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ISZ AMERIKOS DUKTĖ CIESORIAUS

. KŪDIKIS UŽ
CZEVERYKUS

MOTINA APLEISTA PER 
VYRA NETURĖJO 

CZEVERYKU.

APMAINE KŪDIKI.

KnoxviHe,Tenn. — Airs. Ele- 
nora Getz, kuria neseniai aplei
do josios vyras ir paliko labai 
apverktinam padėjimo, 
maisto ir
ėmėsi ant paskutinio 
idant gelbet save ir kūdiki nuo 
bado ir mirties, nutarė parduot 
savo penkių menesiu kūdiki, 

czeverv-

be 
jokios prieglaudos, 

budo

menesiu
Vargsze neture<lama 
ku ant kojų, nusidavė in arti
miausia kroma ir prasze poros 
czeveryku o kad neturėjo kuom 
užmokėt, sutiko palikti savo 
kūdiki. Sztominkas sutiko ant 
to ir surasze kontrakta kad 
motina neturės jokios prieka
bos ateityje prie kūdikio per 
10 metu. Po suraszvmui kon
trakto, motina atitraukė kūdi
ki nuo krūties, atidavė naujam 
glObejitj ir su mszaromis atsi
sveikino su kūdikiu. Po tam 
motina dingo isz miesto, ding- 
dama nežino kur.

PAĖMĖ PACZIA IR 600 
DOLERIU PRIEDO.

Detroit, Alich. — Gustovas 
Rimsza, Lenkas, kada sugryžo 
namo isz fordinio fabriko rado 
ant stalo sekanezia gromatele:

‘‘Air. Bording Bas: 
got your money, me got your 
waif. I gona tryt her well and 
ju go to hell.

Rymsza tuojaus pranesze 
apie tai palicijai apie iszvogi- 
ma paezios ir pinigių kuriuos 
palicija in kėlės valandas su
ėmė ir nuveže in kalėjimą. Ne
gana kad Alikas pavogė motore 
ir pinigus bet da padirbo 'ban
kini czeki ant Rymszo vardo už 
ka'bus da daugiau nubaustas.
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ KAD 

NEMOKĖJO GASPADO- 
. RIAUT.

Coluiribus, Ohio. — Kada 
Fern AVitherton sugryžo namo 
isz darbo,

. metu amžiaus ir kūdiki, 
nuolikos menesiu, negyvus

Detroit, Alich
• • • * ' • 4pi 4 , •

Ale

—Maik Novik. 
tuo ja us

rado savo pa ežia, 20 
vie

šu 
perpjautoms gerklėms. Wither-
ton’iene paliko gromatele savo 
vyrui kurioje raszo'buk užbai
gė savo gyvasti, norints ji szir- 
drngai myli, fbet gailėjosi la
bai kad nemokėjo ir buvo neti
kus g

. MILIJONIERIAUS PATI 
KARALAITE.

SKUNDŽIA JOSIOS VYRA 
ANT 750,000 DOLERIU

New York. — Tarp kitu už
meti liejiniu ir skundu pricszais 
pulkininką Henry II. Rogers, 

aro f o
Henry II. Rogers 

jojo paežiai ir giminėms g.„A 
ir grafienes Zichu, kuriuos už
vedė Edwardas A\T.
priesz virsz minėtas ypatas ant 
750 aukstaneziu doleriu, iszsi- 
dave dabar buk Rogerso pati 

nelegaliszku kūdikiu miru- 
Austrijokiszko

Kearns

vra
8i«>
F ra n e i sz k o -J u o z u p o.

Kearns skundže Rogersus už 
ji prAszalino nuo

rasztininko dinsto už tai kad
Sy
kai!

tai kad jie

ciesoriaus

jisai per daug žinojo apie 
veninia Rogerso paezios, 
jiji yra nclegaliszka duktė cie- 

apie tai iszplepejo
R**

Isoriaus ir
del daugelio žmonių o ka'd ga
vo “paszol von” nuo dinsto tai 
skundžia už inžeidima ir jianie- 
k i n ima.

jiaszol von

La u-

i

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto |3.00 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viso meto.
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SZESZIU SANVAICZIU KU-| NUKIRTO GALVA ICLUPO- 
DIKIS PERSIMAINO IN 

AKMENI.
Huntington, V t.- Kada žmo- 

in bažnvczia

PASISLĖPĖ BAŽNYCZIOJE 
NUO INIRSZUSIOS 

MOTERES.
Evanston, Ill. 

nes 'norėjo i neiti
ant pamaldų, rado duris užrū
kytas ir paszanko palicijc idant 
duris iszvcrstu nes bažnyczioje 
randasi kokis tai žmogus kuris 
juju neinleidžia in viduri. Poli
cija iszdau'že Įauga per kuri in- 

viduri ir rado pasi
junka Alaksa Bel-

si gavo m 
slėpusi j)o 
cher.

Drebantis 
pa Ii e i ja i Imk 
vieta in kuria galėjo pasislėpt 
buvo Dievo namas nes jojo in- 
irszus jiacziule vijosi paskui ji 
su peiliu kerszindama ji pa
pjauti.
PRIRAKINO MERGINA SU 

LENCIŪGAIS IR LAIKE 
SKLEPE.

Kansas (Ity, Mo. — Russell 
Arnold, 53 met u, pavogė 14 mo
tu Darata Van (-amp, nunesze 
in savo garadžiu po knriuom 
turėjo iszkases skiepą ir tonais 
laike per kolos dienas jiriraky- 

ant krėslo. Du 
rakalis baudi1 jaja 

su'bjaurint bet mergaite nesi
davė. Ant galo užėjo ant josios 
podsakio palicija kuri atėjus in 
garadžiu iszgirdo mergaites 
szauksma ir jaja iszgelbejo. Ar
nold vra tėvu keturin vaiku 
kurie randasi prieglaudoje nes 
jojo pati su jnom persiskyrė du 
metus adgal.
ATĖMĖ SAU IR KETURIEM 

VAIKAM GYVASTES.
Pati ir

žmogelis
vienai i ne saugi

pasakė

Huntington, Vt. — Vienas 
isz stebėtinu atsitilclmii kokis 
papuolė in rankas
(■has. S. Ilarpp yra kūdikis sze- 

i amžiaus kuris 
akmeni o tuoni 

vra. Clinton Nevara. In ketures 
dienas po užgimimui, kūdikio 
motina patemino kad kojeles 
pradėjo Imti labai kietos o in 

sanva.ites vėliaus, kūnelis 
buvo kietas kaip akmuo ir szal- 

Ta- 
ei na

Laike pa

ll ak taro

W. I>. ROCZKOnKIt, Pr.«. I Hr.▼t • I rrw* M
l. W. KOCZKOIVHKI, Ml lor. Pi 41 METAS

ISZ LIETUVOS Isz Visu Szaliu

ta lenciūgais 
kartu tasai

iszeirdo

. < j' .sziu sanvaiczin 
persimaino in

dvi

tas — be jokios gyvasties.
sai kietumas kasdien 
augsztyn o daktarai isz visur 
laužo sau galvas isz priežasties 
tosios nepaprastos ligos ir ne
žino budo ant gydymo jos. Kū
dikis turės mirti.

PER 9 METUS LAIKE JI 
UŽ, NUMIRUSI. .

Mihvluikee, AVis. — Devyni 
metai adgal gimines Alikolo 
Najo buvo tosios nuomones kad 
jisai likos užmusztas laiko su
sidūrimo trukiu Ohajuj. Gimi
nes apgailestavo jojo mirti, pa
sidalino likusio turtą, kad sztai 
Kuczios vakaru atėjo telegra
fas pas pusbroli, kuriame Najo 
pranesze buk yra gyvas ir per 
tuos devynis metus pergulėjo 
ligonini t Vji“ lino aplaikytu žai- 
duliu ir ihVbar vra visiszkai t
sveikas. Užinusztasis buvo jojo 
draugas kuriam priosz nelaime 
buvo paskolinės savo surdota, 
kuriame radosi jojo popieros ir 
todėl paeito u'ž ji. Bet ir Najo
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aspadine. — Alaža prie
žastis, juk su trupueziu kantry
bes galėjo iszmokti kaip ir 
tukstaneziai kitu itioteriu, 
gal buvo tingine.
PARDUOTA DEL KITO

VYRO; UŽMUSZE JI.
New Brunswick, N. H. — Už 

tai kad 'buvo parduota už 300 
doleriu ir priversta per savo 
tęva idant teketu už vyro kurio 
nekentė kaip velnio, taip prisi
pažino 17 metu Julije Kreteh 
kuri užmusze nekeneziama vy
ra Adolfą už kurio i szt ek e jo 
tris menesius adgal. Jauna mo
tore kalbėjo: “Sirgau kada ma
no vyras parėjo namo ir norėjo 
vakarienes, aiszkinau kad ne
turiu pajiegu atsikelt isz lovos 
bet jisai neklauso, isztrauke 
mane isz lovos ir nuvilko in 
kuknia, priek tam skaudžiai 
mane sumusze. Tada pagrie
biau revolveri isz staleziaus ir 
szoviau jam tiesiog in krutino. 

! Darykite su manim ka norite 
'nds man ir taip jau nubodo gy
venimas.”

o

VAIKAI SUSIMUSZE 
UŽ MERGINA.

Aleksiko City. — Alanueliiis 
Al oras 'Uores, turintis deszimts 
metu ir jojo draugas septynių 
metu Antonio Castanos kuris 
mylėjo 10 metu pana Al ari joną 
Gonzales, nudure savo dranga 
su peiliu nuo ko tasai mire in 
puse \aljindos. Nesupratimas 
kilo kad Antonio taipgi mylėjo 
Alariute. Galėjimas atsibuvo 
už bažnyczios po misziu.
DESZIMTS METU AMŽIAUS 

VARGONININKAS.
Portland, Ore. — Szv.

rento ;bažnyczioje praeita Ne- 
dele apėmė (liūsta vargoninin
ko Motiejus Fuller, 'deszimts 
metu amžiaus vaikas kuris pa
baigė mokslą Szv. Agnieszkos 
parapines mokslaines. Jaunas 
.Motiejukas grajina ant didžių
jų 
kokis profesorius užbaigęs 
augsztesnes mokyklas. Pradė
jo mokytis ant vargonų kada 
turėjo penkis metus.

ISZGELBEJO KŪDIKI 
NUO SMERT.

ITaylorsville, Pa. — Per asz- 
tuones valandas Mrs. Edmun
dą Spaulding isz Millersville 
stovėjo szidinyje ir laike ran
kose dvieju metu kūdiki vir- 
szui vandens idant ji iszgelbet 
ntio prigėrimo.

Mrs. Spaulding pamate kaip 
dvieju metu kūdikis kaimynu 
persisvere ir inpuole in szulini. 
Nemanydama ilgai, inszoko in 
szulini paskui kūdiki. Lszeme 
vaiku isz vandens ir pradėjo 
szaukt pagelbos. Szulinys yra 
deszimts pėdu gilumo ir niekas 
neiszgirdo josios 
Kada josios neužtiko namie 
pradėjo jeszkot ir net už asz- 
tuoniu valandų atrado szuliny- 
je vos gyva.

Alotere randasi 'ligoniniteje 
isz priežasties nusilpnėjimo ant 
pajiegu ir suszalimo bet 'dakta
rai yra tosios nuomones kad ji 
pasveiks.

PAVOGĖ KUNIGUI 400 
VISZTU.

Norristown, Pa. — Vagys 
pavogė 400 brangiu visztu isz 
visztinyczios kunigo Francis 
Higgins, 
Helenos bažnyczios, 
keliu menesiu.

Palicijp suome kelis jaunus 
vagius kurie ’buvo pavogia in 
5,000 visztu tojo aplinkinėje ir 
mano kad tai tie patys kurie 
apvogė kunigą, J

vargonų *ba'žnyczioje kaip 
profesorius

t renk e in 
ji ant

szauksmo.

prabaszcziaus Szv.
in laika

I

JANCZIAM PRIE 
ALTORIAUS.

(‘Cchieano, Alox. — 
maldų virtinėje bažnyczioje li
kos pajiildyta baisi žudinsta 
per koki tai Aleksikona. Atejas 
in bažnyozia jaunas kaimnotis 
vardu Avcrsano, ir isztrankes 
kirvuką, isz po surduto, kirto 
klupojancziam žmogui prie al
toriaus in galva taip smarkiai 
kad loji nusirito prie didžiojo 
altoriaus. Kada 
aresztavojo tasai

žudinloja 
pasakė kad 

atkerSzino žadintojui už tai 
kad jisai suvadžiojo jojo seseri 
po tam jaja pamėtė su kūdikiu.

nz

SUVALGĖ 210 OJSTERIU.
Burlington, M o. — Kokis tai 

nigeris Diek.Jackson, valkata, 
susilaižino su kitu žmogum buk 
suvalgys 'du szimtu ojsteriu in 
valanda laiko. Kada, jiabaige 
210 snsirinkia žiopliai stebėjo
si isz tokiu valgi ko, 
Įeidinėjo 
kalbėjo: 
M 
vieno.

o 
restauracija 

Na; tai

kada, ap- 
nigo ris 

nors karta 
Į*erai pavalgiau gardžia vaka- 

Aplaikytns pinigus už 
mano dipba pasilaikysiu ant 
vakarienes rytoj; da suvalgy- 
czia szimta ojsteriu.” 
kas nenorėjo fun'dyt ojsteriu.

