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ISZ AMERIKOS
KAS ATSITIKO CHICAGE 

PER 1929 META.
Chicago. — Pagal sūdo ir po

licijos suraszus tai 1929 mete 
mieste atėmė sau gyvastis 102 
žmones; nužudyta 412; namu 
sudraskytu per bombas 88; pa- 
licmonu užmuszta 11 o sužeis
ta 48; ant geležinkeliu užmusz
ta 106 ypatoR. 
del Chicagos!

No taip blogai

BOMBA UŽMUSZE MOTERE 
IR SUŽEIDĖ 7 YPATAS.
Seat Pleasant, M d. — Kas to. 

kis padėjo ant gonkoliu Nac
ines Brady, kuri btivo apsivo- 
dua tik kojes sanvaites adgal, 

• puikiai suvyniota pakeli, rodos 
kad tai buvo kokia Kalėdinė 
dovanele. Brady’iene pasiėmė 
pakeli in kuknia, keli kaimy-
nai apstojo aplinkui pažiūrėti

GIRTUOKLYSTE 
DIDĖJA

704,336 ARESZTAVOTI, 
DAUG UŽMUSZTA 

ŽMONIŲ.

PROHIBICIJOS NEPRI
VERS ANT ŽMONIŲ.

dinama

Washington, D. C. — Orga- 
nizaeija, kuri rūpinasi blaivy
lios sklerdimu Amerikoje, vn- 

“Moderation League7’ 
turinti savo ofisus New Yor
ke, sako, kad per vienus 1928 
motus girtuoklybe 565-iuoso 
Suvienituju Valstijų miestuo
se padidėjo 5.5 nuoszimožiais.

Tos organizacijos surinktos 
skaitlines rodos, kad 565 mies
tuose 1927 m. buvo
areRztai del girtuoklybes. 
1928 m. tuose paežiuose mies
tuose buvo 743,369 aresztai, 
t. y. 39,033 daugiau negu me

704,336
O

kas jame galėtu būti, kad sztai prjcsz tai.
kilo ‘baisi eksplozija kuri už- 
muszo ant vietos jaunavede ir 
sužeidė septynes ypatas. Pali-

Aukszcziaus paminėtoji or
ganizacija savo praneszime 
paskelbė da ir daugiau akyvu

savo

vija jeszko nežinomo niekade- skaitliniu, liecziancziu prohibi-
jaus.

TIKRAS SZIANDIENINIS 
SAMARITONAS MIRSZTA.

1 • •Gary, Ind. — Vienas isz mio- 
laszirdingiausiu kunigu szia- 
dien mirszta Me *ey ligonbute- 
je czionais kuris savo artymns 
suszelpinejo visame o pats pa

siliko auka tojo mielaszirdin-

Cijos klausima. Teip statistika 
rodo, kad 376 miestuose, ku- 

rdkordus aresztu d ai 
už paskutinius

rio turi
girtuokly bes
penkiolika mėtų, aresztu del 
girt u ok lybes buvo daugiau 
1928 m., negu 1914 m., ir spar-, 

o cziausiai

buvo

girtuoklybe 
kaip tik tose 
t i jose,

augo 
va Iš
buvo

’ iKiyczi os vakaro, kada kata- 
likiszkas kunigas Deville ėjo 
namo, priėjo prie jojo dreban-

‘ ‘ sausose ’ ’ 
kur prohibicija 

investa da priesz 18-to konsti
tucijos amoadmonto priėmimą.

“1928 m.“ sako raportas, 
aresztu del girtuoklybes 115 

miestu tose ‘sausose’ valstijo-

sako
4 i

t is nuo szalczio senas žmogus, 
melsdamas kunigo , ,A1( met 1914 n^ aresztu buvo 104,-

aprenge d ro
miojo namo.

paszelpos. se buvo padaryta 145,164, kuo-

Kunigas Deville nusiėmė savu 
puiku overkoti, 
banti žmogų ir
Pagavo ji szaltis ir apsirgo už
degimu plancziu nuo ko randa
si dideliam pavojuje ir kaip ro
dos turės mirti. Kun. Deville 
likos apdovanotas garbes me
daliu per Belgijos karalių Al
berta už narsu pasielgimą ant 
kariszko lauko.

MOTINA SĖDĖJO PER 24 
VALANDAS PRIE MIRU

SIO SUNAUS.
Johnstown, Pa. — Mrs. Tor

resa Mishler, 84 metu senuke 
persėdėjo prie lavono savo mi
rusio sūnaus Charleso, 45 me
tu kuris mirė nuo uždegimo 
plftucziu. Motina 'buvo supara- 
lyžavota ir negalėjo pasijudint 
isz vietos. 'T
kaiminku atėjo atlankyti senu
ke ir serganti sunu, dažinojo 
kas atsitiko ir praneszta apie 
tai valdžiai.

Tai reiszkia 39 nuoszim- 
padidejima, palyginant 

ir isz to matyt, 
valstijose

J!

teisiasi
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BANDĖ ISZŽUDYTI VISA 
SZEIMYNA IR PAGROBT 

TURTĄ.
Vilknviszkis. 

kio IV-om i 
patyrė, 'ka<l plesziluii rtioaziasl

F. W. BOCEKOWHKI, Mitor.

Isz VisuSzaliu
— V ilk avi sz-

K 41 METAS
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10,000 UŽMUSZTU IR SU-
ŽEISTU KINU—RUSU 

KONFLIKTE.
Szanchajus, Kinai — Oficia-

nuovados policija. 1VELNES-NE SŪNŪS line Kinu žinių agentūra sako,

apipleszti Vilkaviszkio gyven
toja Petra Nomura.
plcszimui prie Nemuros namo 
buvo iszstatyli sargybiniai po
licininkai. 'Apie 19 vai. prie 
Nomuro namo priselino 2 no- 
žiomi asmens ir apsidairo j nė
jo vidun invykdyti nusikalti
mu. Policijų, 

suprato,

I ii spėt i ISZŽUDE VISA SZEIMYNA 
ISZ PRIEŽASTIES 

NEAPYKANTOS 
IR KERSZTO.

4

TARNAITE
MILIJONIERKA

PONIA 20 MILIJONU DOLE
RIU IR PUIKAUS PALO- 

CIAUS PO MIRUSIAM 
VYRUI.

ISZ LIETUVOS
—. --

RINKS GRAŽIAUSIA 
LIETUVAITE.

