po paduszka,^ atsi
kėlė tykei iszeine bumaszkas 
ir supleszo* ant szmotoliu. Te

eidamas ’gult palamino 
supleszytas bumaszkas ir da 
kelis szmotelius rankoje vai’ko, 
dasiprato kas atsitiko. Tėvas 
teip inirszo ant vaikiuko, 'kad 
pagriebė ji ir teip trenka in 
siena, kad iszteszkino 
smegenis, nes galvute sutruko 
kaip luksztas kiauszinio. Po 
atsikvotėjimui isz piktumo su
prato ka padare, iszhego lau
kan ir pasikorė tvarte.

bumaszkas

-M' ,

jO »

Kalnai, miestas, maža bakūžėlė, 
Kalnuos’ vejas nakezia ūžia, 
Viskas miega, tik jaun’s menuo 
Žinr’ per langa in bakužiu.

Lovoj guli jauna moteriszke, 
Du vaikuczius prie savos glaudžia, • 
Glosto galvas, glosto veidus, 
-Pati raudoja gailiai, graudžiai.

Mama, mama! rl’u verki vis
9

Verki tetos, mama, kur jis?

9 9
9

4 4

Maži n lėliai in jajn tarė 
4 4 H
Kas su jiiom pnskhire ?”

Ana 'diena juju Ietis
Iszojo -dirbt -—
Bot nelaime darbo laike,
Ji'briisto akmuo užgriuvo.

Darbininkai 'diena ir įnikti 
Joszko, kasa, “ 
Bot no mirusio no gyvo 
Lvg

mainicris 'buvo,

driliais” hado
9 

szioliai jojo nesu rado.
Naktis. (Irinozioj labai tyku, 
Tik aplinkui 
Moteriszke pradod

vejas ūžia, 
’ snausti.

Sztai i nei na kas in baku'žia.
ar t n mielas?”“Ar tu paežiui,

Ji nedrąsiai vyro klausia,
Jis nedrąsiai, pasznalrŽdoms lyg
Jai atsako: “ Aszt mieliausiaI”

Žengė žingsni, žengė antra...
Kas nepaprasto matyli,
Pati klausia: “
Tavo rubai apdraskyti ?

Miela, mainose dii'lit sunku,
Greicziau noris

r i *
paeziut, kodėl

! 9

fc'

I

r

(<

ir vėl -žengia,

’ namo gryžti
Tai tamsoj in asztria uola
Imi kartais* ir apiplyszti.”

“ Ka. ten rubai ?”
Skliurus rankom pasikėlęs, 
“Bot paežiui, kodėl veidas 
Taip palbales ir pamėlęs?” 

Mieloji, mainose diriiti sunku 1
4 4

Kaip pridirbi darbo gala
Ima džiaugsmas, tai isz džiaugsmo
Veidas melsta ir pahala.”

“Ka czia. baltas, molius veidas, 
Sk Ii urai pri si driskiu, 
Ir vėl eina prie jos lovos
Vaikus, paežiu ’bueziuot siekia.

Pa’bucziiivo syki, kita,
Pati vėl jo klausia, tyria, 
“Paežiui, kodėl tavo lupos 
Taip atszalia ir pa st iria?”

. . (’zia vaikucziai pradod* verkti;
“Mama, maniai” prasznekejo, 
“Mes sapnavom tik-ka tėti, 
Jis isz imainu jau iszejo. . .

Jis isz onainu jau iszejo,” 
Moteriszke giliai atsiduso, 
Ir irž duszia jojo, klaupus 

“Te\'e Musu.”Sukalbėjo
—F.W.S.B.

va s

jam

-——--------- ------------- 7—
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raižymo, del vaikam^, - Preke 18e 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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Pet ra s Ka reszke v i ežiusBALSAI MUSU
SKAITYTOJU nokit1c’. kad. "V kelia negalėjau skaityti ‘Saule

— Juozas Juzienas isz Ke
nosha, Wis: Siuncziu jum $3. 
del 1930 motu prenumeratos.

Szv. KalėdomsSveikinu jus 
ir Naujeis Motais, idant Die
vas laikytu sveikatoje ir dar
buotis tolinus, szviesdami mu
su tauta.

— Mrs. A. Stulgaitės, Hard
wick, Mass: Labai man links
ma skaityti jusu laikraszti ir 

josios apsieiti ir 
aeziu už pri

len
kiu goriausiu pasivedimu ant 
Szv. Kalėdų ir Nauju Metu.
— Miss Bolins'koy, Tamaqua 

Pa:
ant viso meto.
szvios, pakol gyva busiu.

— M. Macziunas, Detroit 
Už ra szau

negaliu be 
teipgi szirdingai 
siuntimą kalendoriaus.

9

.P r i si uncz i u j) re n n ine ra t a 
“Saule” man

“Saule” in 
gimines ir 

prisiuneziu už save prenume
rata nes be “Saules” butu 
man

Mieli;
Lietuva del savo

“ Saules” 
gyvenimas nuobodus o 

Lietuvoje “Saule” skaito dau
giaaše ir tai net visas kaimas.

Mrs. Agnieszka Palu- 
G retna, Neb: Siuns- 

Sanlo”
bick i, G retna, Neb: 
kite “Saule” ir ateinanti me
ta, nes mano mama labai my- 

” be kuriosti skaityti ‘4 Šaule 
negali apsieiti.

— Mat. Andrijauckas, Cam
den, N. J: Priimkite into ma
nes prenumerata, kuria trupu-
ti suvėlinau ir nenoretau kad
sulaikytumot man teip myle- 
ma lai'kraszti.
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West Philadelphia, Pa: Dova-

>»* 
nes turėjau nelaime su akimis 
ir 4 metus negalėjau nieko ma
tyti bet kada vela pasveikau, 
‘‘Saules”
vėl skaitau su mielu noru, per 
20 metu.

— Frank Egile, Vestnburg, 
Pa: Priimkite prenumerata už 

ant kitu metu nes

la'bai iszsiilgau ir

“Saule”
mano tėvelis sako kad geres
nio laikraszczio nesiranda kaip 

o kitu visai nemvli“Saule,” 
skaityti.*

— II. Kerlavage, Pottsville, 
Pa: Mano motinėlė man šake 
kad jus vis siunczele 
“Saule” 
szau 
jum aeziu kad ne 
nes mapo motinėlė sako kad 
tai josios vienatinis džiaugs
mas kada aplaiko “Saule.” 
Visa skola užmokesim norin
gai jeigu man praneszite kiek 
da turiu užmokėti.

vis siunczele jiai 
už kuria asz užmir- 

užmoketi ir szirdingai 
sulaikote,

mote ?

KLYKĖ.