4 4

Bet nie-

GARBE VERTA
PADEKAVONE 

DEL “SAULESn

■ • > » - |i ■ . 1 »: > ,4 ' i I I '' K,

aplaiko žaidnlins galvoje ir per .
ilga, laika neturėjo minties ir 
tik tomis dienomis adgavo pro
tą. - f

MINYSZKA PASILIKO 
PACZTORKA.

West Chester, Pa. — 
Jean Marie
per valdžia pacztorka 
joj Nekalto Prasidėjimo, arti 
Erazero. Sesuo Alarie aplaiki- 
nes nuo valdžios 1,000 doleriu 
metines algos.

Sesuo 
likos paženklinta 

Kolegi-

SZETONISZKAS DARBAS 
DVIEJU BURDINGIERIU.
Detroit,

Strikoski,
buvo auka szetoniszko užklupi- 
mo,

Mieli. —- AI inni e 
14 inetu mergaite,

apie pirma valanda nak- 
czia, per du įbuTdingierius, ku
rie insigavo in miegkambari 
mergaites kada motina, mięgo- 

o levas

Ossining, 
keturi vaikai Charles K. Gulp 
dužiiiretojas Sing Sing kalėji
mo likos surasti per vyra už- 
troszkia nuo guzo. Alotere už
kimšto visus plyszius, langus 
ir skyles po tam atsuko gaza ir 
visi žuvd. '

UŽMUSZE SAVO LOCNA 
KŪDIKI.

New York. — Ana diena atė
jo in palicija Nattie Costello, 
su negyvu kūdikiu ant ranku, 
melsdama idant aresztavotų jo
sios nela'ba vyra Guessepi. Mo
tore su aszaromis kalbėjo 'buk 
vyras parejas namo užigeres ir 
labai piktas, pagrie'be isz vyges 
verkenti kūdiki ir
g r i n d i s, užmuš zd a m a s 
vietos. Palicija ji suome kada 
jisai gulėjo lovoje. «

ISZ PIRSZTO PADARE 
NOSĮ.

Patterson, N. J. — Clarence gaito.
t
Motina dažinojns kas atsitiko 
paszauke daktara kuris nuve
že mergaite in ligon'buto pavo
jingam padėjime.

Abudu iszgamos likos užda
ryti in kalėjimą be kaucijos. 
Kaimynai tnoin atsitikimu la
bai inirszo ir butu užmušto 
abudu jaigu palicija nebutu at
važiavo in laika ir pasiėmė 
abudu su savim.
MOTINOS SZIRDIS TRUKO 

ISZ GAILESTIES.
Chicago. — Paliegus ant svei-

Engleman kuriam nupuvo no
sis per vėžio liga ir suvisai at
puola, aplaiko priesz szventes 
nauja uosi. Daktarai nupjovė 
jam didiji pirszta nuo kaircSes 
rankos ir prisiuvo ant veido ir 
sziadien žmogelis yra sveikas 
ir kvėpuoja 'dalbai* per pirszta 
kuris puikiai prigijo ir suvisai 
negalima pažinti kad nosis pa- 
daryaa isz pirszto. Daktarai 
ketina padaryti panaszes ope
racijas ant kitu benosiu.

IMKITE PA VEIZDI ISZ 
SZITO ATSITIKIMO.

Elkhart, Ind. — Petras Wa- 
czek vietoje savo paezeduma 
indei in'banka, indejo in senus 
czeverykus. Jojo pati ezystin- 
dama narna priesz szventes, su
rinko visas szaszla\*as ir sude
gino ant kiemo kaipo ir senus 
czeverykus. Petras sugryžes 
isz darbo norėjo iszsiimt kelis 
dolerius pirkti dovanelių o ka-
da juju nerado užklauso pa
ežius kur padėjo senus ezevery- 
kus ir atsake kad sudegino o su 
jais ir kMuris szimtus doleriu. 
Žmogelis vos isz proto nciszejo 
bet nekaltino n'ž tai savo moto
ro tiktai pats save,

na

nes savo jiir-

menu Ibaudževa ir 
.i1'-”

120 — METINE SENUKE.
Kaunas. —- Paviete Racisz- 

kuose, pas vaita atėjo ana die- 
120-metine senuke Butkie

ne su praszymu sujeszkojimo 
josios metrikų, 
miltine pameti“. Senuke yra da 
sveika ir kirui a ir gerai atsi- 

“ povslani-
Josios dukters jau nega

li vaikszczioto nes kojos labai 
silpnos, bet motina vaikzczio- 
je smogei ir da tikisi pagyvent 
keliolika metu.

Pil. Abirniui, 
sutriuszki-

MIELASZIRDINGESNIS UŽ 
KUNIGĄ RABINAS.

Rokiszkis.
griūdamas mūras,
no ranka. Varnas neturėdamas 
nei jokio turto ir negalėdamas 
dirbti, atsidūrė liūdnoj padė
ty. Sziuo nelaimingu vyru su
sirūpino vietinis rabinas ir 
pradėjo ji maitinti. In pagel- 
ba stojo dar trys Žydai rabino 
giminaieziai. O kur musu ku
nigėlio mielaszirdingumas ?

Sziuo nelaimingu 
vietinis rabinas

P.risiuneziu 3 dolerius 
prenu'merata už 
ateinanezio 1930 meto.

Nuoszirdžiai Jum aeziu 
prisiimt ima dovanu

4 i
nz

Sauk“” ant
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ATEME 50 KG 
, SACHARINO:

Kaunas. — Lapkriczio men. 
15 d. plente terp Daugu ir 
Varėnos, Geidukoniu miszke 
trys nežinomi pleszikai užpuo
lė Motiejų Puti ir grasindami 
revolveriais atome 50 kg 
charino. Policijos pastangomis 
užpuolikai sulaikti. Jie esą V. 
Jemahieiczius, kuris atimant 
isz Puezio sacharina 
isz revolverio, ir St. Zales- 
kai, ir St. Rumskis. iVsi jie isz 
Varėnos valszez., Pa beržini li
ko kaimo. Kratos metu sacha
rinu rado' St. Zaleskio buto.

i ežius

sa-

szauden

u, 
vau

jo vienam kambaryje 
tania diilho ant naktinio szifto, 
ir abudu baisiai su'žagejo mer-

, Ant rytojaus nuėjo in 
larba rodos nieko neatsitiko.

inirszo

in

negalo-

KŪDIKIS PRIGĖRĖ 
VIEDRE VANDENS.

Rownas, Lenk. — Kada Ala
ve B rot man iene iszejo isz grin- 
czios ant trumpo laiko, dvieju 
metu dukrele slankiodama ant 
grindų prislinko prie viedro ir 
inpuole galva pirmyn o
dama isz jojo iszsigaut, prigėrė. 
Alotina sugryžus rado kūdikio 
lavona.
350 KINCZIKU NUĖJO ANT 

DUGNO SU LAIVU.
Hong Kong, Kinai. — Trys 

szimtai ir penkesdeszimts Kin- 
cziku prigėrė kada laivas Lw 
Cheon nuskendo laike netikė
tos viešnios. Laivas plauke in 
ezionais isz Ching Pong. Kapi
tonas taipgi dingo su laivu. Tik 
du pasažieriai iszsigelbejo ku- 

snrado ant nnlužusior i uos i 
maszto.

ant

Pamėtė Pinigus
vie-Ilirsza Gancgebrochen 

na gražia diena ateina pas po- 
1 ieista ir klauso:

1 szsk a i czi a u 1 a i k raszt y- 
jc, kad yra atrastas parkma- 
netas (portmono) su daugybe; 
pinigu,, niu, tas perkmanetas 
mano, asz jam per szabas pa- 
mecziau ir dabar atėjau jam 
atsiimtum.

— Gerai,

'II
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NETURI LITU NEIK PAS 
MOTERIS.

Rokiszkis. Czia vienas pil. 
“d(‘l drąsos” Alag- 

dalenos aszaru, sumanė pa- 
rukszcziauti. Nuėjės pas Ievu
te ir kaip Adomas nakties lai
ku prisiglaudė prie jos szono. 
Ryte Jeva isz Adomo pareika-^ 
lavo 3 litu. O kaip pas Ado
ma litu nebuvo, tai jis pasira- 
szes iszdave vekseli 200 litu.

Jevute vekseli pardavė Žy
deliui. O t ils, žinoma, isz 
karsztkraujo Adomo — už ra
gu isztempe isz tvarto karvu
te. Rokiszkis jau gali pasigir
ti dimieseziu gudriomis pane
lėmis.

Hirszuti, asz ji 
tau atiduosiu, tik pirma pasa- 
kykr wm, kaip tas tavo įmh4-> 
monetas iszveizi.

— Ui, govalt! kaip asz ga
li pasakytum kaip iszroda, 
kad asz su savo parkmanetas 
kartu ir gaivu painecziau, ui, 
vai! Asz nieko neatmenu.

— Na, tai asz tau padėsiu 
atsiminti: fiasakyk man,
portmonetas buvo isz juodos 
verszio odos.

— Teip, tikrai isz juodos 
verszio odos.

— Ar turi penkis pinigams 
skvrius?

— Je, penkis skyrius.
— Ar vra viename Kkvrili

ję laiszkas nuo kokio ten Mor
gen st e i no ir skaitlines nuo 
Leibos ?

— Ai ve, kaip ponas palic- 
gerai vardus inspejal, 

teip tikrai.
— O pinigu jame 1,580 do-

■■

AL, gavės

Saules 
kalendorių ant 1930 melo, nes 
jame randami“ labai užimaneze 
knyga.

Per szirdinguma mano drau- 
laikas nuo laiko aplaikda- 
. juju mylėtina laikraszti

ypatingai kovotojas paklydu
siu mineziu kurio tūri iszkrai- 
pyta nuomone apie laisve, ju
ju laikrasztis “Laisve,” bet 
per savo 27 metini 

laikraszczio
neužganadytas 

ne su vienu numani juju laik- 
rašzczio ir ne nemanau nustoti 
ta ja linksmybe būti jusu skai- 
tytojum ir rėmėju jusu gar
bingos “Saules.”

Tcipgi turiu garbe skaityti 
jusu laikraszti del keliu 
draugu, 
ir jieje su didžiausiu nekantru
mu lauke “Saules” kas san
va it e teip, kaip ir asz.

Linkiu jum Linksmu Kalė
dų ir pasekmingo Naujo Meto, 
su pagarba. — J. Alkeviczius, 
Detroit, Mieli.

I j u kasevieze, Brooklyn,
— Sziom asz praneszu 

jums, kad “Saules” 
riu ant 1930 m. gavau už kuri 
asz jums labai szirdingai tar- 
riu aeziu ir tol asz jo nepalei
dau isz ranku, kol ji visa ue- 
perskaieziau, nes jame radau 
plūkiu istorijų ir gražiu ap- 
raszimu, kas mano labai sūdo* 

džiaugi uosi u tokiu 
jniiku kalendorių gavės. Lin
kiu jum sulaukti su Szv. Ka
lėdoms daug laimes ir 
pasisekimo jusu darbe iszlej*

M s

“Sa ules 
vau ne karta

“Laisve,”
skaitimo 

nebu-

savo
kurie negali skaityti

“ v -

Saules

sumanė

monas

lenu ♦

ii?'!

H

ir

wI

Jin. 
I" o 
jM

*

■

Paskutines Žinutes

J.
’ N. Y.

Brooklyn
a

■kalendo-

Teisingai 1,580 doleriu.* 
ui, kur tas mano galvas din- 

pames-go, kad tiek piniges 
turn!

’i

Xi

I

katos, iszalkus ir prislėgta su mino ir 
72 metais amžiaus, Mrs. \7alen- 
tina Wade buvo priversta uba
gaut ir melst žmonių susAnyle- 
jinio aut josios, krito ant uly- 
ezios ana diena laike didelio 
szalczio ir sniego o pagal dak
taru nuomone tai senuke mirė 
nuo trūkimo szirdies isz gailes- 
ties. Norints senuke turėjo du 
siuius kuriems pasivedė gerai, 
turėjo ubagaut nes jie josios 
neprieme po savo pastogių.

Abudu sunūs likos aresztavo- 
ti už nepriglaudima savo senos
motinos ir turėjo užmokėt vi
sus kasztus u'ž paltiidojima.

gero

džiaut’ laikraszti “Saule.
Martha Raguskiene,

Kearne, N. J. — Primkite $3.
Saule

Alan teip patinka

Airs.