Kaunas. Iszeinantis ilhistruo-
“ Na u jas Žodis

Port Chester, N. Y. —Du 
metai adgal Ona Szleis paei
nanti isz Czeko Slovakijos dir
bo kaipo tarnaite pas milijo
nierių Fra na Savin o kada jojo < 
treczin pati mirė, staigai Savi
nas užklausė Onos ar ji sutiks 
pasilikti jojo pati, Ona drebė
dama atsako “taij), mister

..... ;

i 4 taip,
i>os. r

l’tarninke Slavinas mirė pa- 
likdaimas Onai t orto ant 20 mi
lijonu doleriu, puiku paloviu 
vertes 6 milijonu doleriu, kelio
lika brangiausiu automobili u 
ir'daug kitokio turto,

* v

Savinas užrasze savo dviems 
vaikams po viena doleri bet da
bar likusieji gimines dvieju pa
ežiu u'žprotestavojo priesz toki 
testamenta, kad viską paliko 
“grinorkai,” bet advokatai 
karsztai kovos idant Onai pasi
liktu visas turtas.

> t

artimiausiu metu isz- 
g r a ž i a u s’i a Lietuvaite,

tas žurnalas 
s urna n e 
rinkti
kuriai laikrasztis paskyrė 1000
lt. dovanu. Reikia prie progos 
pažymėti, kad szia vasara vi
sos beveik tautos 
žiausia savo moterį,
dainos jas tautos vardu, Isz- 
rinktoji
te bus pavadinta 
thiiania.“

isz vyruku elge
sio suprato, kad lai kalba
mieji pleszikai ir apsupusi na
mus juos suome.

Sukliktuosius kvoeziant pa- 
aiszkojo jie esn vietos gyven
tojai Jonas Mikalajūnas ir ki
tas Sakalauskas. Pas sulaiky
tuosius rstas 2 kaukes ir 2 ilgi 
peiliai. Jie prisipažino norėjo 
iszžudyti Nemuros szeima jr 
pagrobti j u turtą.
PANELE NEMĖGSTANTI 

SZILKU.
Surdegyje (Panevėžio ap.). 

yra dvieju komplekatu 
džios mokykla, kurioje moki
nasi bagoeziu ir biednuomenea 
vaikai. Pastariesiems dažno
kai tenka ineiti in konfliktą 
su mokyklos vedėja. Mat, szic 
atsinesza pietums silkių kas 

panelei ncpathi-ponisžkai 1 y

[Tra

rinko gra*
pavadin*

gražiausia Liet u va i- 
“Miss Li-

C 4

ka.
Panele tuos vaikus veja isz 

klases, nes ji negalinti pakęs
ti silkių kvapo.

ŽUDOSI ŽYDAI.
Ariogaloj (Kėdainių

1 v 1 1*1 | r* V 1
ap.)

Varszava. - 
szyca papilde 
25 metu Czeslavas 
kuris sukapojo >
susidedant isz motinos

■ Kaime Pieru- 
'baisia žudinsta 

Koniecznv t 
vi*a szeimvna*

, dvieju 
seserų ir trijų broliu. Ketvirtas 
brolis mirtinai sužeistas inirsz- 
ta ligoni>utcje.

(’zeslovas merginusi nuo ko
kio tai laiko su duktere viena
tinio daraktoriaus 'bet tame pa- 
siprieszino -jojo visi gimines o 
motina kerszino nepalikti jam 
nieko po ‘josios mireziai jaigu 
n c pa 1 i a u s d ra u ga u t i 
cziama mergina.

Nuo tojo laiko ('zeslovas bai
siai neapkentė visos szeimynos 
ir nutarė už tai atkerszint bai
siu budu. a

Sugryžes namo
rado duris užstumtas, ant ba- 
lūdojimo atidarė jam duris 18 
metu sesuo Marijona. Be jokio 
žodžio kirto jai per galva su 
kirviu ir toji krito negyva su
klikus ne savo‘balsu. Ant riks
mo iszszoko isz lovos 15 ęietu

kad tautines valdžios apskai- 
cziavirpu per paskutinius So
vietu Rusijos kariuomenes in- 
.si veržimus in Mandžiurija 
daugiau kaip 10,000 Kinu ka
reiviu ir civiliu buvo užmuszti 
ir sužeisti. Kinams padalyta 
materialine blede siėkia apie 
viena bilijoną Meksikos dole
rių (apie 500 milionu Ameri
kos doleriu.)

2,000,000 BEDARBIU 
VOKIETIJOJ.

Daugiau

su neken-

ana va k a ra

Berlynas. — Daugiau kaip 
du milijonai 'darbininku randa
si 'be jokio daėbo Vokietijoj. 
Isz tojo milžiniszko skaitliaus 
1,400,000 'laslarbiii aplaikinoja 
paszclpa nuo unijų o 600,000 
vaikszczioja po ulyczes 
dumi suszelpimo nuo žmonių 
nes nepriguli in uinjes. Simam 
Berlvne randasi 
ežiai bedarbiu o tik 50 tukstaiv 
ežiai aplaiko paszelpa.

mėly

I

nuo v*
285 t u k.st an- If

'jMI 
*

Paskutines Žinutes
Ormstown,V Ormstown, Kanada. — 

Szoszi vaikai dvieju szoimynu 
Patcmande ir Vsnreau, siulege 
degaincziam name kada tėvai 
buvo iszėja in sveczius atlam. 
kyti prtžinstamus.

U New York. — Per szvon- 
tos czionis miro 32 žmones nuo 
muiLszaines o 329 gavosi in li- 
gortbutes nuo gorymo tosios 
trucitfnos.

11 Tunis, Afrika. — Bubo- 
niszka pinga baisiai pradėjo 
platintis tarp Arabu ir in lai
ka a ros užsmaugė 156 žmones 
o tukstaneziai serga.

11 Santa Monica, Calif. — 
Du pasažieriniai oroplanai su
sidūrė ore ir inkrito in mares 
su 'deszimts pasažieriais 
planai dare paveikslus dd 
kintamųjų teatru? ,

U Harrisburg, Pa. — Praei
ta meta Peimsylvanijoje buvb 
iszi'mta į 1,523,960 automobili
niu laisnu. Sziniet skaitlis auto- 
mdbiliu gal daois lyg dvieju 
milijonu.

1T Tomėsvar, Rumunije. — 
Laike sumiszimo deszimts po- 
licijantu likos sužeista o 98 ko
munistai buvo 
kurie šukele 
prie rotužes.