O kaipHavo sūnelis ku-

Devui dokai da gerai.
Kiek dabar jis turi dio-

nu?
Ay 

kumute, suvis jisai bus in tę
va.

Trylika, bet ar tu žinai

— Kaip tai ?
— Nu-gi per diena miega, 

o nakti 'klykė teip kaip tėvas 
ba ir tėvas per diena miega, o 
sutemus karezemoje sėdi iki 
rytui.

c
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PIRMUTINIS __________
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W.Centre ir 603 W. Mahanoy St.

jgj<AW
<01

Ffi IfMft 1

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dum 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.irKas.

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka t a 5 tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos boi 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 esat ap
imtu kokiu nors nesmagumu, Ui 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk saw sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapir.imosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaiat-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. D gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatfgyu^b^ga tai li
gai kelia ir suteikia žmdgui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKATTTS,
25 Gili et Street. Spencerport. N. Y.

Nervu Preparatfg/u^h^Ka tai li-

j Szita yra Receptu :: 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru > 
receptus. Jeigu juso dak- ; 
taras negyvena mieste, ; 
atneszkite jo receptą in ; 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles. ;

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
*

ii*1 1 ’ H' ii 'h i.'l i i^1 |

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paeita, 
(sz.rasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.
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į Ant J. Sakalauskas | 
i LIETUV1SZKAS GRABORIUS Q 
! (Bell Phone 872) S 
j 331 W.CentreSt. Shenandoah, P*« U
T

Nubudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girard rilles 
jeigu, kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man talo- 
fonuoti o pribusiu in dessimts 
minutu.
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Isztikima Szirdis Daugiau |
Svėrė Negu Auksas |

\Tcmvkit! Matvfi žiburėli, 
girdėt balsai žmonių, plupseji- 
mfts irklu.

Maltini ūkas isztempe ausis. 
Supranta balsus patinstamųjų, 
baisa Veronikos pirmiausia su
pranta.

iTemvkit!
4

li k tai,

pa

tiktai

i,. czionais pri- 
kii gal(‘siu pakiar^r

— Turime ji surast, juk tai 
mano tėvas!

Ant vandenio pasirodo szvie. 
sa atmnszta nuo žiburio, sztai 
ir valtele iszlenda. isz tarp me
džiu.

Veronika, Veronika! — 
I >a sza ūke m ai u 11 i n k a s.

— Sztai ir mano tėvelis — 
paszauko su džiaugsmu mergi
na.

jam akyste.
Veronika padavė tėvui pus- 

rvezius szilto viralo.
— Ar no sergi teveli! 

klausi' jauslei.
— No sergu

baisiai esmių nuvargęs.
— Tai nesi kelk, teveli.

O kas Veronikele stojosi 
su 'malonu.

Stovi da ant vietos!
Dėkui Dievui, turėsimo 

norint kur prisiglaust. O kas 
butu su manim stojasi jaigu ta. 
ves net ureczia ? Kas rnprntusi 
apie mane!

Nutilo ant 
paklauso:

O kaip tu iszsigelbejai?
Vakare atsiguliau ant

Tame iszgirdau kas 
tok i s musza in Įauga ir szau- 
kia.

valandos paskui

— a įsi ličKur yra, kur.’ 
pe vyriszkas 'balsas.

Veronika, Veronika, szi- 
ezion esmių in szen, in szen!

Valtele artinosi prie medžio 
nuo kurio paėjo 'balsas szau- 
kamtis pagelbos.

Te ve!

— \r<‘voidkp 
žiūros jus o I 
t i, viską del jiis padarysiu, 

Gi ineziojn.'buvo tylu.
Jokūbai, — tarė ant ga

lo drebanezin balsu. — Vakar 
dideh' Inu padariau skriauda. 
L'ž rus tiuliu tave o tu suvis ant 
to neužsipelnei. Paniekinau ta
ve jog no esi taip turtingas 
kaip asz, nes Mausziukas mano 
ant to prikalbino. Pirszo map 
kiloki žentą. Biedna tu Vevoni- 
kole! Buozia. tavo pardavės už 
netikusi pinigą nes norėjau ta
ve apmainyti už szniota. aukso. 
Dabar mat a n jog tave negaliu 
parduot už auksu nes auksas 
priesz tavo neturi jokios vertes. 
Szirdis tavo yra. daugiau verta 
negu deimantai ir turtai viso 
s v i et o! — AI h' i s k man, Vej’on i - 
kele, ir tu Joku'beli taiip-gi.

A’ei'das jaunikaiezio praszvi- 
skaihjcziausin saule

I T
I

TARADAIKA

Ton kur apid Pitlsburga kaip

szaukeTe ve, 
Veronika.

Dėkui Dievui jog esi gy
va, mano dukrele. Kada iszgir. 
dali baisa 
rnislinan 
truks.

musu
mano.i<>S

zvanelio (ai 
sziivlis

Tėve,

v ra kitas

jog

tavos joszkojomc 
J ir del to z va n i jom e.

O kas leziou 
prie tavos?

— Tai asz esmių prie josios 
— Jokūbas.

Ar tu Jokūbai?
'I’aip, asz. Maeziau

del malūno bus pavojus todėl 
pribuvau in laika su pagelba.

Jokbbuk, esi szaunus 
vaikinas, nepyk ant manos ir 
atleisk kalte jaigu gali. Ir tu 
Veronikele, ne pyk.

Valtele susilaiko prie me
džio. Maluninkas nusileido že
myn o .Jokūbas paėmė in savo 
gk*bi, pasodino sumirkusi seni 
in valti ir ]>asuko link kraszto.

In kur plauki Jokūbai !
Nugi in kraszta.
O kas stojosi su maliniu ?
Malūnas apsemtas, stovi 

vandenyje, tvartai taip pat, tu
rime toliau plaukt. Gausimės in 
kraszta o paskui eisime iii ma
no grinezia. Kad ir mano grin
ezia ne didele bet su atvira 
szirdžia priimsiu ir bus del jus 
geri a use.

Maluninkas nieko neatsako. 
Prisiglaudė prie krutinės duk- 

! terš ir vos isztare:
Veronika, tavo Jokū

bas. .. tai szaunus vyrukas... 
Zyda tegul kvaraba paima.

* * ♦
Netrukus priplaukė Jokūbas 

■ prie kraszt 
i ties,

gelbėjo iszlipti Veronikai o

no didele liet

tavo

o ir iszszoko isz val- 
pririszo prie medžio, pri-

i -v- «

paskui mal įmink ui.
Suvis buvo l/ dvasios. Jokiibas

( atvede ji in

Suvis 
dvasios.

antnų vargęs 
ir Veronika 

grinezia, paguldė 
in szilta lova ir davė szilto vi
ralo.