Eikliom, Wis. — 66 Hols
tein karves sudege deganeziam 
tvarte ant falmos ’ Charles 
Boardman nakties laike. Ble- 
des padaryta ant 4,000 dole
riu.

U Tegucipalapa, Honduras. 
— Penki darbininkai taisyda-. 
mi augszta kamina ant cuker- 
nes La Luimar Sugar Co., art: 
San Pedro nukrito žemyn su 
nulužusia risztavono ir užsl- 
muszet

U London. — Anarkistai no
rėjo nužudyt visa Belgijos ka- 
paliszka szeimyna ir Italiszka 
1 • < A * • *

risztavono ir

karalaite. Aresztavojo jauna 
Ttala. v • *. r *

— Na, tai gerai Hirszeli, 
kaip toks portmonetas atsiras, 

žino,tai t nejaus tau duosiu 
dabar dar jo.pas mus nėra 
ir atsisveikino.

TEISYBES
■r

Žmonis teip ilgai teisi*Žmonis teip ilgai teisy
bes jesžko, kol nedažinos tik
rai kas tai vra teisybe. • •

Tūkstantis .peiliniu luksz-

na
pats ir su žmonimi
koti dorans

tas 
turi jesz-

Pavdavejas moterių ap- 
ir visokiu papuosznTtala.

U Buenos Aires, Argentina. 
— Trys szuviai likos paleisti in 
prezidentą Hipolita Irigoyena 
kada tasai .apioid i nėjo narna. 
Szovikas likos nuszautas per 
sargus.

11 'Washington, D. C. — Ku- 
czios nakti ugnis kilo Baltam 
Name ir išdegino prezidento

tu reikė sumuszt, kol rasi vio- 
perlini žomeziugeli;

>
žmogaus terp

tiJtstanczio, kol surasi vienn 
dora.. > /

e

rėdai u
tankiausia motore greieziau
iszgydo negu geriausi speeja- 
liszki daktarai.

Kantrybe yra traktu iin 
gera pasielgimą.

* “Saule”
meto tik 3 doleriai, o czysto pi
nigo atnesza per meta 200 do
leriu ne vokuojant prie to 
džiaugsma, ų^\i]*adima, ra- 
inuma, apszvieta^įr daug kL 
tokiu naudu. <

1 > ant ki-už laikraszti 
to meto.
skaityti istorijos jusu laikrasz- 
tije, kad net persedžiu lyg vė
lybai mikczei skaitydama jei- 
ses ir su nekantrumu laukiu 
ateinant kito numario “Sau
ks.” Acziu .szirdinjgai už pri-

4 4

siuntimą Kalendoriaus.
kancelarijes. Bledes padarytu 
ant puses milijono doleriu.

kasztuoje ant

AiHJWjadFma,

/ 8
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Kas Girdėt
numirusiuPrisikėlimai isz 

nebus jokiu stebuklu ateityje, 
kaip tai kitados in lai žmones 
tikėdavo nes 
mokslas ženge 
daro negirdėtus stebuklus. 
Sztai vienas isz tokiu stebuk
lu, kuris atsitiko praeita me
nesi .

Virszininkas 
pauijos, George H. 
Rochester, N. Y., — 
po trumpai netikėtai ligai. Fa
briko daktaras Dr. Slater per
sitikrinęs kad 
tikrųjų mirė, pasikvietė in pa- 
gelba <la du daktarus ir kėlės 
dažinretojim ligoniu, inleido 
stebuklingu gyduolių andrelino 
in szirdi lavono ir už trumpo 
laiko, su dideliu n u si st eibe j imu, 

“lavonas“ su-
Szirdis 

pradėjo plakti isz naujo, plan- 
rziai pradėjo kvėpuot, akys ad- 
gavo savo szviesuma ir l.t., ir 
sziadien “numirėlis” vra gv- 
vas ir sugryžta prie sveikutes, 

ne yra tai jok is 
iszradimas vie- 

gamtiszkos slaptybes su 
žmogiszko proto ir

daktariszkas 
vis pirmyn ir 

negirdėtus

Eastman kom- 
Austin isz 
mirė jisai

Aust inns ant

ligoniu.

pa regoj o kaip 
gryžta prie gyvasties.

Isztikrujn 
stebuklas bet 
uos 
pagelba
mokslo. Tokiu slaptybių ran
dasi milijonai kurias žmogus 
gali ateityje iszrasti. Dave 

ant

Szirdies Liga Didele 
Vieszos Sveikatos 

Problema
... ....... * T ■

Mažai žmonių t (‘žino 
auganti pavoju 

kaipo
problema

apie
Szirdies ligos 

svarbumas 
sveikatos

yra didesnis už džiova arba 
\<‘ži.

Specialiai raportai invairhi 
valstijų, kurios gyventoju tu
ri net 25,000,000, pasiusti Suv. 
Vai. Vieszos Sveikatos Biurui 
1928 metuose, tydcl, kad 228 
žmones isz kiekvieno 100,000 
mirė szirdies liga, kaip suly
ginus su 106 nuo inkastu ligos, 
105 nuo vož.io ligos ir 100 plan- 
cziu uždegimo — žmonijos ke
turi didžiausi užmuszejai.

Tos skaitlynes neporstato 
pilna pasaka

ir, kad jo 
vieszos

i

FT — l 
Vili 1 ‘f

SAPNAS
* '"'ib

■ 1/r'
•■?**.*

• * 'fl r **

vargn. 
varginges- 

ka

- gera gy 
prick tam vyro ai

žiuja per vada Lubomirska, 
kur sudėti szv. Banil’aco kau
lai, o iii kuria tai vieta žmo
nes isz visu szaliu kaipo ant 
at laidų’ t rauke.

Kada pabudo varginga mo
terį' padėkavojo pirmiausi’ su
dėjus rankas kalbėdama pote
rėli Augszcziausiui, paskui pa
kilus tare in save:

Tegul stojasi kas nori
asz turiu eitie iii ta szv. vieta 
drauge f^ii savo 
daliai’ pradžia Mojaus 
šio, atlaidai artinasi, 
gražios;

J 
r 
i 1

•• • .p* k*

KARALAITES
CZĘVERYKAI

f ... , 'r ** '

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

4

šit apie savo nelaime.
■ — Dieve jum'S’nžmokek —• 
atsake vos girdėtu balsu nu
vargus motere ir ėjo su vargu 
in. goru senuku nameli, o nu
vargusius kūdikėlius senukai 
nesze.

Alejo ant. galo in šimeliu gy
venimą. Atnesze in lova szie- 
no, paliose drobule ir paguldo 
silpna motore, o 
snldnm pienu saldžei užmigo. 
Onute su .Juozuku ome Simuke.

pirma 
pavalgydino kosziuko su svies
tu, ir per visa nakti prižhiri- 
nojo, knij) savo loen'os dukters 
su a nukel ia is.

Kaip tik pradėjo dienytis, 
Ignotas atsikėlė ir su savo se
nuko kažin ka patykai kalbė
josi. Buvo ant ju matyt, kad 
apie svarbu daigia kalbėjo.

Apie ))iet, kada'jau laivo pa- 
kelevinga pasirodžius ir pus- 
rye/zius apsa’ke senukams vi
sa savo gyvenimą o matydama 
ju gera szirdi, pirma karta sa
vo vargus iszpažino; Katarina 
apsiverkus iszejo isz stn'biikes 
pirma sznaibždeldjus Ignotui in 
ausi: “Jau jai pasakyk.

Ignotas atsisldjas tarė:
Da 'mes va'kar supratome 

jog jus esate puikios szirdies ir 
iszrninties motere ir 
jus vargas ne yra

Dieve j u m'f1 ii žm oke k

f

. AR GI REIKE GERESNES 
PADEKVONES UŽ "SAU

LE” KAIP SZITA?

j Gerbemioji “Saules
pasisylijus

•pas save in lova, bet
I

■I tfl

'Leidėjai!1 !

iSzianio laiszke prisiunezin
už$3.00 kuriuos malonėsit

“Sau-

Karalaitei viena karta atsi
tiko nelaime, 
laukuose užmirszo savo 
Imki ingus czeverykus, buvo
tai stebėti n i czeverykai, ba ap- 
laike juos nuo raganiaus ant

Laike zobovos
ste-

I
'Ai yI

i
■

I
\ 1 

v
sayo varduvių, o raganius da* 
vo tiems ezevciykams toke ga
lybe, jog kada kur praeidavo, 
tai paskui jaja augo • puikus 
žiedai, ir 
muzike — ne žiūrint ant to ko
kiam laike tai buvo — tuojau 
persimainydavo 
kio užkeikimo.

Ir ant nelaimes karalaite už- 
mirszo savo czeverykus laike ’ 
zobovos ant lauko.

Karalaite labai nulindo, ka
da pamato savo nelaime. Isz 
siuntė tarnus in visas

♦

jeszkot oze v e ryk u 
vo ant niek-nerado.

Ir jau karalaite pradėjo ap- 
s ima Isz Fu et laja m isle, jog vo
lą pa p ra sz is raganiaus nauju 
czeveryku, kad sztai viena 
karta pabludo ant karszto di
delio parko ir paregėjo 
Imki inga regėjimą.

Ant kalnelio, kuris
nei buvo iszdžiuves dabar bu
vo pilnas visokiu kvepenczlu 
žiedu nuo kuriu kvapas toli at- 
siinuszinejo.

Ant tojo kalnelio vaiksztino- 
jo mergaite visa apiplyszius— 
skarmaluose. Tik ant josios 
kojelių radosi puikus ezeve- 
ryknezei nuo kuriu žibėjo kaip 
saules spindulei, rodos iszso- 
dyti su deimantais.

Ant tojo regėjimo karalai
tei net. kvapas sustojo krūti
nėje. Juk tai josios ezeverykai, 
kuriuos pamėtė ant lauko.

— O tu snargle — paszau-
— tai t n 

prisisavinai mano czeverykus!
Mergaite pradėjo 

sinet ir kalbėt:
— Asz juosius suradau, no 

pavogiau juju. O jeigu tai ta
vo, tai palik man juosius, pra-

Tu gnl 144ri daugiau no • •
kaip asz, ba asz suvis ne turiu 
jokiu.

’ siuntinėt man laikraszti 
le” per meta laiko (1930).

I įaikrnszt is 
buvo kaip ir 
sziol. Isz karto skaieziau veik 
visus Suvienytose Valstijose 
iszleidirnus, Lietnviszkiis laik 
raszczius ir nei vieno isz jn tu
rinys manes pilnai nepatenkino 
todėl 'jog vienas atsiduoda ko
kia ten vergiszka laisvamany- 
be isz kito bolszevizmo, isz tre- 
czio Darvinizmo o 
kokio ten kitokio “izmo” ra- 
gueziai kyszti. Parejas isz dar
bo, jausdamasis pavargusiu, 
sediesi paėmęs laikraszti kad 
skaitydamas kiek atilsėjus, o 
skaitant 
kuriuose

ant kitu, invairus gin- 
polemikos ir 1.1., vieton 

atilsio daugiau pavargsti. l ž- 
tad tūla laika (nuo .1923 m.) 
lieprennmoravau joki 
viszka. laikraszti ir labai

man
.’g

“Saule” 
nežinomas Iv gražindavo puiki

f

l

rodos isz ko-

vaikucziais;
meno- 

atlaidai artinasi, dienos 
mano Onute sveikes

ne, eisime, o
„ A

ramins! — ir kai)) pasako, teip 
ir padare.

Pabaigė duota darba, gavo 
užmokesties pora auksinu, val
giu, koki turėjo, ir Dievu ja pa
sistiprino su vaikuczeis, 

kuom galėdama 
, apie saules tekėjimą 

leidosi iii kelione.
Isz pradžių 'keliom 

labai gerai, nevat maža Onute 
su akvata ėjo: gražus oras pri
davė jai akvatos, bet neužilgio 
pradėjo skunstis ir ant galo 
verkt, jog jai kojeles skauda. 
Erne ja molina ant ranku nors 

jau buvo nuilsus, ir 
yrėsi koja už kojos, tankiai sil
sėdamas!.

.Jau'buvo saule isz 
varginga motere da 
puses kelio padarius.

— O Dievo! 
ant keliu

■T

gu, 
kavus o

■ 
H 
Iskaitlvnes 

nes szirdie lign 
serganeziu skaitlius kas dien 
didesnis.

Asztuoniais metais nuo 1917 
m. iki 1925 m. užregistruoto
se vietose, Suv. Vai. gyvento
ju skaiezius pasididino troeze 
dali, mirtis nuo szirdies ligų 
sm»idvignbino.

Szirdies liga yra jaunystei 
liga. Beveik 75 nuoszimtis vi
su szirdies ligų atsilikimu pa
sirodo vaikuose, neturint 10 m. 
amžiaus sulyginus su 12 ntio- 
szimeziu žmonių suvirsz 40 m. 
amžiaus.