U Shreve, Ohio. — Pilnas 
(rokas važiuojaneziu studentu 
namo isz futboles loszimo gie
dodami linksmas daineles ne< 
mate, ir negirilejo tntkio, ku
ris trenke iii bosą užmuszda- 
mas 8 ir sužeido 12 studentu.

II »■I

Geri Pamokinimai ■{
—

I

Stgponas bet vos stojo jisai ant* 
slenksczio ir tam kirto per gal- 
Va mSjRftma brolis. Po tam ža
dintojas nuėjo in kambari kur 
gulėjo motina; 48 metu ir 17 
metu sesuo Leokadija, nužudo 
abidvi kirviu. Po tam baisiam 
darbui nubėgo in tvaria kur 
gulėjo trys broliai: 24 metu .Jo
nas, 22 metu Mikolas ir 20 me
tu Stanislovas. Ant baladojimo 
atidaro jam duris Stanislovas 
kuris tuojau aplaike ypa per 
galva. Manydamas kad ji už- 
musze, velnia->brolis užklupo 

sutesz-

M

,.F

kaž kodėl pradėjo žudytis žy
dai. Thiputi seniau vienas Žy-

ŽMOGUI KOJA NULAUŽĖ.
Kaziu Ruda. Sziomis dieno

mis pil, Stankevicziui nulau
žo koja siaurojo geležinkelio 
užvažiavęs vagonas. Buvo taip 
szispil. važiavo su pora arkliu, 
kurie ,pa»ibaide ir bevažiuo
jant iszmete ir pateko po trau
kinėliu. Arkliai buvo lentpjū
ves savininko p. Petrikauskio, 
kuris nukentėjusiam duoda pa- 
szalpa. Vietos med. feldszeris 
suteikė nukent ėjusi a m pagel
iai ir tikimasi, kad pasveiks.

SUMUSZE KAIMYNĄ.
apskr. Panemu

nes v. Juozas Minkuuas užpuo
lė Juozą Svira. Svirti sunkiai 
sužeidė — perlaužo kairiosios 

galvoj pada
re dvi dideles žaizdas. Nuken
tėjos padėtas ligoninėn.

das iszejo in kaimus prekybos 
reikalais ir iki sziai dienai ne- 
gryžta.

Szimet nusinuodijo viena 
Žyde o ‘da'bar neseniai vėl din-

jis nusiskandino Dubysoje.

BIEDNUOMENES 
VALGYKLOS

Kauno miesto savivaldybe 
►valgyklas, kuriose 

kas dien dvkai biodnuomonei 
i szd uodama 
krikszczionims 
žydams.

.v,
nusinuodijo I

111

Žydas Jofa. Spėjama kad

užlaiko 5

dą re
Ero 11 

H

.

velnia-Jbrolis 
ant mieganeziu broliu 
kindamas jiems galvas su kir
viu.

Tada nubėgo pas kaimynus 
apsakydamas'buk banditai už
klupo ant .grinezios nužudin- 
dami visa,szeimvna. Ant vietos 
^nvalžiavo palicija kuri pradė
jo 'daryti tyrinėjimą ir su pa- 
gelba sznnu, kurie tuojaus szo- 
ko ant žadint o jaus, aresztavo- 
jo (Česlovą kuri sukausto ir 
iszveže in kalėjimu.

■

■
I

i

750 pietų, 
ir 250

datasDAUG MEDŽIOTOJU 
UŽMUSZTA.

Harrisburg, Pa.

M

Rok iszkio

243. 
ežiu 
su 1914 m., 
kad tose “sausose“ 
sziandie yra daug daugiau nc-
blaivumo, kaip priesz prohibi
cijos in vedima. Szita fakta 
taip pat patvirtina Skaitlines 
apie mireziu skaiezius d*el al
koholizmo kurias surinko Suv. 
Valstijų cenzuso (žmonių sn- 
raszinejimo) biuras.

Taigi, juo ilgiau 
Amerikoje prohibicija, juo la
biau .didėja žmonių girtuoklia
vimas, ir spareziausia girtuok
liavimas auga tose valstijose, 
kurios priėmė prohibicija pir
mi ause.

Vėliaus dauguma politikie
rių vistiek gina prohibicija 
kidk drūti. Kodėl? Del to, kad 

gausu gra f to 
sza 11 i 11 i s j )ol i t i k ie r i a m s!

UŽ DOLERI LAIMĖJO 35,000 
DOLERIU.

Kansas City, Mo. — Patrikas 
Sullivan 'ana diena pirko bilie
tą ant arkliu lenktvniu su la
ja misle kad ir szi kartu nieko 
nelaimes kaip ir visados, nes 
savo gyvenime da nieko ne i hz-

• VJVF. IJV7U įlHUllin J JV 1 01’14141 A“ 
irPatrikftti aplaike žinia 

kad už savo doleri laimėjo 35 
tukstąnezius doleriu. Patrikas 
sako kad nepaliaus statyti na
mus norint s ir pasiliko “po
nu.“

Praeitus 
1929 metus Pennsylvanijoj li- 
<os užmuszta 53 
laike medžiokliu per visokius 
atsitikimus o 212 sužeista. Me
te 1928 užmuszta 45 o sužeista 
248 medžiotoju.

medžiotojai alkūnes kauta ir

Pik kada viena isz prohibicija yra

UŽ PAVOGIMĄ SZLEBES 
LAUKIA JA KALĖJIMAS 

ANT VISO GYVENIMO.
Los Angeles, Calif. — Mrs. 

Lucy Smert, 56 metu, motina 
aftztuoniu vaiku likos nubaus
ta nuo septynių metu lyg viso 
amžiaus, kalėjime San Quentin^ 
už pavogimą moteriszkos szle- 
bes kiiri yra verta $8.95. Nese
niai motere likos nubausta 
taip-gi ttž pavogimą szlebes bet 
likos paleista ant probacijoa.

laimėjo. Bet giliukis persimai
no ir'Patrikai aplaike žinia

pasiliko

500 
pietų 

Nuo gruodžio 1 d 
duodama 2300 lt r. pieno.