Veronika sėdėjo prie tėvo 
]K’r ciela nakti, .Joku'bas-gi nu
ėjo ant tvarto ant szieno pasil
sėt nes buvo nuilsės.

Kada isz ryto saule užtekėjo,
i pamate ciela aplinkinia užlie- 

longvai kvėpavo, 
jau u^Žmirszo kits vakar 

po griausmu ir būrin.

i

i

)

I

I

f

ta. Svietas 
rodos 
dėjosi 
Ant medžiu czirpino paukszte-
liai, džiaugsdamiesi isz sma-I
gaus oro. O ten pakalnėje ky- 
szoja malūnas isz vandenio ku
ris jau pradėjo nupuolinet. No
rint# da laikėsi, vienok buvo 
kaip kur sugadytas. Tvartai ir 
tvoros niinesztos. Arklinyczin 
stovėjo tuszczia, dumblais ap- 
neszta, arkliu, ant szono pa. 
krypus. Gyvuliai ant lauko isz- 
varyti per l>crna bau lie žiu ro
dami in szali malūno.f

I

■lb

i

pasilsiu.

— Veronika, Veronika, — 
upelis tvinsta! Buvo tai Jokū
bas. Isžbegau ir porsigandau 
baisaus oszimo vandens.

paklau-Kur tėvas?
- Niekas tavo teveli nosmii.

mate. Joszkojau tavęs visur bot 
negalėjau surasti. Gali sau te
veli ta mano baime del saves 
persi a t yt. Tumi' paszauko Jo
kūbas: — l’žskambink! — Pra
dėjau skambint bet niekas no 
atėjo isz tarnu. Tarnai gelbė
damiesi patys save ir gyvulius 
paėmė, .loki/bas atriszo valtele, 
sodom in ja ir plaukėm in kita 
kraszta jeszkoti tavos.

Ir radote mane ant me
džio. J’egul bus Dievui garbe už 
ta malone. Ant. tosios vietos, 

pa-
Ant tosios vietos 

kaip tiktai vanduo nuseks 
statvsime krežiu.

Taip, teveli, privalome 
tai padaryti nes yra už ka Die-

$

KARALIUS 1 J# ri r' . J 4F
i! .4

vui dokavoti.
t ž valam los 

Jokūbas.
p<> tam atėjo

kaip t u rites malli
ninke, po vakarykszcziai!

laI>ai esinin nuvargffitas.
— Turite czionais

Pasilsėjau truputi

Tu rite 
pas mane, 
kuos. Asz nueisiu 
nes 
bo.

bet

pabūti 
ežia nieko ne sto- 

in maluna 
tonais yra labai daug dar-

Gerai, Jok ulbėti.

VIENIEMS
METAMSI

p

I i

pusi-

. I'min

to, rodos 
apipylė.

Po trumpai valandoliai 
luninkas kalbėjo toliau:

Jokūbai, koki tu duotu
mo! atsakymu jaigu asz tavos 
sziadion paklausezia: -

— Ar nori a py net
lauka, »pievas ir maluna ir di
džiausia ir 'mieliausia skarba 
mano, dora 
kar manes 
asz sziadien ta pati klausiu.

Kaip asz galiu atsakyti?

•man rodos, 
Atsilaiko jaunikis dol senyvos 

'bobos,
\, 'Poruoti.^ susitarė, 

Na ir tuojaus vali.
Tas turėjo badai jau dvi ar 

tris paežius, 
Tai da'bar už ketvirtos omes,

iu a-

mano

Veronika? Tn va- 
klausoi apie tai o

Tiktai tiek: Veronika yra gy
vastis ant svieto. Tu esi jo
sios tėvu, o jeigu nori ir pavė
lini, vadysiu tavo su džiaugs
mu tėvu.

Nustojo, nos teip susigraudi
no,

ant svieto.

jog no galėjo kalbat.
*

atidavė 
o ir viską 

Jokūbas persikėlė in maluna.
Matomai, jog su juom ir lai- 

Buvo

* >1’

Senas maluninkas 
Veronika .Jokūbui

me pribuvo. Buvo didelei 
darbszus ir teisingas. Maluna 
nauja pastate o jojo miltai 
buvo toli apszaukti, kaipo 
liausi miltai.

Senas maluninkas buvo prie 
dukters ant loskavos duonos. 
Ne nori sėdėt be dnrlio, szva įs
tosi apie maluna ir lauka teip 
kaip pirmai o ir 
sziaueziasi. — ,Prie 
ant 'kurio buvo užsikabinės pa
statyti puiku kryžių, kuris sn 
laiku buvo dideleja 
pas gventojus kaimo o ir ap
linkines. Galas.

Juokai
Lenkas, Prūsas,

GERIAUSE ISZLAVINTAS
Keturi Žalnieriai; Lietuvys, 

ir Maskolius 
stovėjo ant kvatieros pas be
gota ūkininką. Isztraukent nuo 
kvatieros tarė Lietuvys:

— Ar žinote, tasai gaspa- 
dorius turi soklyezioje puiku 
ziegoreU indeta stalcziuje.

— Po szimts velniu, tarė 
Lenkas, reikėjo paimti.

— Jau asz duriu tare 
Vokietis, nes norėjo sugryžti 
ne matant draugams ir paim
ti ziegoreli.

— Wriosz! —: paszauko 
Maskolius, — tu ne turi, ba asz 
turiu ir isztraukos parodo zie
goreli.

PRAKALBA.
Ar žinai, Utarninke va- 
‘4 pelėda” kalbos apieka re

Hziauriu szali.
— Ka. jis kalbės, bene jis 

ton buvo!
— Tai 

jei žioplei,
tai ir tonais ne buvo.

nieko. Juk ir lie-
’katrie susirinks

JOJO
go-

su anūkais 
alksnio

garbėje

NE GALI MIEGOTI.
— Daktare, mano pati 

gali miegoti.
— Del ko!

Ar asz žinau! Kada, tik
tai sugryžtu priosz diena, lai 
vis sako, jog ne miegojo.

ne-

TEVAS ŽINO
Duktė in motina: — Mama 

pasakyki o man kas tai yra at
siskirt?