Nuo 1921 m. iki 1927 m? 20 
isz kiekvieno 100,000 
nuo 5 iki 19 m. amžinus mirė 
szirdies liga kas mot užregis
truotose vietose. K if a is žodžais 

82 n u oszi ni
ežiu visos szalies gyventojų, 
szirdies liga buvo trcczioj vie
toj suraszo mirties priežasties 
tarpe vaiku. Toliau, isz 17,974 
mokyklų vaiku Suv. Vai. Vio- 
szos Sveikatos Biuro medikfi- 
liszku afieieru isz.egzaminuotu 

ir Missouri, 
dauginus kaip trys isz kiekvie
no 100 sirgo szirdies liga.

Szirdies liga 
arba prigimta.

vaikucziu po na- 
• vaikiuku ir mer-

Dievas mus su- isz kito dar 
“ izmo

7

sz-nlis
viskas bu-

If

Iii
’I ■■ I

I

ap- 
ir 12

Buvo motoro W., po gorarii 
vyrui naszlc kuri jau nuo tri
jų melu kėnio dideli 
Buvimas jos buvo 
uis, no kaip tos ubages,
slankioja namas nuo namo ba 
jiji nedriso rankos alkiszt, kad 
papraSzyt szmotelio duonos; 
ir niekas apie jos vargu neži
nojo, kni|> lik pats Dievas.

Loji motere kitados turėjo 
kiloki gyvenimu 
vonima, o

(ba mat vyras buvo vais- 
jieprnslu buvęs), ku

rios užtekdavo ant visokiu rei
kalu, ba galėjo laikyt tarnaite 
ir kaip kada kaimyną in sve- 
ezius papraszyt. Per tai skau
dėjo jai szirdi; priek tam tu
rėjo da pora 
baszninkiii -
giuka. Vaikiukas buvo 5 metu 
Juozukas vardu, o mergaite 4 
metu Onute vardu.

Žinoma, motere paezioj jau
nystėje dirbt ie galėjo; isz loc- 
nu ranku darbo maitinosi pati 
su vaikucziais; per tris motus 
maitinosi isz adatos; uos pras
tas lai buvo gyvenimas ir sun- 

Žinotc patys kas 
laibas, kuri 

dvejata vaikucžiu apžiūrėt, 
stubnte aptriust, aplopint, lai 
tokis darbas puse dienos uži
ma; o vjonok toji biedna mo
terį’ viską apsidirbdavo o kaip 
kada dar netekdavo darbo, ka
da turėdavo darbo, tai dirb
davo diena ir naktį, ir tai yos 
ant vargingo maisto uždirbda
vo. O ežia, žinoma kaip Var- 
szaVoi, viskas brangu, randa 
užmokei, kuras, szviesa, drū

ti žinomas daig- 
jog maži vaikai ‘tuojaus 

praszo valgyt — o ežia vos 
bind na i. mot erei likdavo 5 ant 
maisto kapeikos, o 
tokiu dienu, kad nei tu nebu
vo, i *1 '• l‘ • * 41 *

Viena pavasario 
sirgo jai mergaite

renge 
Mojaus apia

l sekusi

7 f

vienu 
ozai,

iokius laikraszczius 
vien užsipuldinėjimai

si o-
I

i I t
I

nuo so- I

zkad tas 1 
paprastas; 1 

paklausykio. ka mes su savo pa
ežiu sutarėm: Mano bobute la
bai nupuolė ant sveikatos o jau 

senu, nėra kam laukuose o

Liet vi
rei a i 

kada pavieni, viena ar kita nu
meri nusipirkdavau. Laisva
me laike skail vdavaii vien knv_

• savo pasirinkimo. 
Pagaliau, paskutiniu laiku pa
sitaiko nusipirkt i viena numeri 
1 ‘Salilos” kuri 
kausi sekanti numeri ir 
paeiliui pirkau lyg penkių nu
meriu ir visi man patiko — ant 
falo nutariau užsiprenumenio- 
“Saule” ant viso moto.

‘“Saule“ man patiko vien 
del to jog joje nesimato kaip 
augszcziau minėjau, tu invai
riu “izmu“

i lingu polemikų, 
pilna. O antra: jos kalba, ir 
szyba primena man laikus kuo
met Lietuviu tauta buvo pri- 
spaudhne Rusijos valdžios įy 
tu laiku Lietuviu raszy'ba Su 

; kuria nekurie tautos sunūs, at
vykę laisvoji Amerikon, ėmėsi 

i darbo žadinti savo broliuose 
tautini susi-p ra t ima ir skleisti 
ju tarpe apszviela. “Saule” tai 

l tikras isz tu laiku istoriszkas 
dokumentas kuri asz branginu. 
Jai ji pasiliks ir ant toliau to- 

i kia, ’bus visuomet man lauke- 
• mas sveczes.

Taippat prisiunezin kelis ga- 
i kalelius savo menko rasztiszko 
i darbo. Malonėkit 

jaigu butu tinkami 
malonėkit praneszti ir jai butu 
pageidaujama daugiau pana- 
sziu rasztoliu, 

i pagaminęs 
, atsakymo.

Linkiu kuogeriausiu pasek- 
į miu visuos© jusu reikaluose.— 

Jonas Mikolai t is, Brooklyn.

kus uždarbis
moteriszkes per

vai kuczi u

1
I

ateityje iszrasti.
žmogui sutverto

paveikslo ir pavidalo
Dievas

k, 

nepaprasta dovana. Tik reike 
isz josios naudotis per mokslą.

avo

me-

f

vaiku
ir pat i i r

ir apie namus t riuši is; matau, £as s'dyg

vjonok toji biedna mo pi o t o 
nebuvo

Sz i m (‘t Penu sy Iv a n i j os 
džiotojai turėjo gera gilinki ant 
meszku, stirnų ir kitokiu žvė
rių. Sakoma 
užmusze apie
12,000 meszku.

kad medžiotojai 
18,000 stirnų ir

iszrnint ingus

su37 valstijose, 
visos szalies

viskas

szau k esi 
motore —- 

ga le
vini a,

Tūlas iszrnint ingas sudže 
mieste Los Angeles, Kaliforni
joj iszdave svaibu nusprendi
mą kuris priverezia motore 
idant kožname laike, kada vy
ras to pareikalauja, ji buczine

kuris priverezia

tu. BeJ sudže padare ix ipažas
iszlygas o tai yra: jaigu vyras 

staiga i imtųsi 
savo paezios 

turi pilna tiesa pa-

per karsztai ir 
prie bueziavimo 
tai motere 
szaukti policija.

Žinoma tokis nuspreiunmas 
lytisi tiktai vyru ir paežiu Los 

gal kitose valstijose 
tokis jialiepimas nerastu pase
kėju.

Priežastis tokio nusprendimo 
sudžiaus buvo užvestas teismas 
priosz Mrs 
kuria vyras apskundė iii suda 
kad nesidavė jam pasi'bucziuot.

Ir kad tai kvaili žmones to
kiuose sunkiuose laikuose, bo- 
vinasi taip neiszmintingai.

nusprendimą

Floridoj, Illinois
pana, muilas;
tas,

puolus
priduok da vieko, idant

dasiekt ta szventa
nesu tems; ka dary-

jeigu pareis

Angeles o

Barbora Carver,

maszinomisSziandien maszinomts gali
ma atlikti beveik visoki dar
ba, koki tik atlieka/žmogaus 
ranka ir smegenys. Yra, pa
vyzdžiui, tokia maszina, kuri 
per valanda laiko padeda pa- 
rasz po 7,500 czekiu, ir kad tu 
czekiu niekas negalėtu sufal
sifikuoti, tai szale paraszo pa
daroma mažiuke fotografije 
asmens, kurio paraszas uždė
tas ant czc*kio. .

Yra maszinu, kurios apskai- 
cziuoja nuoszimczius, ir kiek
viena ju dirba spareziau, ne
gu 10 banko klerku. Yra ma- 
sztnu, (kurios Radaro ,sąskai
tas, intraukia skolininku var
dus in knygas ir padaro balan
su knygose.

Viena isz instabiausiu ma
szinu vra “varityper. “ Tai

raszo-
“ varityper.

yra tokia nepaprastu
moji maszinele “taipraiteris“, 

galima raszyt keturio
mis deszimtis invairiu kalbu: 
reike tik

kuria

pasukti guzika ir 
gauni koki nori alfabeta. Var
tojant szila masziha, galima 
iipseiti be greitraszczio (steno
grafijos), kadangi ji paraszo 
233 žodžius per viena minute. 

Maiszinomis vis labiau pa- 
iir

kyla didele problema, kur de- 
pis tie darbininkai, kuriems 
paszinos paversz darba.’

keieziama ranku darbas,

gali būti ingy t a 
Negalime nu

kreipti iszsivystijima prigimtu 
gerinus 

sveikata.
atsitikimu tik reike 
prižiūrėti metiniu 
Gyvenimo netinkamus papro- 
cziai ir užkrėtimai blogai atsi
liepė ant szrdies, ypatingai 
reumatiszkos grupes ligos blo
gos szirdims. Parėdyta, kad 
daugiausia blogu szirdžiu pa
eina nuo nekuriu užkrėtimu ir 
reumatiszku ligų, 12 nuoszim- 
tis szirdies ligų paeina
szkarlatinos, 16% nuo difterl- 
jos, 44% nuo reumatizmo 
66% liežuvolio ligo.s

Asmeniszkn hygiena ir 
tinkamus gyvenimo papro- 
cziai kaip nesimanksztininias,

(*' • —

nuo

gyvenimo

ir

ne

gerymas svaigina neziu 
mu ir netinkamas maistas su
silpnina szirdies muskulus.

Kas link zirdies ligos nukrei
pimo visu pirmiausia svarbia- 
se surasti tikra priežasti. Su 

valgi

gėry-

vaikais reikia prižiūrėti 
ir valgio papj*oczius, turi tin
kamai ilsėtis, miegoti ir nepa
siduoti užkrėtimams.

Matome, kad dau 
tiszku žmonių serga
liga. Ir todėl svarbu tinkamai 

ydyti reumatiszJ<us Južkreti-

ir S re urna- 
szirdies

g
mus. Jeigu vaikai turi blogus 
dantis arba tonsilins, neužil
go reumatiszkai serga. Reike 
pasiduoti iszimti tonsilins. ad- 
niiidus ir isztraukti dantis..

— F. L. I. B.

SVARBI PRIEŽASTIS,

Motina in vaikus: — Vaikai 
del ko jus nuolatos lendate te
tai iii akis kad del jus dainuo
tu

Sūnelis: — Kaip tetule dai
nuoja, tai tėvelis tuojaus isz-

buvo ir

ežia 
pakol da 
siu, 
leist.

Nežinojo ta biedniuko, jog 
Dievas kožnoj vietoj 
gelba priduot.

Saule nusileido, 
kad ir skubinosi,

/

na k t i per-

vali lin

da vienas isz

marszkinius,

diena ap-
- Onute ir 

teip buvo bloga, jog negalema 
buvo tikėtis, kad pasveiks. Ži
nomas daigtas, jog del kež
uos molinos szirdi skauda, ka

klui ik i u apser-
ga. Niekas nemiela ir viską del 
savo kūdikio padarytu, idant 
nuo smerties iszgelbot.

Biedna motere nepamislijus 
apie tolimesni gyvenimą isz
dave paskutini skatiką, užsta
te paskutinius
kad tik dukriukiai palengvint; 

’net nei ant to neatsiminė ka 
duos kvidikiui valgyt jeigu ka
da pasveiks; o kada gydyto
jas, kuris kas diena ateidavo, 
pasakė, jog jau neprivalo bi
jotis ba neužilgio 
rankas

pasveiks, 
iszkelus Dievui deka

vojo; linksminosi, kaip 'kara
liene 'ant sosto sėdėdama, ir 
gailėjosi, jog geram daktarui 
niekuom negali užmokėt.

neilgaiVienok neilgai jai tari 
džiaugsmas ramino, sztai var
gas ir vela ežia; kada dukrele 
sirgo, motina negalėjo teip af- 
sakaneziai ir laiku atlikt dar
ba, per ka dabar katrai 
kaiminkai nunesze darba, }ji. 
kito negavo, tiktai gavo ko- 
liot, jog ne ant laiko atnesze. 
Mergaitė po ligai nuolatos 
prasze valgyt bet isz kur pa
imt ? Jau motere rūpestije ne
žinojo ka daryt; jau buvo pa- 
mislijus eit ant ulyčzios ir pra- 
eigius atkiszus ranka praszyt 
paszialpos, bet szinlis ant tos 
misliies sudrėbėjo; jeszkojo ki
tokio spasabo: meldėsi karsz
tai prie Dievo, idant prišiuns- 
tu kokia nors jai varguose pa- 
gelba— ir sztai kada viena ya-

tik

eina isz st ūbos, o tada galimOnkara po karsztai maldai gule,
bovytis.