6,208 PAVARGĖLIU.
Kauno miesto 

i n registruot a 
ir ligotu n regzta volais 

demonstraeijc

PROHIBICIJA NEKIEK NE
SUMAŽINO GIRTYBES 

AMERIKOJE.
Wasliingtonas. — Referate, 

kuri jis skaitė Amerikos socio
logu draugijos susirinkime, 
John Gebbart, ^draugijos 'ko
vai su prohibicijos iamendmen- 
tu tyrimo direktorius, skait-skait-tu tyrimo direktorius 
menimis, {parode, kad prohi- 
bicija Amerkioje svaigiųjų go
rimu vartojimo nekiek nesu
mažino.

Nežiūrint

CHICAGE PRADĖJO NAU
DOT 13-MENESINI 

KALENDORIŲ.
Chicago. — Sears Roebuck & 

Co., kuri turi 40 tukstąnezius 
■ darbininku, pradėjo naudot 

. pirma karta Amerike nauja 13- 
menesiu kalendorių. Darbinin
kai aplaikys 13 mokeseziu per 
meta. Dvylikos menesiu kalen

to d<wrW naudos tiktai del susinę- 
i'MZimo bu kitais bizniais.

p radėjo naudot

ATKERSZINIMAS 
NUSIMINUSIO JAUNIKIO.

• Nusiminėti 
krtd patėvis 17 metu Onutės 
Rnnko nopavolino jai teketi už 
jo, Onutės jaunikis taip inir- 
szo ant patėvio kad pakiszo ke
lis szmotus dinamite ,po namu 
Frano Rnnko, gyvenanczio 
Throop, kuris padare įbledes 
ant 4,500 doleriu. Palicija jesz
ko jaunikio kuris Ibadai dingo 
isz miesto po eksplozijai.

' Scranton, Pa. —

visu prohibicijos 
vykdymo pastangų, žmones 
Jungtinėse Valstybėse per me
tus suvartoja svaigiųjų gėry
nių už biliono doleriu, o tai 
yra dagi daugiau, ne ’kaip su
vartodavo priesz prohibicijos 
laikais.

Gebbart parode, kad 1917 
metais, taigi priesz invodima 
prohibicijos,
tybeso svaigiuju gerymu ,bu
vo suvartota už 1 biliona 817 
milionu doleriu.

Gebbart pasakė, kad del nu
sikaltimo prohibicijos instaty- 
mui ka« motai Jungtines Valti- 

i tybos aresztuojamą apie milL

Jungtinėse Val-

R unko,

jonas žmonių.

Sziuo metu 
sav i valdybe je 
apie 6,200 invalidu 
žmonių.

ŽMONIŲ VARGAI.
Lekecziai. Szakiu aps. 

linta savaite oras szlapias ir 
apsiniaukė, lietinga, o • jau 
keliai neiszbrendami nei isz- 
važiuojami, malku parsivežti 
žmones negali, dėlto 
vargsta

DOLARIUI NUKRITUS 
LIETUVOJE.

Kaunas. Paskutiniuoju mo
tu visai netikėtai nukritus do- 
lario kursui Lietuvos bankams 
ir visokioms atskaitomybėms 
padare daug keblumo, būtent: 
geležinkeliu stotyse dolariai 
iki sziol buvo priimami seno
vinio Lietuvos lito kursu (1 
dolaris už 10 litu). Gi dabar 
Lietuvos Banke ,$1 ir $2 duo
dama 2 centais mažiau, o nuo 
$5 ir aukszcziau, vienu centu 
mažiau. z *

RASTAS NEGYVAS 
NAUJAGIMYS.

Kelmucziu km. Sziomis die
nomis ant pil. Petrausko tvar
to rastas nužudytas 'inoterisz- 
kos lyties naujagimys. Spėja
ma, kad nužudyto kūdikio mo
tina buvusi toji moterisžke, 
kuri apie menesi laiko gyveno 
ant tvarto lubu, o po to iszvy- 
ko Latvijon.

GIRTAS PRIGĖRĖ.
Klaipeda. — Atrastas pas

kutiniu laiku paslaptingai din
gusio Klaipėdoj ūkininko Wis- 
bergelio lavonas. Pasirodo, 
kad Wisbergelis, bedamas gir- vo žydams tarnautojas’ Imlae 
tas, prigėrė i|)nagės upėj, z • „ * -I1 ? I

f

I Ke-

lietinga

varga 
labiausia beturlajti; 

nuplovus galva, inmeto iii dėže 
ir uždengė dangeziu; pradėjus 
temti, jau tos galvos dėžėj ne
sirado.. . Nuvažiavo in puodą, 

bu- 
Val-

neparduot 
Girininkai

Lekeęzi u bažny t'kaim y 
vo miszko varžytynių, 

insakyta 
szmugoln inkams, 
stengiasi ta insakyma vykdy
ti, bet kaigi padalys^ kad žy
deliai szmugelnihkai per vie-

džios

tiniu žmonių burnas kalcziai.
Lėkecziu bažnytkaimy atsi

rado vagyseziu. Krautuvėlės 
apvogė, o jau Antano Rinkaus

bergelio lavonas. Pasirodo

net kelis kartus. Dabar sžloJ 
mis dienomis, viena moteraite 
piovo meiteba, arba atsiveža] 
savuosius tarnus, kurio'varo 
u'kininlcams tol, kol jo ponas 
jam nepasako Uniu dabar jau 
gana. ’ ’ 
biedniokai, tai ne ’ka darysi 
dirba del duonos kąsnio, bet 
kad ppreitus varžytynes tania-

Kad žydams tarnauja

alga, tai betgi geda! » ui

vieno

GUDRUS TĖVAS.
Kronsztato Rumunijoj mies

te, darant kokia tai parodai 
vieta, buvo nugriauta
neturtingo darbininko grinte- 
lo. Jis prasze latlyginimo bet 
negavo. Po ilgu vaikszcziojl- 
mu ir reikalavimu jis ryszosi 
nuvykti sostinen — Bukareš
tan pas paezia aukszcziausia 
valdžia — regentus (Rumuni
joj karalius 
metus ir ji

turi vos szeszis 
pavaduoja trys 

vietininkai — regentai). Kad 
sudarytu regentams didesnio 
i įspūdžio jis pasiėmė savo tris 

Bot veltui jismažus vaikus. Bot veltui jis 
iszsiovejo visa diena karalisz- 
ku rumu priimamoj: pas re
gentus. jo neleido.