Motina: — Turi 
dukrele tėvo, jis gorinus žino 
ir tau gali pasakyt ba nori sn 
manim atsiskirt.

paklaust

Maluninkas ilgai miegotjo. 
Kada pabudo apsidairė in vi
sas szalis ir klauso: — kur asz 
esmių? — Rodos kas tokis ji 

į slogino. Isz palengvo atsiminė 
1 sau jog yra pas Jokūbą. Visas

ISZRADIKAS.
Policije paėmė valkata nuo 

ulyczios ir nnvede in policija 
kur slidžia paklauSe:

— Kaip vadinasi?
Žiopla vieži vis!
Kuom užsiimi?
Exmiu iszradiku!
O ika tu iszradni ?
Lyg sziolei da nieko,

rr
Ir po szliubui visi szoka 

Kaip katras moka.
Sztai pribuvo policija, su viena 

isz paežiu,
Kuri gyveno su juom apie du 

motus,
Ima svodbininkus in vežimą, 
Apie dvylika, in koza. sodina.

Stojo priesz vaita, 
Kožnam po penkine atskaito. 

Taip, taip, nosze vilkas avinus,

ABUDU GERI.
Pati: — Kur tave kvaraba 

noszioje, vietoje , eiti jeszkot 
darbo, tai nusivilkai in šalti
na — ant ano galo miesto.

Pats: — Oj kur tu apie tai 
girdėjai!

Pati: — Asz girdėjau, kaip 
buvau anam gale pas kurna.

Pats: — Tu sakai jog asz 
valkiojuosiu Oiot'ir tavos voluos 
po visas pabulkes įranko. ..

Da'bar tam vilkui szlektai bus 
■Kaip visos jojo kolbeles 

susitars, 
'Tai kaili gerai iszkarsz. 

i!< »l« :!<
O jus vyrai avinai.

Kodėl no pliekei, kaili ibobom 
gerai, 

Ba kada, in 'dailia iszeinate, 
'Tai negerai apsi'žiurito, 

Nežinote kas namie darosi
La i m i ligos -bobos katros 

žioplius turi, 
Ka susnudią vyrai, kaant'bo'bu 

savo nežiūri.
Dirba biodniokas kaip mulas 

per'diena,
O bobele pasilikus namie pati 

viena, 
Bobų ir vyru prisivaro,

Ir kitokius Szposys iszdnro.
Jau kur vyras gamula, 
Tai jau paredkas gana, 
Boba in niekus pavirsta,

V i s k as i s z t) v i r k s ta,
Vyrai akis ir ausis pastatykite, 

ValiosIbdboms neduokite 
Mylėkite tkaip kluszia 

O krėskite kaip gruszia.
* ♦ ■ ♦

Badai Springfildo 'Sukatoje, 
Ar tik no pedes dicno'je, 

Keli gerai namines iržsitrauko, 
J'ai namo kaip žasy»s trauko, 

Gere Sukatoje, 
Gere ir Nedėliojo.

Apsitcrlioja, 
Apsiseilioja. 

Tai rots Lietuviai 
Geri katalikai, 

Net 'J kniedei i apsižiūri, 
Kaip 'jau pinigu neturi. 

O d a pedes dienoje, 
Kokia valkata atsibaladoja 

Isz miesto Chicago, 
Ar no ras kokio nefoago.

O kvailiu, niekur riestokas 
O reike žinoti ka'd kožnas 

>duosius pijokas, 
Ka i p pa mato anorgi na, 

Atiduoda, paskutini*pinigą.
O jus vaikinai, 

O jus kvaili avinai.
* * *

Oj tas garnys, garnys, 
Tas nelabas ilga-kaklis, 

Nuszant reiketu, 
Kad dovanu, nedavįnetu 

Taigi viena priesz Kalėdas 
'apdovanojo,

Tai ant vaikino u'žsiklepojo, 
Bet vaikinas iszšitęisino, 
Sudas margina apkaltino, 
Mergina aiiitru kartu varan ta 

iszemo, 
Bot vaikino no paėmė,

m

rn

7

J

Iszrunijo iii/balta svietą,

BAUSME.
— Po perkūnu visur mo

kėk ir mokėk! Randa už sta
bo reikia mokėti, ant parapijos 
mokėk, sūdo įmokeb, paczoi 
kaili iszpori, o nori susitaiky-. 
ti, tuojaus eikie in sztorus ir 
už dreso ir skrybėle brangei 
mokėk. Tai gyvenk tu žmo

Pajeszkot sau malszįa vieta, 
Idant Montkarmii merginos 

nezagabavotu, 
Nekaltai nesikabytu.

MAŽA KLAIDA.

Vienas turt ingas ir labai gai
lestingas žmogus, norėdamas 
padaryti laimingu viena jauni
kaiti savo tania, davė jam ke
lis laivus su kareiviais, daug 
pinigu ir iszsiunte ji pasijesz
koti tokios szalics, 
labiausia patiktu, 
tarnas, padekavojes savo ge
radariui, iszklausc jo patari
mu bei. pamokinimu ir iszke- 
li'avo.

Vos jis iszplnuko in plaezia 
jura, pakilo smarki audra ir 
pristūmė jo laivus prie vienos 
salos. Visi jo laivai, susimuszc 
in tuilps uolas, visi jo turtai ir 
kareiviai nuskendo, tik jis vie
nas sziai/p-taip iszplnuko ant 
kitnnto.

Jisai, manydamas, kad nie
kas toje szalyje negyvena, ti
kėjosi iii didžiausia varga in- 
puoles. Jisai ėjo, patsai nebe
žinodamas kur einas, ir labai 
nustebo rados gera kelia. Ra
dus kelia, 
viltis, ėjo linksmesnis pirmyn 
visai noal>ejodamas, bot tikė
damasi rasias žmones ir isz- 
tikruju, jisai pamato netrukus 
miestą, kurs jau isztolo rodo
si jam didelis.

Jisai linksmas eina, to mies
to linkon. 
nustebimas, kuomet, 
tindamas miestan, pamate isz- 
einant prieszais visus miesto 
gyventojus, kurio džiaiiksmin- 
gai szukaildami ji apspito isz 
visu pusiu ir apszauko 
karaliumi.

Jaunikaitis negalėjo insitik- 
rinti, kad vadintu karaliumi; 
bet netrukus jis paliovė abe
jojęs,

ne

’(ii

kuri jam 
Jaunasai

atgijo jo szirdijo
J

rasias žmones

Bet koks buvo jo 
p risi a r-

savo

brangiais

nes jis buvo apsuptas 
didžiausia pagarba, terp links
mu szauksmu nulydėta ji mies
tan, i n vesta in puikius rumus. 
Czi’a tarnai apvilko ji puikiais 
karalisz'kais rubais, ant galvos 
uždėjo papuoszta
akmenimis aukso vainiką; pa
galios žmonių J^zriūktieji atę-, 
jo jam visu gyventoju vardu 
pagarbos atiduoti.

Visa tai jam rodėsi sapnu, 
bet pagalios jisai insitikrino, 
jog tikrai pasiliko karaliumi 
ir kalbėjo pats sau:

Kaip-gi galėjo atsitik
ti? ir koki nesuprantami yra 
Dievo Apvaizdos ke'lei?