6 6 6
* Yra tai Receptas nuo 

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

I Yra tai veikiausia gyduole žinoma

turėjo saldu sapnu. Sapnavo; 
kad rodos jai kas kalbėjo, 
idant atliktu su vaikucziais In 
Czernikava kelionė ir ta. szvon- 
ta vieta atlankytu, 
vargai pasibaigs.

Gal yra kam žinoma, jog ne
toli Varszavos Czernikave yra 
bažnye.zia, uždėta XVII

o ten jos

am-1

kad jau jai per sunku stuba isz- 
szluot ir valgi pagamini, visz- 
las palesini ii’ karvide melžt o 
priek tam mane apskalbi ir ap
siūt. Jaigu nebūtu del jus, per
prastai!, jior sunku mano Ka
tarina iszvaduot ir likt su mu
mis, tai melst aniem, .ir but umet 
kaip 'duktė, o
kaip anūkėliai.
nedavė vaikucziu, giminiu jo

nus ta'me sztai 
senis

Tik 
kojelių radosi puikus

I

O’

?i

paskaitos pir- 
taipti amen

t

jusu vaikucziai
Mums Dievas

man patiko
ke užpykus karalaite

o motere 
vienok dar 

toli’ buvo' nuo’ Ozoluikavo, ba 
vos da tik boksztai nuo nusi
leidusius saulutes augsztni at- 
musztos szviesos buvo 
Jau suvis 
ki<> uesztie

Juozukas kad 
sziam laikui ėjo, vienok teipgi 
nuilsės puolė ant žemes ir 
pradėjo praszyt

ma t vi.
nuvargo; ano kudi- 

j, ane pati, eitie nc-
galėjo.

ane pati eitie 
ir lyg

ant žemes 
gert. Motina 

pamaezius szale kelio k rūmus 
, mis- 

ten ras upeluka—ome 
va i kuczi us ant ranku nužengė 
kelis žingsnius isz kelio. Bet, 
o Dieve! nieko — nei sza lt i He
lio, nei jokio upoluko o ka ir 
pati labai troszko; o ežia tam
su, norint su pirsztu in aki 
durk. Prispaudė prie saves ap- 
siaszarojusius vaikuezius, ku
rie saldžiai dabar prie moti- 
niszkos krutinės užmigo, o jiji 
isz gilumo szirdies paszanko.

Dieve o Dieve! —- kad 
tame sztai iszgirdo netoli sa
ves gailinga ir mielaszirdinga 
kalba.

Dvi asabos nepuikiai 
szvariai pasirodė — 
ir moteriszkas keliu ėjo. Tarno 
pamate szalo kėlio sedinezia su 
kudikeis motere, 
nelaime.

Buvo tai sėnukai, kurie il
gus metus dvare tarnavo, už 
ka gavo gera szmota dirvos, 
kaipo nagrada, netoli Czernl- 
kavo, teipgi ir puikia šlubele, 

nuo keliu metu

ir kaip ir kokio grabute 
Ujo, jog

,bet 
vyriszkis

ir atmine jos

kurioje jau 
gyveno.

— Ach Dieve, 
nuke iii savo dieduką 
jiji nuvargus, žiurpk, 
u-gi ta mergaite vos gyva aku
tes užmerktos, lapukes pamė
lynavusios, iszbalus, kaip dro
be. ‘

— tarė se-
— kaip 

Ignai,

— Reike ja greitai paim
ti ir in mus šlubele nuvestie 
— atsake Ignas in Katro, sa
vo bobelių. — Gal ant atlaidų 
skubinasi su savo mažuloleis.

Tai kalbėdami pradėjo ža
dint vos gyva motere ir ant
koįju iStattyit jtoliaus Ikalbedtv 
mi:

— Hytoj mums papasako-
I

f it

kiu nothr i m
i nėjo ir Katarina, per ka 
sustojo kai liejas.

Tarnausiu jums, prigel
bėsiu ir jus senatve guodėsi u— 
ir pasilenkus pa’bucziavo a'biem 
rankas.

Ir pasiliko .motore su gerais 
žmoniems dekavodama Dieyhi 
jog iszsipildo jos sapnas. Po 
teisybei, nebuvo tai 'didele lai
me, vienok turėjo spakaiua gy
venimą o.
jos kūdikiai daugiau bado ne- 
kens.

Tuojaus treezia diena nuėjo 
in bažnvezia. su vaikucziais ir 
dekavojo Apveizdai Dievo.

Du metus pergyveno motere

nei-gi tu nuobodu- 
kaip kituose 

ra-

iszsitei-

szau.

JOS

vela džiaugėsi kad

l’uojaus treezia diena nuėjo

Žiūrėkit jos;
czeveryku ji

Mužike! Jai reike stebuklingu 
czeveryku! Tai tik del ’kara
bi i ežiu o no del tokiu vargsziu.

Ir paėmė stebuklingus cze- 
verykus — o akimirksnije vi- 

puikus regėjimas dingo 
akiu — pasiliko tik tusz- 

apdriskusia

gu
stobuklin- 
užsimane!

ii

I1

laimingai su senukais ir buvo 
ge r i a 11 se del senu k u 'd u kt e. Va i - 
kucziai jos nuolatos ant szvie- 
žio oro, prie lengvo darbuko 
krutėjo, prie kurio juos moti
na pratino;Ibuvo sveiki ir augo 
kaip ant mielių. Žiemos laike, 
vakarais, mokino juos skaityt 
ir raszyt ir apsakinėjo jiems 
apie visokius daigtus, kuriu ir 
senukai godžiai kiaule.

Pavasario sulaukus, apsirgo 
senukas ir vos spėjo ant var
gingos moteres savo laukeli ir 
nameli apraszyt,— numirė. Ka
tarina, ne jauna žmoni ūke, isz 
gailesezio savo vyro apsirgo ir 
per vasara pakrunejus, rudeni 
taip-gi numirė. Abudu mirdami 
laimino ja kaipo ir jos vaiku- 
czius, palikdami savo turtelio 
užraszus. Didesni turteli rado 
ne kaip tikėjosi nes rado viso
kiu sidabriniu ir auksiniu pini
gu visokiuose mazgineliuose, 
isz viso apie 600 rulbliu. Isz tu 
pinigu pirko apie kėlės karves 
ir gyveno kaip Dievas prisakė; 
mel’že savo karvutes ir pieną 
miestan pardavinėjo. Kas me
ta užpirkdavo egzekvijas už 
duszia* Ignoto ir Katarinos, in 
bažnyczia tankiai eidavo o Juo
zukas jau aria. Onute turi jau 
17 metu ir jaunikiu neapsigina.

Pravardes tos moteres nepa
sakysiu nes gal da gyva.

visokiuose mazgineliuose

ANT KAIMO.
— Tegul bus pa

garbintas... o kur tenai eini
I

— Ant amžių amži-
oinu ariėlkbs.

s /

Jokūbas:

kumute !
Magde: 

miju. • r

• ?

perži urėti
Saulei ”,

pasistengeziau 
atsiimsi i. Lauksiu

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meiles bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: (1) Meiles vakaras arba 
kaip vyrai myli moteres, (2) Antras 
meiles vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senberniu iszpažintis 
arba kodėl sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunezia- 
mos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 50 centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

KULTŪROS KNYGYNAS 
P. O. Box 3, So. Boiton, Mas*.

va ei

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 OITY, PA.
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sas
isz
ežias kalnelis su
mergaite apsiliejusia aszaro- 
mis, graudžei varkenezia rū
gėdama, jog ne atėjo ant svie
to karalaite, bet ”

graudžei varkenezia

< i mužiko.
j.
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 143U-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruc- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

t

/ 
✓
z

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

Ant. J. Sakalauskas
K LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)

Nuliudimo valandoje autei- ✓ 
✓ 
/ 
✓

t kiam geriausi patarnavime. Pa- 
! laidojima atliekam rūpestingai

ir gražiai. Busite pilnai užga- g 
nfidinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872
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Tarp gi i riu, 
visu grineziu, 
grinezolo Povilaicziu. Susideda 
isz tik vieno kambario ir kama
ros. Priosz grinezia nesiranda 
ne tvoreles ne kalnelio, tik lau
kas ir augszti medžiai. Tyku
mas vieszpatavo aplinkui grin
ezolo.

Kada Juozas Povilaitis inva
de savo Onuka in tykia grin- 
czele girnoje, ne lauže sau gal
vos ant to kokius rakandus in 
jaja nupirkti. Tnji reikalu tuo- 
jaus atliko: Stalas ir HUolas, 
lova, skryne o ant sienų keli 
szventi abrozai. Jauna pora bu
vo tuom nžganadinta ir dau
giau nieko ne geide. Juozas 
nieko geresnio nematė savo gy
venime o Onuka taip-gi.

Buvo jiji vargingu tėvu mer
gaite, tarnaite. Juozas pažino 
jaja ant službos ir pasipažino 
su jaja pas savo gaspadoriu. 
Jauna, patogi ir dievobaimin- 

inpuole in 
szirdi ir apsipaeziavo su jaja.z 

T
paežio v ima

atitolinta nuo 
stovėjo maža

Stalas 
o ant

ga morgui te jam

Trumpam laike, priesz apsi- 
Juozuko, numirė 

sena teta Juozo, palikdama jam 
kelis szimtus rubliu. Už tuos 
pinigus nupirko tirja grinezele 
girrioje idant invest in 
Onuka, kaipo gaspadine.

Abudu buvo laimingi ir ne- 
mainytusi su savo gyvenimu ne sipilde josio 
su turtingiausiu ponu dvaro.

Tarp sunkaus 
greitai slinko 
Atėjo vasara. Saulele užžibejo 
in kambarėli kuriame Ona pri- 
spaudinejo 
pirma, nau.iai užgimusi, 
sūneli. Laime ant tikrųjų dabar 
vieszpatavo grinezioje Povilai
cziu.

Mažas Grigelis augo sveikas, 
atsiliepe 

apsigink- 
in medini karabinu ir 
ėjo pasitikt tėvo pa re i-

jaja

už tai dekavoezia — rugojo ne
laiminga naszle prispausdama 
veidą prie numirusio krutinės.

Gyvtmimas motinos persi
mainė ant dideliu kapiniu, di
deliu grabu ant kuriu pastate 
kryžių pasidavimo valei Dievo.

Ma'ža grinezele girnoje par
davė o motina su sunum persi- 
nesze in kaimu. Kada Grigutis 
pabaigė sziek tiek mokslo, nu
sidavė pas vietini kalvi moky
tis kalvystes. Vaikinas buvo 
apsukrus ir in puse meto jau 
gavo užmokesti kuria atidavi
nėjo motinai. Kaip-gi džiaugė
si jog už poros metu suvisai pa
baigs mokslą ir gules daugiau 
uždirbti! Bet atėjo laikas in 
vaiska o Grigutis likos paimtas 
su kitais. Buvo tai sunkus lai
kai del jojo motinos.

Baigėsi jau laikas tarnystes 
Grignezio. Nuo keliu nedeliu 
skaitė dienas kurios atskyrine- 
jo ji nuo jojo mylimos motinė
lės ir.geide kogreieziansia su- 
gryžt in kaimu pas motina.

Namie motina gulėjo sergan
ti ir skaitė ne dienas bet ady- 
nas pribuvimo sūnaus. Viena 
diena staigai atsisėdo lovoje.- 
Jan pareina, girdžiu jojo žing 
nius! — tare pusbalsiai.

Trnjnpam laike jau prispau- 
dinejo sunu prie krutinės. Isz- 

s geidimas. Galėjo
da palaimint sami po tam akys 

užsidarė ant amžių idant 
iau neatsidaryt juin ant

MOKYKLOJE?
Daraktoris: — Juozuk! pa- 

sakykie man kas didesnis už 
karalių?

—— Juozukas: 
po n a s pro feso r i ai i.

DU KAIMUO0ZEI.
I )u knimuoezei, stojo priesz 

ir aSįitolplangu ligonbuezio 
kalba:

fp < brito laikas 
jaunai porai.

prie krutinės juju 
maža

gurioje 
kudikiszkas

neužilgio 
balsas 
lavos 
szoble,
nanti isz gin ies.

Kada užaugo turėjo taip-gi 
imtis prie darbo. Pagelbinejo 
motinai namie prie darbo ir ėjo 
su jaja in
Dirbo tai su dideliu noru nes 
motina pavėlindavo jam nesz- 

dvara kur galėjo 
Vladu, sunum

girria rinkti uogų.

m
su

t i uogas 
pasibovin t 
dvarponio.

Abudu vaikai 'buvo 
ežiu metu.

Vladas turėjo maža sesute 
kuri ne visados galėjo dalyvaut 
zabovose su 
verkdavo už mažiausia trupi- 

t nei i o Vladas tada pykdavo 
prasiszaliiMlamas sesutei.

Grigutis buvo gej’u draugu 
del jojo. Dirbo ka jam paliepi- 
nejo ponaitis. Turėjo nuolatos 
būti del jojo arkliu ir ant ketu, 
riu slankiot po grinezia. Bet 
isz to visko buvo užganadintas.