, J 1' I ft JII'K ll

Matydamas, 'kad nieko nb- 
pesz, jis paliko ’vaikus kara- 
liszkuose rūmuose ir pats isz- 
važiavo. Taniai nežinojo, ka 
daryti su mažais vaikaisdaryti su mažais vaikais Ir 
pranesze apie juos vienam re
gentui. Szis liepe isztirti ka
me dalykas. Vyriausias vaikas 
verkdamas szeip taip pasakojo 
visa nelaime. Darbininkas ga
vo puiku atlyginimą.

i-

Dievas davė daktarus del 
•i t. i itureziu o sveikata del vargszti,

§ Kas isz ma'žo džiaugėsi 
tasai geriause turisi.

§ Kas iszlosze daug pinigu 
tąsi turi ženklus ant knzyriu.

§ Jaigu isz džiaugsmo verk
si tai niekad akiu neiszverkd.

Daugelis uoszviu yra ne
įtikusiu, nuo visu ragaau| atli
kusiu. —F.

§ 'Žmonija suii’dėda isz dvie
ju klnsu 'liet no yra sau lygiu.— 

IVieni valgytu ka turi liet val
gyt negali, kiti vela valgyt no. 
ri hot valgyti nieko neturi.

§ Jaigu žmogus vienas grie- 
szytu t*ai tiek ‘daug me prasi
kalstu. . i-

§ Kaii> a s žaras kam nu- 
szluostysi tai gerai padalysi 
bot jaigh wkitiEMh užbėgsi tai 
da puikiau padalysi.

I
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Kas Girdėt
Isz daugelio vietų aplaiko- 

medaneszimus buk vyrai skun- 
džesi ant savo moterių kati isz. 
runija in platu svietą, tezsižn- 
ilodamos vaiku, paima pinigus 
ir da adjntanta. Niekeno ezion 
kalte kaip tiktai paežiu vyru 
kad būna užsi-merke arba per 
pirsztus žiuri ant pasielgimu 
savo moterių.

ding-a u zese I *

i 4 bor-

visokiu sztami 
vyrelis

- --- --------------—......................-

In laika trijų metu provinci
ja Toronto, Kanada, t urėjo pel
no $2,568,375 gryno pelno nuo 
pardavimo arielkos kuria isz- 
goro ir pirko dmigiausin Ame
rikonai.

O Amerikos szimet da nori 
tezletet 35 milijonus ant sudru- 
tinimo prohibicijos. Ateis -die
na kada -žmones susipras ir su- 

”dideli protestą”
valdžia kuris gali užsibaigt 
su praliejimu kraujo norints ir 
d n bar 
gyvas! is 
bes.”

kels priesz

GoriaiiHe ant to rodą, nelai
kyti vyrus, tegul buna 

taip kaip dauge- 
liose vietose yra.. Ne vienas pri
sisavino vyru 
ir džiaugėsi
paeziule uždirba.

Nekoks tai uždarbis 
na ant paros — diena ir naktį 
po kokia 25 centus, kas ant me
nesio isznesza apie asztuonis 
dolerius; duot lova ir pakloda- 
la, stuba, virt valgi, kept duo
na ir t.t. Ar-gi tai ne uždarbis, kytu

Geriau paezedžiai gyvenkite, 
burdingioriu nelaikykite, tada 
paeziule gera bus ir prižiuręs 

girtuokliaus 
vyro nepa

mes, ji ji visados mylės ir pini
gu ne ijtknesz.

daugelis padeda savo 
už bonkute <« ra m v-

| f 1 1: '■ ■ ■ '

Be elilorofilo augalas nėgnli 
maisto sunaudoti- suvirškinti. 
Mat chlorofilas saules szviesai

Snule yra ne kas kita kaip padedant suskaldo oro dujus-

—.! ... ................... I .

::Sau!e ir Augalai
s

m* : , •.

• •
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lik labu didelis kamuolio, ta 
kamuolį sudaro isztirpusi me
džiaga; szi medžiaga ? 
tu paežiu metalu I 
žemojo yra, kaip tai geležis,

u l’f

gazus, anglies dvidegi sukrau
na 'augalu žaliose dalelėse, <>

yra isz degi- oksigena iszstume iii orą.
I» mimn ’ %< J 11 r»« 1 vi* i ’kur musn Mnt chlorofilas žaliu lapu nar-

vėliuose gamina isz a uglies
auksas ir varis ir t.t. Nuo sau- dvidegin-anglinrtigszties krak* 

Baltymu
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NESIPRIESZYK
VALEI DIEVO

(Pasalta.)

■■nImm

A
■k

visai teze jo- isz prot

UM W '* ,

' f ‘ H * n

a tn'viiKzczio buvo toki
>ne mais^ 

to no priiminėjo ne ant. žmonių 
no norėjo žiurot-pyko ant viso 
svieto, ba, bet ir ant paties 
Dievo užsirūstino. Ba ir prie 
ko nelaime žmogų ne instume 

ga ilesti je. Nubėgo in 
kur kabojo

veikslas Nukryžiavoto ir pji- 
szmike:

Vioszpati o

svieto, ba, bet ir not paties

’ ko ?*;
* ku tai už gyvnKzezi’o bu_ ____

puikus vaikuczei Vaitiekų, Ipi- 

mia tez tojo svieto 
metu atgalios.

Isztikruju buvo tai stebuk
las Dievo, ir parodymas kokia 
tai didele milaszirdyste paro
de Dievas jog vaikuczius paė
mė nuo sziuo svieto, ba kitaip 
butu pabaigė savo gyvenimą

Dabar tai VaitiokFene pn- 
x!- > geradejyste Dievo ir 

daugiau jau neapgailestnvo 
savo šuneliu, o pakelevingam 
ponui kuris jai liepe atkreipt 
paveiksiu, szirdingai dėkavo- 
jo. Ir nuo szios dienos, kas die
na dogo žvake prie paveikslo 
Nu'kryžiavoto, kuris vėla pa
sirodo ant paveikslo o visiem 

o ypacz tėvams 
idant niekad priesz 

Dievo vale nepriesztarautu, ba 
jisai kaipo geras mus Tėvas, 
žino geriau kas ant musu nau
dos yra goriauso o -kas no.

1 »

riuos baisus raupai buvo pae- 
keliolika

) r 

I

Viename kaime prie didelio 
kelio stovėjo puiki murinę 
karezema. Locninykas tosios 
karezonios Vaitiekus su paeze 
buvo tai dvi y pa tos su gera 
szirdže ir torp savos gyveno 
dideliam sutikime.; 
j i eins k o nuoger i aušo, 
visko pilna,

savo 
miegstube, pa-

los iki mirsiu žemes yra miiž- molu 
daug 149 milijonai keliomotru 
arba 91,000,000 A ūgli szk u mi
lu ir yra už musu žemo dides
ni 15,000,000 kartu, jos spin
dulini pasiekia musu žeme in 
8 miliutas.