Tokiomis mintimis apimtas, 
jisai jokiu bud u nebegalėjo 
tos paslapties suprasti. Viena 
diena jisai liepė paszaukti ta- 
ji poną, kurs tankiausia duo
davo jam iszmintingus patari
mus ir padėdavo jam valdyti 
szali:

apie tai kas ju lauke szioms 
linksmybėms ir laimei 
baigus?

Nei vienus isz ju — at
sake ministoris — nepasiliko
nežinojime, bet jie neturėjo 
drąsos matyti apie apverkti
na savo ateiti, — ju akys buvo 
aptemdintos vainiko blizgėji
mu; isznykstantys laimingu
mas kliudė jiems atsiminti 
apie savo ateiti, jie visai
sirupino surasti budo, kaip 
palengvinus nelaiminga ji fea- 
vo likimą, kuris jiems grumo- 

greit visuomet prn-

jie no nepasijusdavo. Nelaimes 
diena visai netikėtai juos už
puldavo, kad jie visai neprisi
rengdavo ir nepasirūpindavo 
savo ne iszvengiamojo likimo 
pasaldinti.

Naujasai karalius, 
baime, klausinėjo miuisterio ir 
užklausė, ka jisai apie tai ma
nytu, kaip apsisaugojus 
laukiamųjų nelaimiu ir vargu 
jeigu ir jisai butu iszlromtas.

— Yra tiktai vienas būdas, 
— atsake iszminlingas minis- 
teris: — reikia nusiusti in ta 
sala darbininku, pastatyti ten 
sankrovas ir prisikrauti viso, 
kas tik yra gyvenime reikalin
ga. Todėl negalima atidėti ne 
valandėlės, nes laikas greitai 
bėga; tavo karalybe ne kas ki
tas, kaip laiminga valandėlė, 
kuria reikia pasinaudoti; o sy
ki pmejus, praeis amžinai ir 
daugiau nebesngiyž. Reikės il
gai būti isztremime tokiose 
vietose kur nieko nerasi, isz- 
skyrus lai ka laimingose sa
vo dienose ton nusigabesi.
Karalius paklauso iszmintingo 
patarimo ir nutarė pasinaudo
ti. In tuszczia sala nusiuntė 
daug darbininku, kad pastaty
tu ir pripildytu sankrovas, isz- 

j artu žemo ir prisodintu sodus; 
paskui nusiimto ten isztikimus 
savo tarnus, kad visuomet ji 
aprūpintu, pagialbos pastady- 
dino ten puikius rutilus, 
riuos gražiausiai iszpuoszc, 
idant netekės karaliaus vaini
ko galėtu isztremime linksmai 
ir smagiai gyventi.

jo. Taip 
eidavo ju laimes metai

rengdavo ir

gražiausiai

apimtas

nuo

ku-

nei 
nei kąsnelio 

kudi-

J, II j

Mipisteri, — tarė kara- 
- kas tai yra, kad mane 

savo karaliumi padarote? Del 
ko tos salos gyventojai manos 
klauso, ir kuo visa tai turi pa
sibaigti?

— Vieszpatie — atsake jam 
ministoris: szios salos gyven
tojai meldo Dievo idant kas 
met jiems atsiustu viena žmo
gų ju szalai valdyti. Visoga- 
lintys teikėsi iszklausyti ju 
maldavimo ir kas met, ta. paeze 
diena, in sala atvyksta žmogus 
kuri mes sutinkame ir tuoj pri- 
pažinstame savo karalium; bet 
jo karaliavimas niekuomet ne 
prasitęsia ilgiau, kaip metus— 
kiekvienas buvo karalium ly
giai metus, ne daugiau. Tąm 
laikui praėjus, at ei Vys būva 
nustumiamas nuo sosto,
ma nuo jo visi karaliaus val
džios ženkliu, aptaisoma ji el
getos rūbais, nuvedariia ji prie 
juriu kranto, insodi narna In 
laiva ir perkeliama ant kitos t ■‘1 A • «

liūs

ati-

BUK TEISINGAS
Viename kaime gyveno var

gingas darbininkas Jonas, sun
kiai dirbo pas ūkininkus ir 
maitino kūdikėli, kaip galėda
mas. Bedirbdamas, jis ‘karta 
labai perszalo ir turėjo apie 
dvi savaite gulėti lovoje: gale 
ligos jis nebeturejo jau 
skatiko pinigu,
duonos — nei jam nei 
kini nebuvo ko valgyti.

Dar visai silpnutėlis atsikė
lė jis isz lovos ir mane, kas 
jam daryti. Mane jis ilgai, bet 
nieko gero pramanyti negalė
jo: likos jam tik vienas kėlės: 
eiti elgetauti. Labai jam kok
tu pasidaro, labai jis geli josi 
ir nodryso, 'bet. ka daryti? Sun
ku buvo jam ir kūdikiai badu 
mirti.

Sutemus, jis pusiau ligotas 
nuvejo pas kaimynus pagelbos 
maldauti; baime ir koktumas 
kankino ji, prisiartinus jam 
prie svetimu duriu.

— Kad Dievas duotu man 
greieziau sveikata kad gale- 
czian sau ir kūdikiui kąsni 
duonos uždirbti! O, kaip sun
ku, kaip geda elegtauti!

Taip manydamas, jis norėjo 
gryžti namo, bet pajuto, kad 
lyg kas po kojomis suskambė
jo; pasilenkęs jis rado pusė
tina krepszi, kupina aukso ir 
sidabro pinigu. Nudžiugo, jis, 
radęs toki turtą ir skubiai gry- 
žo namon.

— Dabar nei asz, nei kūdi
kis nežinosim'kas tai yra szal- 
tis ir badas! 
ne elgetauti.

i Bet po valandėlės jis pradė
jo vėl kitaip saprotauti; tai 
sąžines balsas jam kalbėjo: 
“Juk pinigai ne tavo> tu ne- 
užpolnei ir neuždirbai ju! ... 
Tu būtinai turi juos sugražin
ti tam, keno jie yra!...

Jonas paklausė sąžines bal
so. Anksti, ryta nunesze jis pi
nigus kaimo seniūnui praszy- 
damas apskelbti, kad jis va
kar pinigus rudes. Pinigu sa
vininkas greit atsirado:
buvo turtingas mėsininkas isz 
artimo miestelio. Jisai labai 
džiaugėsi, kad pinigus rado 
teisingas ir sąžiningas žmo
gus; jis gausiai apdovanojo 
varginga Joną ir labai jam de-

rkavojo.
Kaimo gyventojai, iszgirdc, 

apie Jono teisingumą, skubi
nosi visi suszelpti vargsza. 
Nuo to laiko Jonui jau nerel- 
kejo elgetauti ir badas jo na
mu niekuomet nelanko.