Vaikai szi rd ingai susi broli a- 
vo o kada po keliu metu dvar
ponio szeimyna persikėle in 
miestą idant Vladas pereitu 
augsztesnius mokslus, atsisvei
kino szi rd i ngai ir

1 u pa-

maža

'broleliu.

Vladas

Mažoji

j vienas apie kita neužmirszt ir
'k

/

V-gi tūzas,
v *

Kūmai ’ 
O 'ka? 
žriiai,

Manoji mamyte, 
Petrutis, — ’ 
reozi'a t u ret i nuosavi b s 
mus!’

Mama mwi'juoke nes Petru
lis no turėjo no geru czebatu, 
o kas jau kalbėti apie nuo- 
savins namus! ’ Pajudino val

josios 
da ug 
szio pasaulio.

Kada Grigas palaidojo moli
na, vela iszkeliavo in platu 
svietą. Nes ir ka turėjo czio
nais veikti ant kaimo? Pas kal
vi jau nuo senini dirbo kitas gi
zelis ant jojo vietos. Reikėjo 
jeszkoti kitokio užsiėmimo.

Kad tai ne butu vėlyvam rū
dims laike! Vargingas tai lai
kas del kalviu. Ėjo ir klausinė
jo visur darbo bet visos vietos 
jau buvo užimtos, visur ji at
statė su niekuom. Žiema atėjo 
greiezian ne kaip tikėjosi. Gri- 

iszeme paskutinius cen- 
ant

duonbs.
Nuvargęs buvo baisiai bet 

reikėjo eiti tol i aus. Szaltas ve
jas jiereme jo visa kurni. Jesz
kodamas kur prieglaudos dai
rėsi aplinkui kad sztai paregė
jo stogą kokio tai namo. Buvo 
lai Vilije užgimimo' Kūdikėlio 
J<kzaus.

— Tonais eisiu, gal mane 
priglaus sziadien ant. nakvy
nes. Negalimas
žmones nesusimyletu aint varg
szo sziadien.

Toji mislis

gut is 
t us

jujll

n u pi r k i m o sz m o t e 1 i o

daigias idant

dadave jam pa- 
jiegu, bet ko daugiau artinosi 
prie namo to daugiau nupuolir 
nėjo ant dvasios. Mislino pir
ma jog tai pastoge kokios grin- 
ezeles o tai buvo didelis ponisz. 
kas dvaras.

Kada prisiartino prie vartų
užnamio da jaunas 
ruseziu

TEATRE.
Ar ir gaspadoriaus te
pūti laike perstai imoatro

imn dalybas?
O teip, kas dien maino-

Kaip tai.
Teatre turi teip daryti,

kaip pats Hope, o namieje pats
turi teip daryti kaip jij| Hope.

SUDE.
Slidžią: Ar turi tu kiek

pinigu prie saves? 
pradėjo kiszeninose

joszkot ir paklausė: — O ar
Vagis

daug ponas reikalauji ?

SENA BEŽDŽIONE.
— Nugi dėdulė, 

man koki szposeli.
Kad asz jokio ne moku.

- Tai melas, ba, mano ma- 
sake, kad ponas moki la

bai daug.
— Del ko ?

Mat, mano mama sako, 
jog kaip ateina ta, sena bež- 
džionka tai nors prisijuokom.

parodyk

ma I

grinezolo in kur nusidavė. To
nais mielaszirdingi žmones pri- 

ir pavalgydino ji o ir 
ga-

glaudė
‘pasako jog artimam kaime 
los rasti nžsFemima pas kalvi.

Kaip-gi dokavdjo Dievui už 
laja pagolba kurios reikalavo 
didžiausiam suspaudimo.

tai yra ligonbu-

0 ka cze daro?
E, kumuti, pziou mokin

ai žmones, patys daktarai.
— O jei, o ka tie daktarai 

ten veikė?
-— Tai kft veike, nugi kaip 

žmogus serga, tai in czion at- 
nesza, ligonis czionaus 
mirszta, paskui deda ant stalo 
ir pjausto...

— O jei, o jei! kūmai!
— Paliauk, paliauk, tai da 

ne viskas.

I is.
<•

nu-

Pjausto ta. vargsza negyvėli, 
iszima isz jo plauczius, 
nas ir visus vidurius...

— O jei, o jei!...

zar-

Kepenas, szirdi ir. . . 
Tai knm tas viskas?

matai, 
kokio

— Tai 
da žinot isz 
basznvkas... kad 
jo už kasztus 
mokesti.

del to, kad 
gmino ne

galėtu nuo 
ydimo gauti už-

❖ <•
SKAITYKITE 
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kuti už galveles ir tarė:
— Mano vaikeli, kur mums 

sziandien manyti apie nuosa- 
r—‘gera butu kad 

bent iszte'ktu pinigu pasisam
dyti nors viena kambarėli.

Mamyte manes nesu
prantate, — atsako Petrutis,— 
asz ne noriu dideliu na/nn, asz 
tik norecziau kokios kamarai- 

, arba kokio kampelio, ku
ris visai butu mano, kad vie
nas galeczia jame szeiminiu- « . • Ji t . *« u ( . .

Vius namus

tęs

Sztai pavyzdžiuikauti. Sztai pavyzdžiui ežia 
po stalu adba ton prie sienos 
butu man labai gera! Gaila 
tik, kad stovi .skrynia su daik
tais, o jos iszmosti negalima.

— Negalima, no galima,— 
tarė mamyte, — tai-gi nema- 
nykio apie nuosavius namusiiYJViyj <i|/iv puvniįviun akiui 

ar-gi tau maža vietos szitame 
kaina bryje? Tiesa, truputi 
anksztoka, bet aeziu Dievuliui 
ir už tai.

Bet Petrutis turėjo galvoje 
kita ka. Iszejo kieman ir omo 

po visus kampus 
sau buto.

TARADAIKA

TAI DIEVO 
SUTVĖRIMĖLIS 

tabakahT v •

■
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Miestuose per Kalėdas visko 
atsitinka,

Gyvena Lietuviai kaip kam 
patinka, 

gražiai elgėsi,
Kiti kaip szunes ėdasi. 

Nesenai taip ir atsitiko, 
In viena stnbn susirinko,

uodegas, kuriems

Ii1 į*.

r

■

Vieni

Gere, dainavė, 
Ir baraszkavo.

Su innagiais galvas skaldyt
pradėjo,

Viena taip suteszkino, 
Kad pasijudini negalėjo. 

Palicija. tuojaus atpiszkojo
Visus iii patrnle indejo,

Tiktai gaspadine pasiliko, 
Ne vieno girtuoklio neteko.

1

Rugsėjo menesio pradžioje 
buvo gana vėsus oras, dangus 
apsidengęs storais, greitai bc- 
ganeziais debesiais, dienomis 
ir naktimis pelydavo lietus — 
szlapia, nemalonus purvynas.

Karta vakare parginė Pet
relis namo gyvulius. Pasitiko 
ji Taksiukas ir Margiukas 
sukdami
Petrelis padalino po gabeleli 
likusios duoneles ir ėjo sodo 
linkon; beeidamas jis pastebė
jo kažin keno ant tvoros tupin- 
ozo katele, paszauke szunis ir 
užpjudė ja. Margis buvo jau 
sugriebęs tašyti katele, kaip 
pribėgo vyresnysis Petrelio 
brolis, Juozas, ir atgyno. ne
laiminga ja sakydamas:

— Petreli, ar-gi taip daro, 
padorus piemeneliai, ar-gi jie 
pjudo nekaltus žvėrelius ir 
džiaugėsi isz ju nelaimes; at
mink, 
Dievo 
gaudyti peilu ir žiurkių, ku
rios daug padaro žmonėms 
nuostuoliu; o tu, kaip koksai 
piktadarys, nori atimti jai gy
vybe.

Petrelis stovėjo galva nulen
kęs ir ka tai galvojo.

Po vakarienes Petrelis už- 
kopo ant krosnies ir atsigulė. 
Stovi jam akyse toj pati ka
tele, palei ta paezia tvora, vi
sa purvina, apdraskyta, kniau
kia, tarsi meldžianti kokios 
norint pagelbos. Taip Petre
liui suspaudė szirdi jo pasiel
gimas, jog jis tuojau atsiklau
pė, sukalbėjo poterėlius, per- 
praszydamas Dieva už savo 
kaltybe ir prižadėjo niekados 
nei kankinti, nei pjudyti nie
kam pikta nedaraneziu žvėre
liu.

vyresnvsis

jog kate tai taipo-gi 
sutvėrimėlis, paleistas

it*
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Pasidarė ka ka, 
Su vienu aktorka, 

Kuri in 'Masacziužc pribuvo, 
Vienoje apygardoje apsibuvo, 
Viena sporteli taip pamokino, 

Kad in. cypia pasodino, 
Mat davė jai kelis dolerius, 

Na ir norėjo, atimti tuos. 
Ar taipbnvd, tikrai nežinau 

Bet ‘apie tai dažinojau.
Geriau sau laikraszti 

užsiraszykito, 
O didesne nauda isz to turėsite.

U1

ž valgy ties 
jeszkodamas sau buto. Te- 
cziaus niekur neranda jis sflu 
tinkamo kampelio. Pagalinus 
mato prie sienos priglausta di
dele baleja. Juk tai geras bu
tas! Nors baleja yra namu 
szeimininkes, bet Petrutis juk 
jai nieko nepadarys, todėl gali

N'! ,|
■A;

y|

Atleisk man! Negalėsiu 
už (ai niekad atsimoket.

Ne tik ka man iszgelhejai ma
no brangiausia kūdiki bet pa- ežia insitaisyti sau butą, 
larei isz manės kitokį žmogų.
Pilnas pasisziauszimo Uždariau 
savo szirdi ant visu žmogiszku 
kentėjimu del savo artimu ku
rie nesi lygi no su manim. Bet 
gera szirdis daugiau yra verta 
ne kaip turtingas paėjimas. Pa
silik pasuniis! Giliukningasbu
si jaigu priimsi tarnysta pas 
mane.

tau
J

r i

Ilgai no galvodamas. Petru
lis i nėjo naujau butan. Norė
jo pirmueziausia pakabinti cze 
pora paveikslėliu, kuriuos bu
vo gavės dovanu isz vieno tur
tingesnio savo draugo, bot ne- 
iszdriso to padaryti, kad kar
ta ih balcjai nepakenkus. lTc- 
cziau Petrulis griebėsi už ki
to darbo; tuo jaus nuszlave sza-

i

*
Žinote kad kriksztynos, 

Tai munszaines lakdynos 
Kam in kriksztynas eit 

Kad nepasigert?
Tai jau paprasta, 

No gal ibuti panaikinta, 
Jaign žmogus negirtas, 

Kas tai butu per bank i eta s? 
In 'bažnyczia girti kūmai 

sueina, 
Ir tai vos paeina, 
Nežino ka daryt, 

Ne ant klausymu atsakyt, 
Ne senei klausė dzūko kunigas, 
Koks kūdikio.turi būti vardas?

O tas tik iszsižiojo, 
Ka atsakyti nežinojo. 

Kunigai vis žmones baudžia, 
Ir nuo girtavimo draudžia, 
Idant girtuokliu in kuinus 

neimtu, 
Tik blaivus 'žmones parinktu.

Bet kur tau, kūmai turi 
iszsigert,

O paskui in bažnyczia.traukt, 
Ba tai tokia mada, 
Apie tai'bus gana!

i*'1, h i, I I

suspaudime.
III.

rytojaus padek a vo j a s 
gaspadoriui už prieglauda, ėjo 
in artima kaima joszkot užsi
ėmimo pas kalvi. Buvo tai Ka
lėdų rytas, diena szalta.

Pereit i nė jo vela pro 
nemielaszirdingo turczianis o 
jojo lupos neisztare keiksmą 
bet palai minima. Su gailestiini 
žiurėjo ant dvejeto vaikueziu 
kurie bėgiojo ant užszalusio 
prūdo su naujoms cziužinai- 
tems kurias buvo aplaike kai
po Kalėdų dovana.

Sztai tame paežiam laike 
iszgirdo baiminga riksmą, po 
tam da viena ir vaikinelis ku
ris buvo gana toli atitolintas 
nuo savo sesutes, dingo isz akiu 
Grignezio.

Vaikinelis karsztyje zobovos 
nubėgo lenais kur ledas buvo 
ploniauses o kuris po jojo sun
kenybe sulūžo.

Da karta isztiese 
idant sngridbt kraszta ledo bet 
tasai tuojaus mil ūždavo o po 
tam dingo vandenyje, rodos 
nieko lenais nebuvo.

Mergaite bego namon 
verksmu ir riksmu 9 pakrasz- 
eziuose vaiksztinejo tėvai vai
ku. Ir jie girdėjo riksmą sū
naus ir bego ant tosios vietos 
isžbale.

Vienas dirstelėjimas pertik
rino Griguti jog tevrts vai kine
lio tai tasai ponas kuris jam 
atsake vakar prieglaudos. Ne- 
mislindamas daug pribėgo prie 
nelaimingos vietos. Numėto 
nuo saves v i miltines drapa
nas, persižegnojo ir inszoko in 
prūdą.