Saule yra gyvasties

a sz— v icszpane Jėzau, 
nuolatos taip puikiai meldžiau, 
si pas Tave ir teip Tavo mylė
jau, o tu man Vioszpatio pada
rei slkriaukia? tai ir asz ant 
Tavo veido daugiau nedirsto- 
tesiu kuris man buvo teip mei
lus, dabar no galiu ne žinurot 
ir no noriu!
vo užsi rust i nime, ’pagriebė pa
veikslą ir apsuko in siena.

Ir vela praslinko no tojo 
laiko keliolika metu. Vaitiekai 
tuom kart jau buvo apsimal- 
szine. Ba matote, ant svieto 
-teip yra ir teip turi būti, jog 
žmogus norints kokia nelaime 
turėtu tai vis su laiku apsi- 
matežina ir szirdis užgijo.

Norints tai poroje kokis lai
kas, bet miegstubeje Vaitiekų 
poveikslas Viešpaties vis bu
vo atkreiptas in siena. Ir ite- 
žlrfe del ko L .. o gal užmirszo 
/itkrcipt, o gal szinkorka netu
rėjo tiek drąsos idant vela ji 
atkreiptu kuri laike savo gai- 
lesczio teip sunkei prasiženuge 
priesz ji. Gana to, jog paveiks
las kaip buvo atkreiptas in sie
na, teip ir kabojo lyg sziam 
laikui.

Buvo tai pradžioje vasaros, 
diena buvo karszta ir apsiniau
kus; vakare visas dangus apė
jo juodais debescis ir užsino-

vedesc 
turėjo 

bet nesidžiaugė 
isz to! Juk jau doszimtas mo
tas prrtelin 
in pora, 
teikė 
Abudu tuoin buvo labai nulin
do ir kas diena meldo Dievo 
idant jais apdovanotu kūdikė
liu. Pati 
miegstubej pakabyta paveiks
lo Nukryžiavote V. Jezuso 
priesz kuri kaip kada per vi
są nokti klūpojo su opsuisza- 
ravojusiom akimi, rodos tai 
butu nelaimingiausioji motoro 
ant svieto, o tai vis už tai idant 
turėtu patainkus.

ant kartuvių.

pažino Į

linko nuo kada suėjo 
lyg szolei dn neap- 

Dievas su
szalt 1-Ne; >a prasta 

ro Kaune i 
Ilgūnas kuris iszrado buk te- 

kad jojo byris Žirgvaikis ne yra tautisz- 
ku 'ženklu Lietuvos tiktai Len- 
kiszku ženklu laike vieszpata- 
vimo .Jagellonu. Prof. Ilgimas 
davadžioja buk Ltetuviszku or- 
bu yra tikrai Vvtis bet be kry
žiaus ir tarezos. Dabar už tai 
eina dideli ginezai tarp 

profesorių.

gan-

savo vaikus. Ne 
svaigulio negaus.

Sziadien kotžnas vejesi pas
kui doleri, visi turi galvas už
imtas doleriu. Mat, tasai dole
ris yra labai godus daigtas. 
Doleri kožnas savinas:, kožnas 
doleri priglaudžia, duoda gera 
vieta ir saugoja kaip aki.

Su doleriu viską padarysi, su 
doleriu visur inlysi; prova isz- 
laimasi o ir duszia iszgany- 
sif ?!)

4 I ir

i l baime” pada-
istorikas profesorius ,,'s* atgaivina pavasaii per

11 u m a ry,] gi u d a n ez i u s 
Ir ne tiktai augina, 

bet suteikia jiems visa gyveni
mą: sudaigina sėklas, augina 
ir tobulina, verezia žydėt:, 
duoda Įvaikins, 
numarina viena molu augalus

žiema 
augalus. pagamina ir ž va ko

i t mo-
>»

DRĄSUS MIKUTIS
PASAKAITE

pa- 
arba 

vaikszczioti in 
nežiuredavo in

a:
— jis

szalta, ar 
v i stiek 

vakarais pas

kūdikėliu. 1

Pasakius tai sa-

/

s ir baltymus.
randame net paežiuose jaunose 
augalu dalyse; riebalu beveik 
randamo tik vien sėklose.

Saule savo spinduliu szilu- 
ma ir szviesa sukrauna auga
lu ir medžiu medienaje. Kada 
pasikieczia szaltesnes aplinky
bes, Indu žmogus sukuria ilg
ui, susiszildo namus ir valgius 

u'ždegus
szakali ar elektra, tai vis yra 
saules szviesa ir szilum. Ir ak
menėjo anglyje yra sukrauta 
saules szihuna ir szviesa, teip, 
kaip ir daugmenineme szande- 
lijo, ji degdama, szvieczia, sziL 
do ir jiegu suka maszinas. Mat 
akmenine anglis yra. susida
rius isz augalu žaliuojaneziu 
po saules szviesa, ji degdama 
turi tas paezias 
kaip augalu mediena 
szviesa ir sziluma.

Senovėje žmonies 
saule, kaip Dieva, jie gerbimui 
maldų skyrė -dvi dienas szven- 

Gruodžio (Kalėdas) 
kad

pakicczia

szinkorka turėjo
praslinko no

verezia
Ii r plagnliau, 

atlikusius savo trumpo gyve
nimo darba ir vol parengia il- 
gamoezins augalus žiemos mer
dėjimo. Visa tai saule pada- 

sziluma, 
teikdama spindulius isz bega
lines tolybes žemos pavirsziui. 