PAJESZKOJIMAS?

Dabar nereiks
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‘Pagalios toji dieną atėjo. Ji
sai buvo gerai prisirengęs ir • • . t -, -— jisai 

_ • nekantriai
lauke tos valandos, kuomet ga
les pamatyti visus turtus Ir 
gerybes surinktus naujamd sa
vo gyvenime: jis; norėjo greL 
cziau apsigyventi naujoje savo 
valstybėje ir daugiau jos neap
leisti.

Linksmai nužengė nuo ne
tvirto savo sosto ir skubinosi 
in ten, kur nereikės bijoti isz- 
tremimo. Jisai buvo laimingas 
nes iszmintingai save apsirūpi-, 
no.

Czia yra žmogaus gyvenimo 
pavyzdis. Žmogus turi iszmin
tingai gyventi, kad aprūpinus 
busianeziojo savo gyvenimo 
reikalus ir radus amžinaja 
laime...

todėl visai nenusiminė 
net džiaugėsi ir

radus amžinąja

GERI PAMOKINIMAI

f—

Pajeszkau savo draugu sn 
kuriais apie 18 metu atgal 
dibbau rmainose, Bronius ir Vi
limas Kimdarei. Gyveno Haz- 
letone. Norecziau su jais susi- 
raszyti. Kas ka apie juos žino 
arba patys tegul atsiszaukia 
sziuo adresu:

J. A. Simanaviczius,
1 W. 112th St

Chicago, III.
•>

■I ■(I

I

■, I

■ ■
5 ji

; M■

■11

■i

■

' M j|I

Pajeszkau Miką Notrima ir 
Bene Rimczia isz Kruopių pa
rapijos, Dominika Daune ir J. 
St aku isz Zerkscziu, Papilės 
Parapijos. Visi isz Sziauliu 
Apskriczio ir gyvena Bostono. 
Praszau atsiszaukti sziuo ad
resu:

Wm. Klowas,
646 S. River St.,

I

§ Apie save mažai kalbėk 
nesigirk ir voluk nutylėk.

§ Kur tiktai busi ar terp 
tureziu ar biednu pakliūsi, stu- 
bojo ar karezemoje, visur grą
žei apsiekie. Tegul tave niekas 
nepeikia, tegul kožna.s pasa
kys, kad dftvadnas o ne kvai
lys.

§ 'Eoisybos ir szposu mažai 
naudok — niekur no per daug 
Kas apie druska ne iszmanys, 
tas tuo jaus persudys.

§ Žmogus tamsus o be ti
kybos, tai pilnas buna nedory
bes.

§ 
daiysi
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isz tamsumos naudos

Aurora, Ill.

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1U3 

MILL & PATTERSON STSm 
ST. OLAIB, PA. 

BeU Telefonas 1430-R

Iszbahamuoja ir laidoja mlr^ua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua panto- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. įsa Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeifu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika. ■<

*

Isz geležies aukso nepa- 

neturėsi.
§ Su žinbinte tamsuma ap- 

szviosi o kvailam no su elektri-
1 .

salos, kurioje niekas neauga 
tiktai styro pliki akmens. To
nai karalius, kurs priesz tai 
visus metus sėdėjo ant sosto 
visoko aptekės, yra visu ap
leistas, neturi no pinigu, no 
maisto, ne draugu, no suramin-

•k u szviesos neduosi. ■
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NAUJAS SZTORNIKAS.Ar graži tąvo mergina 
O ir labai!
Gal labai ant vaikinu

—- O no labai nes ant giliu
ko turi tiktai viena a'ki.

į

y ' i I į'

žiuri?
*

gau ant svieto!vakarykszczias vakaras stojo nes asz visada jeszkau.
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tojii, ir gyvena didžiausiame 
varge.

liūs, kitus mano pirmtakunus 
pilname nežinojimo ’

y

Bot — užklauso ’kara-

palikta
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Užsidėjau sztora, ar no 
žinai kur gali gauti geriausios 
arbatos? 

'*■■**■» U-gi Kinuosia.
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Santa Claus0 kalba per ra-Kaledu Diedukas —
4

i i
dio vaikams, kada apleis savo dirbtuve Žieminiam Po
liuje ir pradės apdovanot i go rus vaikus su visokioms 
dovanėlėms.
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Szift savaite pripuola 
czvertis meto su pasninku.

— Ketvorgo diena likos su
žeistas Andrius Kovalski, 32 
N. Main uli. Park Place kasyk- 
losią, bet gydosi namie.

— Du lovelei Mahanoy Cit v 
kasyklų bus užlieta vandeniu Coal uli. netekos kantrybes su 
ir apleisti, nes anglies mažai Ir į savo Mariute, kuri nesvietisz-

M

I

M

Paliko paezia.

60 metu, 
mirė 
sunu

t Sirgdamas kelis metus, 
Antanas Szunskis, 
437 W. Arlington St 
namie.
Mikola ir seseria Czikanavi- 
eziene isz Detroito.

Petras Jasaitis. 1101 W.

Apie i kai pasigerdavo ir apleisdavo 
pro- savo vaikus, buvo priverstas

neužsimoka isziminet. . 
szimtas darbininku likos nro 
szalintais nuo darbo. Penktas 
lovelis bus užlietas o ketvirta j skundo savo Marinka, kuri tn- 

oio prirupyt 300 doleriu kau-1

Įciic niekas nen^tatn buvo už
daryta Pottsvilles'kliosztorijc?

— Viotoio guodotl ir pirk
ti savo senai motinoliai kokia 
dovanele ant Kalėdų, tai NI-

isz

da paliks kaip yra. Prnsznlinri 
dhrbininkai 
darbus.
t Vincas Dnlins'kas. 26 mrt- 

tu, kuris likos mirt’nai sužni<- 
tas Primrose kasyklose, mirė 
Ashlando ligonbnteie 
ežios ryta, 
apie metus laiko ir 
dirbti apie dvi sanvaitos atgal, 
ir buvo nevedės. Paliko du 
brolius, Juozą, Grand Rapids, 
Mich., Joną ir seseria Lisovs- 
kieno ant 702 AV. Center uly- 
ežios isz kur atsibus laidotu
ves Utarninko ryta su pamal
domis Szv. Juozapo bažnyczio- 
jfc. Graborins Traškauskas lai
dos.

aplaikys kitur

:ieszkoti pagalbos teisme, ap-

'r?.
' ei jos lyg teismui, o kad kau-

Petnv-
Volionis nedirbo Iras Szimauskis, 30 motu 

pradėjo ' Turkey Run apdovanojo mo

— Apie pusiau vienuolikta 
valanda Sukatos nakti kilo ug
nis Norkcvicziaus salėjo ant 
W. Mahanoy Avė. Ugnis kilo 
nuo uždegto paperoso kuri tu
rėjo kas numesti in szaszlavas. 
Ugnagesiai liepsna greitai už
gesino kuri padaro daugiau du
rnu ne kaip bled e s.