Po valandėlei baisaus lauki-

A n t

narna

rankeles

su

— Aeziu ponui isz szirdios, le bale jos buvusias szaszlavas, 
tavo 'žocįžiai man yra geriausia

Artimam
per pagėl'ba gero 

žmogaus, dai‘ba pas kalvi ir ne
reikalauju nuo 
Ka padariau,

krikszczioni'szko

nagrada. 
a pini kinu

isz 
m o.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
I ............................... ■

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnorli. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai druoziai apda
ryta kietais audeklinei* 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

■

padare baleja takeli, kuri gra- 
i szbarste smiltimis »

krasztus iszkaisze szakntemis.
Atsisėdo Petrutis naujame 

iiagelbos. bute ir džiaugėsi. Bet sztai pa-

kaimelyje žiai
pagėl'ba

dus, 
padariau 

privalu-

— Tai pasakyk man 
savo pravarde idant žinoezia 
kas tokis buvo kuris iszgelbojo 
mano kūdiki nuo smert.

— Vadinuosiu Grigas Povi-
laitis.

— Grigas 
kur gimęs ?

v • ir

tiktai szaiiko Petruczio mama ir da
vė jam riekute duonos.

smagu buvo Petrucziui
nors valgyti duona nuosavame bu-

kaip
Vai

Povilaitis?! O

M V i

■'iM

,,...

■ 1

1

i

- !
■ ■'ifi’IS

te. •
Jam bevalgant duona, sztai 

kiemo gale suklykė 
vaikai. Petrulis, palikes duo, 

pasiskubino tenai. Vaikai 
koki-tai geltona 

Vienas nuo kito 
“atiduokie man 
, asz pirmas ji 

Eidama tarnaite 
kad tai 

nėr auksinis pinigas, bet pa
prasta geltonoji sagute, tik be 
skylutes. Tuomet vaikai apri
mo, o Petrutis sugryžo savo 
butan. Bet varge tu mano! 
Sztai atėjės Rudukas jau bai
gė graužti duona. Petrutis su 
griobe szluota ir užsimojo nu
bausti Ruduką, bet urnai ap
leido raukas: “juk Rudukas 
atėjo sveėziuose, tai ne gražu 
sveczio muszti.“

ki tame

na, 
peszesi v u z 
menknieki.

Isz Griszka^budžio, pone, lupo rėkdami: 
Griszkabudžio?

v

FF. D. Boczkautkas^Co. 
Mahanoy Citį, Pa.

r n r 1 1 a*- auksini pinigą,— Isz Gnszkabudzio ? — 1 °—
klausė dvarponis ir žiurėjo te
ini n ga i in akis Grigo. — Ant 
meiles Dievo, kalbėk teisybe! 
Ar tu nesibovinai kitados bū
damas vaiku, Šit Vladislovu, 
sunum dvar-ponio?

—. Taip pone, o musu atsi
skyrimas buvo labai sunkus.

—; Didis Dievo! Tai tu! 
Grigutis! Ar nepažysti savo se
no draugo isz jaunu dienu ? Tai 
asz! Vladislovas!

'Grigutis temino ant jo aky
vai o kuom daugiau prisižiūri- duklii pasisvecziavus. Petrutis

pamaeziau. ’ ’ 
paaiszkino vaikams,

■" ' .... . .......— 1 111 ■■■y

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy Oity

*1,000 TIK Už 60 CENTU.

Pennsylvanrjoj yra pecziu 
tokiu, 

Kur gyvena po keletą Lietuviu, 
Kurio ant žvėrių iszžiuri, 
Ir gerus laikus vis turi, 
Tai ant darbo nežiūri;

Vieni galvoje turi svaiguli, 
Nuo girtavimo lovose guli, 
Bobeles tiek ant saves tauku 

turi, 
Kad no in bažnyczia nuvežliot 

negali,.
O ir vyrai bedusziąi, 

Apdriskia, kaip skarmaliai. 
0 katras ir in bažnyczia 

nueina, 
Tai turi ka pliovot, kaip namo 

pareina.
Mažas mergaites piktiną, 
Tegul juos perkūnas,— 

bus gana.
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Ka tas tūkstanti* doleriu Žmogui 
reisikia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invalriu 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 vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu li<u ir 
atgauk savu sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sokaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio do> 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, 1r 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirime, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari,

iszejo isz 
žmogus su ruseziu veidu, lyg 

prižadėjo j roJos pats loenininkas ir pa
szauke piktai:

— Ko ežia nori ?
— Praszau nakvynes, daug- 

galis pone ir truputi maisto. 
Esmių kelionėje visa diena 
badas ir szaltis atiminėja man 
paljiegas. Jau negaliu eiti to
linus.

Ir pakele praszaincziai akis 
ant tureziaus ’bot tasai dirste
lėjus ant jojo kietai paszauke: 

kagreiezi ausin 
isz czionais! Neturiu vietos sa
vo name 
niekszai 
kaip imtis prie darbo.

— O •daug-galis pone, 
dirbeziau noringai lxjt —

— O tu melagi, neszkis ko- 
greieziausia isz daržo nes szu- 
nimis užleisiu.

Su aszaroms iszejo Grigutis. 
Paskui ji davėsi girdėt lojimas 
szunies ir piktas nusijuokimas.

dideliam

būti prieteliais per visa gyvas
tį.

Vladas nuėjo in svietą, tarp 
linksmu prieteliu
mieste,nžmirazo greitai apie sa
vo prieteli isz jaunu dienu. Bet 

I .Grigutis tankiai mislino apie
• 11* * * •••
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nėjo tuom goti a u pažinę savo

k

J

dranga. Taip, Vai Vladislovas 
paskui kuri taip verkė kada su 
juom atsiskirdavo.

Susijudino abudu ir suspau

•W.

leido rankas:

Gerokai Ru-

ntiojo pas mamyte papasakoti 
apie gyvenimą nuosavame bu
to ir apie pirmutini svoezia.

cavo prieteli tylumoje girnų ir 
vietas kur su juom bovindavo- 
si. Taip, tykumas gi mos isz- 
d i ibi nėjo gera ir isztikima 
szirdi!

• r Nesžkis

dinejo vienas kitą.
Grigutis tupėjo pasilikt twit 

mo, paregėjo tėvai drūta ir nar- Įdvaro. Gvar-ponis paliko ji ant 
su žmogų, skubinanti ;skubinantižmogų, skubinanti ant gaspadorystes mažesniam pa- 
kraszto su iszgelbctu kūdikiu. livarke ir tankiai mislino apielivarke ir tankiai mislino apie

!L
Kada Grigutis turėjo vienuo

lika metu, parnesze viena die
na jojo tęva nnmirusi isz gir- 
rios. Patiko ji nelaime prie kir
timo medžiu.Skausmas szirdies 
paezios ir sūnaus buvo neisz- 
pasakytas. Vatrotino niuniru- 
siame daugiau ne kaip iszmai- 
tintoju, patrotino jame tęva,— 
{viską.

— Kad nors būtumei su
grąžęs namon kolieka, Dievui

T
ve Ink ubagauti
del valkatų! Foki

ne

a sz

Suspaudinejo jam rankas savo gei-a dranga kuris per sa- 
_ I

ant ranku. Motina su dūk-Įužsi kieto jusi ibitda ir meile del

Ipajiegom pataisyt padaryta

isz džiaugsmo. Tėvas paėmė vo gera szirdi permaino jojo 
sunu^
toro paėmė Griguti už Vantos | slavo artimo. Stengėsi
ir nuvedė in iįvara. ■' |M|||Į|M

Mažasis susziles lovelyje p ra- skriauda savo dpaugui o per
_________ 1___ ‘ ________ ___________________

vo nepažinstama iszgelbetoja del vargszu.
po tam ilžmigo. / |

Tėvas
nepažinstama. Isz jojo veido dži'aUgsrtiu pagal pasakytus

■ •• • I i vi i • ii rib 1 __ • .

dėjo szypsotis iii tevus ir in sa-|visa savo gyvastį buvo tevii
..... . . u.'fi

Linksminosi visi taja diena •1 _dabar atsikrelpe in ir apvaiksztinejo Kalėdas su

dingo visas pasisziauszimas. žodžius Vieszpaties: “Pakajus
Grigutis tolinus slinko vos Užsisarmatinos padavė Grigu- ir gera valo del goru ‘žmonių( 
■■■■I Ant galo paregėjo ežiui ranka tardamas: ant szio pasaulio.■■■■pusgyvis. >, ■ —F.B.1
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UŽTAI PIKTAS.

Locnininkas

n

CAPITAL STOCK $1215,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62

Mokame 9-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride-

1 Liepos. Mes norim kad ir jus
I 

nepaisant ar mažas ar didelis.
L K ' ' , t

I

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vico.ProR.irKas.

dam prie juau pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
tūrfitumet reikalą sii musu banka

restauracijos 
kaip pasiutęs inlbegu in kukno 
ir szauke ant kukoriu :

— Rūkaliai, prakeikti! Asz «WI“ N*** ul at^unBk 8®c* ° E10* 
jus visus iszvarysiu szunu ga
nyt! Per jus not man sipegenys 
vartosi! Kada tik svoezes ato- 
jas nori zuikienos, tai kožna

si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu-

,iL iL * ■ t -L i . a. L. —

■u Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia Ir suteikta žmogui rattu- 

A wt«Mm

uodegos užminat ir tas baisiai
karta gaudydami katina ant AUiutk lOe. o cau»i mun teitu

kniaukė! — Asz jus latrni pa
mokysiu... 1

I

, Žolių pardavinėtoją! visuuM mMuu- 
M. ŽUEAITIS,

25 GUlet Street, Spencerport, N. Y.
i«e.

ICtOjal VlBUOBO 1 
M. ŽUKAITIS.
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ŽINIOS VIETINES :: Apiciroe Arklys • • 

• •

Viename miestelyje sustojo 
pasilsėti gusaru pulkas. Ten

4&.VOlMUn A1! VUV11VJV VCIJYCIAV} J <« bx t * ■ * * ■ ** u* ’ nu*

Gruodžio—Dec. 29, 1929 para-1 ris mėgdavęs arklius vogti, 
pi'jos salėjo. Pradžia 7:30 vai. 1 Gusaru arkliai jam labai pati- 
vakare. Inžanga 50c., vaikams ko. Pamatęs szale vartų gražu 

arkli, jis sėdosi ant jo ir nu
dūmė girrion.

Gusarams iszkeliavus, vagis 
nujojo mugen in kita miestą, 
kur mane parduoti arkli iiiž

— Už nukirtima eglaites ant gerus pinigus. Szalia to mies- 
farmos, Stanislovas Lutkevi- to, arti kelio, raiti 
ežius isz Heights likos nubaus- moinosi ant arkliu kareivisz- 
tas ant 25 doleriu'bausmes. Ug- kai jodinėti. Ant kalnelio kc- 

sargas Kuczinskas isz Ii vamzdininkai grieže marsza; 
Brandonvilles innesze skunda, visi dragūnu arkliai 

Sinkeviczius, linksmai ir lygiai. Vagiui rei- 
400 W. Oak uly., likos skau- kejo joti. Jo žirgas, iszgirde

— Iii vairu programa ren
gė Szv. Juozapo Mokyklos vai
kai. Atsibus Nedėliojo vakare,' gyveno ūkininkas Spalvis, ku-

mėgdavęs arklius

25c.

SHENANDOAH, PA.

Stanislovas dragūnai

ninis
ženge

Mikolas

džiai sužeistas per automobiliu gražu marsza, szoko per grovi,
arti Turkey Run kada ėjo plen- stojo in glitu su kitais ir drau- 
t u, L_ _ _ _ . „ _ _ v —_ _ 
Frackvilles. Sužeista

kuri vare Jess James isz su anais pradėjo kuopui- 
nuveže kiauše vaiksztineti ir bėginėti, 

in Locust Mountain ligonbuti. Vigis ir nepajuto kaip atsidu-
re terp dragūnu; jis labai isz- 

netFrackville, Pa, t Nedėlios signndo: isz baimes jum
vakara, 22 ra Dec., mire namie kepure nuo galvos nukrito!. .. 

c
metu amžiaus, 208 Lehigh avė., baitais iszpyle jam kakta. Jis
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Jurgis Szmulksztys, apie 52 Paraudonavęs vargszas ir pra-

norėjo pabėgti, bet jo žirgas 
nenorėjo isz eiles iszeiti.

pergyvendamas 25 metus Amc- 
rike. Velionis paėjo isz Suval
kų gubernijos, V—---- -  , , a . .
laukos, kaimo Buktu. Paliko aPsuk° opalvi. 
dideliam nuliūdimo paezia Ma
rijona, sūnūs All>erta ir Juozą 
ir duktė re Helena; savo sena 
motinėlė Ona, dvi seseres: Elz
bieta Matulaitiene ir Marga r io
ta Bendoriene isz Port Carbon 
ir du 'brolius: Andriu Meizvil- 
leje ir Joną, Port Carbon. Lai-i

parapijos Ig-1 Pabaigė mokslą kareiviai
Pulkininkas, 

prijojės, jam pasakė: — Tai
I apicierio arklys: jis labai gra-
‘ žus ir gerai iszmokytas; ‘kur 
tu ji emiai?!