Saule yra visos gamtos stū
mėjo in judesa. Saules spin
duliai perėja orą (atmosfera), 
pasiekia paezia žeme. Mat že
mei begalo reikalingi saules 
spinduliai, be ju žemes gyvis 
dingtų ir visos gamtos atmai
nos ir rieszkiniai, kaip fiziniai 
ehiminiai, 
chologiniai, be kokiu judeso ir 
kiotimosiu. Be saules spindu
liu ne butu no viena, gvvu 
mastailcziu,’jauczianeziii ir ju- 

, bot ir upeliai no 
vejas nepūstu,

apsakinėjo 
vaiku:

i

ro savo szviesa ir

inpatybes,
saules

garbino

Ant galo susimylėjo ant joju 
— viena, diena užgi

mė Vaitiekui dvvnukai abudu 
o gražus kaip du 

o sveiki kaip krie- 
nesirupino

Dievas Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ' 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

• e
Ii

vaikiukai, 
a ni otelei, 
nas per ka tėvai 
apie juju sveikata. Nuo tojo 
laiko Vaitiekui buvo linksmi 
ir nebūtum ne pažinias jog tai 
tie patys žmonis o priesz pa
veikslą Nukryžiavolo nždegi- 
nejo kas diena žvake,

susi mylėjimą

*
>
i

I
j

tas 25d 
szvonte, 
lo-Dievas 
mielumu ir sugražis ilgas die
nas ir sziluma ant žemes. O 
Velykas szvonte pavasaryje ka
da augalai pradeda sprogt, isz 
po žiemos nuomaryje mirdoje. 
Dabar mes krikszeziony.s tas 
szventes turime apsisavine isz 
tu, kurie saule už Dieva laike.

Aut. Barkauskas.

•1

užrūstintas san
rust vbe

biologiniai ir psbi- b

Mikutis turėjo negera 
pratimą Subat-vakarais 
Nedoldieniais 
vakaruszkas: 
orą — ar szilta, 
snigo, ar lijo 
vaikszcziodavo
kaimynus ir net iii artimus so
džius. Jai kas paklausdavo ar 
jisai nebijąs vienas vaikszczio
ti, Mikutis atsakydavo, nieko 
nebijąs, jis ir pati velniu ga
lis nuveikti.

Karta rudenyje, nedeldienio 
vakare, Mikutis iszdrože in ar
timąjį sodžių vakaruotu. Ge
rai sutemus gryžo namo. Tuo
met pute smarkus szaltas ve
jas. Vos Mikut is i nėjo in misz- 
keli, — nes per miszka turėjo 
namon gryžti, — dirst in sza- 
li, o ežia kažin kas tiesiok at
bėga prieszais, lyg kokia ku
peta. Mikutis nusigando ir ne
bežino ka daryti, nes buvo 
girdėjos kalbant, 
miszkelyje vaidinasi:

J

kaipo
u z ne-padokavone 

ant juju.
Bet ir buvo tai sunelei! tik-

— rodėsi jog 
kožna valanda pribuvinejo 
jiems puikumo ir tikros isz- 
minties. Tankai sveezei, ka at
važiuodavo isz gaspados, užvy-. 
dėjo jiems tokiu puikiu vai- 
kucziu. Jeigu svetimiems pri
puolė in szirdi vaikuczei tai 
ka galima kalbėt apie tėvus!... 
jiems rodėsi, jog puikesniu, 
iszmintingesniu ir 
vaiku, nesiranda ant 
Galvose juju tik slankiojo rate
lis: ukas isz juju bus?”'^1 Tė-

Duosiu viena

kenksminga 
geriausiu sudeck u.

I

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimą 
a rsz i a u s i a m kosul iu i.

FLAXINE yra visai 
neš padarytas isz

Ji gali 
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurie kenezia nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole.

ras stebuklas, 
valanda.

daneziu, bet ir upeliai 
cziurklentu, vejas nepūstu 
miszkai nesznioksztu, danguje 
nematytume debesiu — nebū
tu lietaus, neraižytu dangaus 
žaibai, negriautu griaustinis ir 
niekur nebūt girdot garso, no 
jokiu nepastebetume judeso. 
Visur butu ramu, viskas butu 

galėtu 
testis amžių amžius. Tacziaus 
teip nern-turime Saules .spin
dulius; jie apszvioczia žemo, 
inszildo orą ir žemes pavirsziu. 
szilant oras didėja, .sekanezia- 
si, o ausztant jis mažėja, trau
kėsi, tai teip veikoąt; gamta 
stūmėjo in

spinduliams i n sz i 1 (I ž i u h 
vandenio pavirsziu, 
kiecziasi, virsta garais ir kyla 
in ora. Mat vandens garai oro 
be slinkdam i debesų pavėdž
iai aplinkų žemos kamuolį at
vesta, atvėso mažoje, susitrau
kia ii: vandenio laszus ir krin
ta lietaus pavidalo ant žemes 
pvirsziu. Lietus sudregnina žc- 

bo augalai szaknimis isz 
žemos traukia vandeni ir ja
me isztirpusis medžiagas, 
upeliai nuo lietu be partrnukos 
eziurklena ir bėga in juros ir 
ažerus. Mat-gi, kiek upeliais 
inbega in jūres ir ažerus, tai 
tiek vandenio iszgaruoja in 
ora — jurose ir ažeruose van
dens turis negal padidėti.

Žemojo vanduo nėra tyrus, 
jame yra isztirpe tik gali van
deni ja tirpti — drusku ir ilio- 
talu medžiagos. Maigi žemos 
medžiagų būtinai yra reikalin
ga augalu kietm kunui-medio- 
nai.

Saules spinduliu szviesa, 
tai yra augalu maitinimo mo
tina. Be szviesos musu augalai 
visai negali maitintis;

Tieszinėjo ant dideles viešnios. No 
po ilgam .pastojo vėtra ir lie
tus nupuolė kaip isz ceberio. 
Gera tai buvo diena del Vai
tiekų, viesulą atvarė daugybe 
svecziu, visas kiemas buvo 
prigrūstas vežimais, o vidurį 
gaspados buvo taip prigrūsta 
ir riksmas visokiu balsu, ro
dos ant turgaus. Ant galo pri- 
vo da kokis nepažinstamas po
nas. O kad jau del jojo ne bu- 
Yd'Vietos, turejcHnitikt ant pa
sidalinimo miegstubes su gas- 
padoreis, bet atsigulime prasi
dėjo pasikalbinejimas apie 
szi-ta. Vaitiekums
szirdi nepažinstamas pa kalo
ringas. Kada terp pasikalbėji
mo nepažinstamas dirstelėjo 
ant sienos ir paregėjo viena isz 
Kzventu pa veikslu apversta in 
siena. Su akyvumu paklauso 
kas tai turėtu ženklyt? Vaitie
kiene visa apkaito isz sarma
tos, nes teisybes ne paslėpė, 
tik apsakė-kai p buvo ir isz ko
kios priežasties jieje teip pa
dare. Pakelevingas klauso aky
vai josios apsakymo iki galui, 
o po tam primetinejo jei josios 
nelaba darba kalbėdamas:

— Motere! teisybe jog tave 
Dievas baisai nubaudė bet ne
privalai prieszintis Jojo valei. 
Kas gal žinot, motin,

paliucziavima 
ui vežios mieste

moteres
Duluth, 

tūlas gyventojas užmo
kėjo bausmes asztuonis

Pž 
ant 
Minu

PAJESZKO.IIMAI
dole

rius. — Matvt buvo tai baisi 
boba jaigu tik tiek pabueziavi- 
inas jam kaštavo.