ANT PARDAVIMO.

Namas ant dvieju familiju, 
tik 4 motai kaip pastatytas, 
lotas 50 per 15 pėdu didžio. 
Vieta del 2 automobiliu. Na
mo randasi visos vigados, van
duo, sziluma, elektrikas, mau
dykle ir 1.1. Randasi prie Stel- 
to kelio Park Crest. Parsiduos 
pigiai. Atsiszaukito in 
les ofisą.

“Sa ii- 
Ct. 102.

DIDELIS BALIUS!

Tamaqua, Pa. bus laikomas 
balius 31 diena 
Liet u vi n ha žn y t i nėjo 
nej, Pine St., Rengia S 
ro ir Povylo Draugystes na
riai. Atsilankykit jauni ir seni 
kur sulauksit laimingai Nau
jo Meto. (t. Dec.

Decem bėrio, 
svotą i- 
v. Pet-

jo Meto. (t. Dec. 31.
** f v 1 e

L’zpra szo Kom i t et a s.
.....  ■ ■' ......—-

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St: Mahanoy City
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tina kumsztomis už k a likos 
nuvežtas in Pottsvilles kalė
jimu. Puikus atlyginimas savo 
gimdytojai.

vot, 
bus.

Tamaqua, Pa. — Sausi agentai 
padaro ablava ant saluno Jo
no Dumborskio, kuri areszta- 
vojo ir turėjo pastatyti kaud- 
jo lyg teismui.

— Musu miestelis yra mal- 
szus ir žmonelei sau gyvena 

— nesirūpina kas ryto 
Kaip Ipas katiruos, tai

gaspadineles yra labai užimtos 
o ypatingai priesz 
nes reiko iszvirt “ 
szventes. Viena tokia, patogi 
gaspadinele virdama “župe” 
apslobo nuo “gazo” 
surasta ant grindų per kolei 
tai žmogeli, kuris stengėsi mt- 
siake “atgaivyt,” 
si seko. Bus apie tai apraszy- 
ta daugiau, nes Baltruviene 
jąu numiršta dainele.

Kalėdas, 
župes” ant

“župe 
kad likos

1)et \nopa-

Girardville, Pa. — Proh ibi
ai jos agentai užėjo isz netycziu 
pas Kazimiera Levuli kur ra
do uždrausto sztopo už ka tu
rėjo pasirupyt kaucijos 
teismui.

lyg

♦ ♦ ♦

Skaitykite “Saule”
❖

K. Rėklaitis
Lietuviszkai Graborius

m

<

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY. PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA.

•f

PA.

F

Praeita sąnvaite Auburn kalėjime kilo sumiszimns kalininku kuriame keli likos už- 
likos uždegtas kaleji-niuszti kaipo ir d a žiūrėtojas kalėjimo. Neseniai sumisziine kalininku

mas kaip -ivut ipaveikslo matome, kuris likos nutrauktas per tekenti eroplana.

Naminio Darbo Darbi
ninkai Privalo Turėti 

Leidinius New 
Yorko Steite

nori

namai turi būti

Visi žmones, kurie tik 
parsineszti darbo isz fabriko 
namo, privalo iszgauti leidi
mus, ir ju 
szvarus ir sanitariszkamo pa
dėjimo, sako Frances Perkins, 
Darbo Dopartinento Komisi- 
joniorius.

Galima gauti leidimus isz 
Homo Work Division of the 
Stato of Labor, Room 701, 118 
East 28th Street, New York 

Kitose vietose galima
kreiptis prie Departamento In-
City.

Ne re i k mokėti užspektoriu. 
leidimus, bet po leidimo turi 
pasiraszyti namo savininkas 
arba prižiūrėtojas. Jeigu dar
bininkas iszsikrausto isz na
mo, kad nors paezioj apielin- 
kej, turi iszgauti nauja leidi
mą.

Kiekvienas namas, 
ba naminis darbininkas yra 
peržiūrėtas Darbo iJepartmen- 
to tyrinetojaus. Naminis dar
bas draudžiamas kur randasi 
ligos, kur namai neszvarus Ir 
a py 1 ink y lies nesą ui t a r iszkos.
Jeigu inspektorius randa ap
draskytus, neszvarias sienas, 
blogus kambarius, tai jis gali 
atimti darba. Viskas turi būti 
pertaisyta.

Naminis darbas po geru ap
linkybių pavėlintas beveik sn

'kur dir- 
yra

j visais fabriku darbais, tik ne- 
— galima imti drabužius

UM

vaiku
i neturincziu 14 metu įamžinus,

Medžiai Iszdalinti
Ūkininkams

SLAPTAS
PASIKALBĖJIMAS

ar

Pereitais metais po Clarke- 
McNary aktu, beveik 29,000,- 
000 giriu medžiu buvo valstijų 
ir teritorijų iszdalinti, daiF 
gi ausin i szdal i nt i u kini nka ms. 
Po sziuo aktu valstijos ir teri
torijos veikia isz vien su Fe
derate valdžia, Augini i ir isz
dalinti jaunus medžius.
m. 34 valstijos, Hawaii ir Por-

— Kaip bus, Juozuti, 
kelsimo želamiszes ar no?

—- Del ko klausi ?
— Ba mat kiaule serga rau- 

don liga tai papjautume ant
J

Geri Pamokinimai
«

1928

jiems
mc-

medžius

Isz

Suvirsz 
ant 

ne ant

to Rico rome szita darba. Kai- 
kurios valstijos reikalavo tik 
tiek mokesties kiek 
kasztavo prishityti tuos 
džius ūkininkams. Bet tik ke
lios valstijos davė 
ūkininkams už dyka.

Per 1928 m. valstijos prista
tė net 68,565,000 medžiu, 
tu, 28,760,000 iszdalinti ūki
ninkams po Clarkc-McNary 
kooperacijos plianu.
18,000,0(19 ])asod i n i imi i 
privntiszku žmonių, 
Ūkiu. Ir suvirsz 21,000,000 ap
rūpinti pasodinmui ant valsti
jų žemiu.