Vagis sakėsi pirmos, bet ne
galėjo pasakyti kur ir pas ka. 
Pasibaigė tuomi, lead Spalvis 
inkliuvo už vagysta kalejiman

dotavęs atsibus Ketverge ryta j 
su bažnytinėms pamaldoms.

i žirgelis gi sugražinta in gusa- 
ru pulką.

Iszgirstas Szaukimas
Vienas senelis prisirinkęs

ŽIEMA

Jau ir žiema, jau atlėkė,
> IVlKln OVllVTAlOy 1/1 IH11 lllAVn « j. • •. , v, i, . .. 1 • Bu baltais sparnais, miszke žabaru, labai sunkiayĮT >......

juos neszo namon. Eina vos 
kvėpuodamas, pailso, pavargo 
ir atsisėdo pasilsėti.

Atsisėdės mato apie bėdina 
savo padėjimu, apsiverkė 
sako:

namon.

Ir

Praeita sanvaite ant mariu buvo dideli sztnrmai kurie suvėlino daug laivu. 
Berengaria turėjo labaai pavojing

Laivas 
a kelione per mares nes vilnys sieke net penkesdcsziints 

pėdu ir tankiai užliedavo visa laivu su 'didelėms vilnimis. Keli pasažieriai likos sužeisti.

Dievas Yra Amžinas

K. Rėklaitis *
Ll«tuvi«?ka» Graboriua 4

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

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

300 Markei Street, 
TAMAQUA. PA.

I

- U l
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

dm

automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tinin, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
52OW, Centre ir 603 W. Mabanojr Si.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo L 
autojnobilius del laidotuvių, krikss-^*'

41 4#*).... If****. •*» ■ « ųgMfo- • *•*■*•*-•< .irOMian I.li „Mtr I a. -*l>-1|«« '* * h.ii** .n« ... .»iMNr4i 4 MM* «*«| ■ . m**i>*»

5 PUIKUS SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1930 METO UŽ $1
■h n .

Kas pri.iunt VicnA Doleri aplaikya,
5 PUIKUS SIENINIUS KALENDORIUS ANT 1930 METO. 

Prie kožno kalendoriau, yra prisiūta .šventųjų kalcndoris 
su pasnykais.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO 

arta i...

Kalendoriai puikei iszmarginti ir išspjauti.
MAHANHOY CITY, PA•9

I
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KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

■I

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

kaip tu gali teip neprotingai Auksa§ Kasjamas 
j 11 < 111 y 11 •

JTnomet moteris tarė: 
—• Kadangi taip yra, 

kalbi, kadangi tasai geriauses
Dievas yra 

gyvas ir apie mus rūpinasi, 
tai kaip tu gali nusiminti ir 
abejoti Jo niaioneje? Td?pgi 
neužmirszk (o geriausiojo Tė
vo, pasitikėk Jo gėrybėje ir 
nebūk nulindęs.

s

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa

1 in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50 ?
Revenue Tax”

f

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

produ-Kanada 
kuos tičk 
produkuoją iszstums Suv. 

asj. Valstijas isz antros vietos kai
po įaukso produkuotoja suly

. Vienas žmogus turėjo labai 
daug vargu ir nelaimiu, todėl 
ji^ visuomet vaikszcziodavo 
nulindęs. Jo žmona, nors ir ji 
turėjo kentėti visokius vargus, 
bet savo vyro nuliūdima lai
ke didžiausia nelaime. Ji vi
saip stengėsi nuraminti savo 
vyra, bet negalėjo.

Viena diena ir ji labai nu
lindo buvo nusiminusi. Vyras 
žinodamas jos linksma būda, 
klausinėjo kas jai yra, bet nie
kaip negalėjo iszklansti. Paga
lios jo žmona pasakė:

— Szia nakt sapnavau la
bai liūdna sapnu. Sapnavau, 
kad Dievas numirė. Visi anuo- 
lai dideli ir maži 
grabu ir
man pasidarė labai ne smagu, 
kad Dievas numirė, todėl nie
kaip negaliu nusiraminti.

— Koks kvailas sapnas! —- 
suszuko vyras, ir pradėjo juok
tis.

—Sapnas

ir maloningiauses 
apie mus

pasitikėk

lu , jeigu vis 
aukso kiek dabar 

iszstums

. '.. /g praneszimo isz Komercijos De
part men to Kasyklų 
Transvaal vis veda visas tau
tas aukso produksijojo prista-

Biuro.

Vyras susigraudino, padėjo tylimi 21.79 nuosdimti .viso

< <

e
t
(t

Į
i

T 'k

I

ir Pagalve “Head Tax” atskirai
I

aukso, kuomet Suv. Valstijos 
pristatė tik 21.29%

Iii mažiaus kaip 100 metu 
Suv. Valstijos iszkase suvirsz

visa savo vilti Diovuje ir jau
daugiau nebuvo nulindęs
avo žmonai dekavojo už gud-

iszgelboijma isz nusimini-

J o
S

TU Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Ir sugniaužė visa žeme 
Su stipriais nagais.
Ir sugniaužė visa žeme
Su stipriais nagais,
Ir apklojo visus medžius 
Baltais audeklais.

Niekur ant lauko
Javai nebanguoja
Balta tik sniegą
Sau vejas neszioja.
Visur ramu.. Visur tyla... 
Niekur nei ne klast veja Ii o, 
Tik kur-ne-kur
Girdis lojiimas szunelio.

Vartai girgžda, tvoros pykszi 
Visur beldžias, visur traszka 
Nuo baisiu
Žiemos szalcziu.
Visur -durys uždarytos, 
Langai užkamszyti, 
Mažas, mažas, žiburėlis 
Isz kiutes matyti.

Dangus žvaigždėtas,

DIDELIS BALIUS!
ėjo paskui

Irka rėžiai verke.
— Dieve! nebėra sveikatos, 

apakau, apkurtai!, dirbti nie
ko negaliu, verczian numirt: 
ten sau beguleeziau grabe, 
kaip koks ponas...

Taip galvodamas, 
biau susigraudino ir pradėjo 
balsu giltine szaukti:

— Giltine, giltine! kur tu 
pasidejei nepapiovusi manes? 
Ateik ir paplauk!

Nespėjo senelis tu žodžiu 
isztarti, o jau giltine strakt ir 
atsistojo szale senio. Pasirai- 
cziusi rankoves tik 
dalgi ir klauso senelio:

— Kas ežia mane szauke'r
Asz jau ežia ir tuoj galiu piau-! Nakt is nerami, 
ti. Ar tu mane' szaukei?

Senelis mato nebieszsimelul- Nuo rytu matyti! 
sias, nusigandęs, drebėdamas -----------
sako: 1

grabe

dar la-

manes

galanda

T

y

Ten pusnynai su baltais kalnais 
—B.. tis.

§ Barberis yra ba’sus, ba 
Teip, asz tave szaukiau. tuojaus imasi už britvos.

§ Cukerninkas yra saldus 
eles vyras, bet negalėtu paezia pu-

giltinėlė. Bet asz nepapiauti 
szaukiau, o tik man naszf 
pakylėti.

♦ ♦ ♦

Daugelis nelaimėjo

4

giltine
szaukia, bet kai ii ateina, per- ies nežiūri

• • « ■ a a a-asigasta ir bijosi mirti.
Tu teip nedarykjp. Verczian, 

vargu prislėgtas, kantriai ken- 
tekie, Dievui savo vargus pa
aukodamas, o k ii ateis mir
tis, ramiai su džiaugsmu ga
lėsi ja sutikti, nes žinosi kad 
tavo vargai jau pasibaigė.

saldyt.
§ Mėsininkas yra geras už i 

vyra, juk jam vis tiek ant mei-| 
, bile turi kuom 

dcszras prikimszt.

Muzikantas paprastinai t

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

. KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

nori kad jojo pati teip szoktu
kaip jisai grajina. 1

§ O stalelis geriauses, bu 
tasai tuojaus vygute padaro.

LINKSMAS BALIUS IR 
LAUKIMAS NAUJO METO.

Parapija Szv. Jono Coaldale, 
Pa., rengia balių kuris atsibus 
Utarnidko vakana, 31ma diena 
szio menesio, ant parapijos sve
taines. Balius prasidės 6:30 va
landa. Grajis gera orkestrą vi
sokius szokius. Balius pareng
tas parapijos naudai. Visi itž- 
praszomi atsilankyti. Inžnnga 
vynams tik 50c. Mot eroms ir 
merginoms 35c. 2t.

_ 1 /

FLAXINE nauja sutaisyta 
a. — a a aj gyduole suteikia palengvinimu 

nrsziausiam kosuliui.
FLAXINE yra visai ne- 

kenksminga% nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. Ji gali 
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurio kenezia nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 

I gyduole.
Partiducda po 60c ir $1 Bonkute

Per puczjta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centro & Catawissa Sts.,

' MAHANOY CITY, PA. ...

nrsziausiam kosuliui.
visai

Tie

kaii) sapnas 
ko jis kvailas?

— Kaipgi jis
Ar-gi gali

del

nekvadas! 
numirti ? 

Dievas juk yra amžinas.
kam tu dabar esi nusiminus?

Moteris aprimo, 
jo ir paklausė:

— Ar tai mano sapnas nie
ko noreiszke? Tai dar musu 
Dievas gyvas l

— Žinoma, kad gyvas, —

Dievas
rnfa i

nusiszypso

r>:

atsake vyras. — Ar tu jau isz
galvos kraustais, ar kuri gala,

T#

h1;

f

X

lęeturis ir puse bilijonu doleriu 
aukso vertes.

Bet sumažėjimas produksi- 
jos pasirodo jau 1927 m. kuo
met mažiause aukso iszkasta1;

balius 31 diena Decemberio, į 11IU1° PaHn^*ne Pro"
bažnytinėje 1.

., Rengia Szv. Pet

iai. Atsilankyk i t jauni ir seni, •’!Hj57

Pamaunare
1 Pa. bus laikomas

Lietuviu 
ne j, Pine St 
ro ir Povylo Draugystes na
riai
kur sulau’ksit laimingai Nau
jo Meto. (I. Dec. 31.

Užpraszo Komitetas.

svotai- <lnkcije buvo augszcziaUse nuo

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama flu 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
(eitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir azalti galvojo, 
Priszakini akauama galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
’94 Vm I RERV ST READING p*

v J ■ 4#'

i !|| <Hi I*1'' 1"

Sekanti Laivai Iszplauks isz New Yorko
1907 m. iki 1927 m. Viso pa
saulio nrodukciia buvo 19,- 

tos sumos
produkcija buvo 

uncijos,
valstijos produkavo, 2,- 

117, 253 uncijas. Bet nuo 1915 
m. Suv. \ alstiju jirodukcija 
sumažėjo suvirsz 56 nuoszim- 
ti. Kanados produksija 
auga. Rhodesia ir kitos Afri
kos dalys vis pristato 
aukso.

Isz viso aukso

Lituania 30 Sausio Estonia 20 Vasario

Suv.

vis

daug

produkuota 
nuo 1493 metu suvirsz bilijo
nas uncija. Suvirsz puse viso 
aukso produkuoto per perei
tus 435 metus, produkuota pir
mais 27 metais dabartinio 
szimtmeczio. F.L.I.S.
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Paskutiniai pulkai Francu z isz k u karei viu apleidineja Kaina kuri turėjo po savo val
džia nuo užbaigimo Svietines Karos. Paveikslais parodo Prancūzus aipleidžiant palociu Eh- 

n < • j i • r k n i i • i • i j * 1*1 . _ ___ __ • _________ • _ _ x •renlbreitsteina, Kdblenze, kuriame turėjo savo kvatiera. Daug merginu su aszaromis atsiavoi- 
kinojo su savo mylimais Prancūzais kurie paliko tonais nemažai “nasle,dninku.,, \
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Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.

I

Iį
1

New York

<1

▼

»

lietuviu krautuvėje.

k

Jeigu ant vietos negali gauti 

“Birutes" saldainių, priiiųdc 

dolerį Ir mes Tamstai pri« 

siusime paltu. y

<

Xttkuanian Importing
810 E. SIXTH o T. 50. BOSTON, MASS.’

| MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusa 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, *be jokioM

Jj saugumo.
S MERCHANTS BANKING TRUST CO. — *
8 moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
8 suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau
8 del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo
Įj! pinigus in szita Banka o persitįtrinsite ir matysite 

mu Procente.-----

del žmogaus kuris dirba ir czedina;

. kaip tai pinigas auga su padaugį

e
•S ’■