Vieni ik New Yorkas iszda- 
lino 9,840,000 medžiu, ir Penn- 
sylvanija 9,062,396, Ohio 1,- 
528,200: Massachusetts 1,139,- 
700, Vermont 862,500; ir Now 
Jersey 783,000 Dvi valstijos, 
apart virszminetu 34 valstijų, 
West Virginia ir Florida, ne
galėjo pristatyti medžiu 
buvo per jauni.

Galima r gauti 
apie iszdalinima medžiu 

i invairiu , valstijų < 
riszku kolegijų arba kitu iri-'I

nes

informacijų 
i nuo 

agri kult u-1
ll

steigu kurios užsiima agrikul-

koszelvnos tai svccziai suval
gytu o sziaip turėtume szunim 
iszinesti.

NE TURI.

Ar tu Juozai vakar sir-

Sirgau, turėjau smego-

gai, kad ne buvai dauezosku- 
lejo ?

n imi no gerai.’
— Tiktai ne meluok., kaip 

tau gali smegenis 
kad tu ne turi smegenių!

skaudėti

silioka.
N u o Žmogelio

Kas greitai turtingu pa
stoja, tas tankiausia turtu ne
stoja.

* Jeigu viena dienele tin
giniausi, jau josios niekad ne
su gan si.

Geriaus naszlei grineze-
lei gyvent, negu palociuje bai
me turėt.

Jeigu tinkamo laike 
ateitije beda

no-
pasesime,
kentesime.

Tas varga turės,
jaunystėje mokytis ne uores.

Jeigu dorom busi, to nie-

tai

katras

Nuo tnszozio 
traukis isz kelio. \

Tankci szposas kvailio, 
M* A A Hh a

1 ms 
in^

iszveda kita isz kelio.
• Nekurie žmonis 

rožes po kojų bora, o mislin^ 
pikta kaip rožes žarijas žer£.

I 4 t v ■ <_« i lt n 4 W f ■Kas turi szirdi

k i tie

nerasi naudos niekada.
atvira*

* Jaigu priesz savo dur^f
nuszluosi, tai giltines nesibijo
si. — V*.

JUOKAI

— F.

<^>$3.25
PRALEISKITE

KALĖDAS
Philadelphijoi

Specialiszka Ekskureija
IN

PHILADELHPIA
SEREDOJ

DUBELTAVAS 
TltlETAS

kados nesigailėsi.

ri, tai ir isz to džiaugtis gali.
Jeigu sveikata ir pinigą 

žudysi, tai ant senatvės dejuo
si.

* Jeigu pikto
nieko ant svieto nebijosi.

Vistie’k, ar durnas ar pui
kybe, tai didžiausia kvailybe, j

I

Nori n t s savo mažai tu-

ŽINO.
— Tu vėl reikalauji 

ak r v belos! Kam?
Ar gi ne turi? O ant galo tu 

man ir be skrybėlės patinki!
Pati—

puoliau! Asw tau be galvos da 
saugosiesi, geriau patikėčiau!...

Vvras

Asz žinau, tu sku-

*

ii

Piktybe yra labai meili, 
bet pabaigoja uukensti negali.

Jeigu nelaime vilties ne
turėtu, tai kožna szirdi sutru- 
pytu.

Giltine viską su dalgiu
nukerta, tiktai geri darbai pa-

MOKYKLOJE.
Profosoris klausė: 

pririszima
— Ar 

priežveivi turi
žmogaus ?

Mergina:— Teip ponas pro
fesoriau.

Prof O katras žvėris turi 
prisiriszinia prie žmogaus f

M:— Motore.

-r s TV

:—r—
TTSS

jX kūdikiu drabužius ir lėliu dra- 
bužius. Darbininkas [

v instatyma jeigu parsinesza na-

S

peržengt?

mon vaiku arba kūdikiu dra
bužius.

I Instatymas draudžia vaikus 
neturinezius 14 motu amžiaus 

SS atlikti namini darbu.
—F’. L. I. B.

»

Atwater Kent
Specialiszka Kalėdinė Preke

$107.oo
Pirkite savo szeimynai Radio del Kalėdų

SCREEN GRID 
RADIO

Visiszkai 
Pilna

gl_ 
ii. M ft M« 
11 $ i! $ 'k 

H
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Mr

taros problema is. F.L.T.S. i

6 6 6
Yra tai Receptas 

Perszalimo, Grippo, Dengue, ’ 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose.

Yra tai veikiausia gyduole žinoma

nuo

25 DECEMBERIO
Szita okskurcija duoda jumis pro
ga atlankyti gimines ir pažinsta- 
mus Philado’.phijoi per Kalėdas. 
Yra tai pigia ekskureija. Pirkite 
tikietus priesz laika.

Isz Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:30 
Mahanoy City .................... 6:10
Tamaqua ................................. 6:39
GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 6:55 ir 11:30 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:38 nakezia.

Kalėdinio
Kliubo
Czekis
Jumis

*

I.

'J, J

Instokite dabar in muso
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•— dabar 
koleį gaunate už tokia pigia preke o suezedinsite 
$32 ant kožno seto. Tyrime teipgi visokiu Lietuvisz- 
ku Rekordu del fonografu. Ateikite paklausite.

E. F. GRUBER
30 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

‘ ’fe'f A' j / /it
i ■..* ■ ♦ ■c,

o turėsite gatava pinigą pabaigoj meti del nupir-
kima dovanu ir kitokiams reikalams.
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First National Bank
MAHANOY CITY, PA.MAHANOY CITY, PA
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MILZINISZKA NAUJO 
METO PARODA

Mummers’Parade
Specialiszka Ekskureija

,IN

Philadelphia
SEREDOJ

I JANUARIAUS
Pirkite Tikietus Dabar

RyteIsz
Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mahanoy City .................... 2:49
Tamaqua ..........  3:16
GRĮŽTANT—Specialjszkus treinas 
apleis Philadelphia Reading Ter
minal 6:30 vakare, ‘ North Broad 
Street Station 6:39 vakare.

$3.25 Dubeltavav 
Tikhta.

Aplo dauginus informacijos apio 
virsz-mindtas okskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykito pas 
John M. Rolln, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Ant Beadingo Geležinkelio
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DIDELI TVANAI ANGLUOI PADARE DAUG

i

s.
BLE DĖS.

Per iszsiliejima upes Thames artimoje Chertscy, Ang
lijo! vanduo užliejo visa ap linkine padarydama daug ble-lijoi vanduo užliejo visa aplinkine padarydama daug ble* 
dės. Žmonis negalėjo Užeit isz stubu ir turėjo naudoti viso
kius budus ant atlikimo savo reikalu. Vaikai naudojo dvi- 
raczius ant ulieziu ant pirkimo maisto ir atlikimo kitokiu nž- 
(^uoeziu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau j 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dekite savo

!

I