A

Davenporte,Viena motore
Iowa, apskundė savo vyra ant 
persiskyrimo, paduodama prie- 
žasti buk jaja priverti neja 
pilti rugius in maiszus ir su
krauti ant t roku, kirsti malkas 
ir prižiūrėti gyvulius. Jau tai 
moteriai teisingai priguli at- 

vyro. Juk 
su.

buk jaja

si skirt i nuo 
Amerika motore 
tverta del da?bo.

tokio 
nebuvo

Kiek avinu tiek gaivu ir ra- 
zumu!

Tankiai iszlenda isz po už- 
|K?czkio kokis mokytas naujos 
gadynes fitezofas kuris prilipi

na u jos
ir nevos pagerina 

” Juk 
skaitlis

na koki lapeli prie 
“raszlavos”
‘‘ Lietuviszka literatūra! 
žiopliu yra nemažas 
kurie buvo apsvurstimo garsi
na per laikraszczius idant per
mainyti nekuriuos žodžius ir 
t.t. Žmones tokiu permainų ne
nori kaip pro h ibi ei jos, nes skai
tymai naujos sukaltos kalbos 
yra sunkus ir prie to neprijira- 
le,

nes 
kad tarno

bėgtu, 
bet pavys-ka daryti? Czia jis 
nieko nelaukdamas szoko lyg 
katinas in obeli, kuri szaly ke
lio stovėjo, ir laukia, kas to
linus bus.

Tuo tarpu toji kupeta atsi
rito, sustojo prie 
szvilpia. O Mikutis 
tupėdamas dreba isz baimes, 
net jo blusos pastipo. Ko jis 
medyje būdamas Inedare, 
žegnojo ta kupeta ir poterius 
kalbėjo, kad tik atsitrauktu— 
bet veltui: kaip niukso kupe
ta, taip niukso, ne 
nuo obeles. f

Užėjo debesis. Pradėjo lyti, 
tarytum, isz viedro pila; o 
vargszas Mikutis vis sėdi obe
lyje, dantys jam nuo szalezio 
barszka ir baime ima, kad bai
dykle jo nepatomytu.

Teip drąsusis Mikutis prasė
dėjo per kiaura nakti. Prasz- 
vitus žiuri, ‘kad po obeliu linu 
volas, vėjo atrištas, kurs vėjui 
pucziant szvilpe. Mikutis per-

obeles ir 
medyje

ir

'isz vietos

pannsziai kaip padare su 
maldoms, poteriais ir skaity
mais — žmonių tokiu knygų sižegnojo, nusispiove ir tezli- 
neperka.

Tos visos uodegos ir ženklai 
paimti nuo czeku atbaidė Lie
tuvius nuo skaitymo Lietuvisz- 
ku rasztu.,

Kokiu buvo, tokia buvo, bot 
raszyba buvo; geresne raszyba 
sena ne kaip primestu.

Kaip rodos, sziadien ne vie
nas isz tuju “galvocziu” 
turi adgal ir imtųsi už senos 
raszVbos )>et nenori isz skait- 
liaus “mokvtu” iszsimest.

peš isz medžio, tekinas pardū
mė namon.

Nuo to laiko Mikutis nie
kuomet nevaikszcziojo in va- 
karuszkas, kad ji ir vaidinosi. 
— Linu pėdas visa jo drąsą 
iszvare.

mokvtu

mes-

szeimynas už

•I

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 143U-R

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

. k > : ■ ' ■ *|:T .. 1' .'MnUAB ’

apmirė "ir tokia būtis

a n ergy jos ju d esą.
Saules

vanduo*

me i

Tr

szviesa

visai negali maitintis; be 
szviesos jie iszbliszke, ‘balsgani. 
Tokiu matome pavasari 
šiuose ar po kokiu uždangų, 
kur augalu nepasiekia smiles 
spinduliu szviesa, atėmus už
danga ir liedus szviesa, žoles 
ar kokiu augalo. lapams, jie 
greitai pažaliuoja. Miszku tan
kumynuose jauni medeliai už 
kits kito veržėsi in szviesa Ir 
del to auga labai, ilgai, be

ru-

Mano miela paeziule,dukrele 
lankiu jus sugryž-ir sūneli, 

taut kas diena su nuliudusia 
szirdžita. Kam jus mano ap
leidot ir sulanžet man szirdi. 
Sugryžkite adgal pas mane uos 
jus laukiu diena ir nokti, nc- 
kankykite .mnnes nes mano 
szir-dis lauke jusu pargryžimo. 
Duokite man žinot kur esat ir
si: ramyki te mano nu lindusi ju
si: vyra ir tęva.

Antanas Laukszas,
51 N. Salford St., Pliila, Pa

savo

’ * (lt.

Pajeszkau 
Juozą Balvocziu. 
Kauno Gubor., 
pijos, Jocku Kaimo. Kadaise 
gyveno Chicago Ill; dabar ne
žinau kur. Ar gyvais ar mires 
meldžiu žinantiems ka apie ji 
atsiszaukti sziuo adresu: (1 t.

Mrs Ona Staff an, 
64 James St.

pus-broli 
Paeina isz * 

Plateliu Para-

Hartford, Conn.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

i
*1

K

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz-

r X

tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centro ir 603 W. Mahanoy St.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
tezaiszkina visokius sa-

«•

!l

jog puikesniu 
geresniu 

svieto.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute
Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Mete 1929 geri žmones pra
leido ant suszelpimo vargingu 
žmonių daugiau kaip 30 mili
jonu doleriu. New Yorkas sti- 
Nzelpe 13,o3 5
$654,410; (’hieagas traszelpe 7,- 
030 szeimynas už $192,670; Phi
ladelphia simelpe 2,793 szei- 
jnyuas už $101/113; Pittabur- 
gas 1,881 szehnynas už $47,- 
095; Scranton 1,326 sžeimynas 
už $19,786 ir t.t.

veik boRzauku, |tik yten ant 
virszunetes tez žaliu lapu ke
purėle.

Szviosoje augalai sudaro 
tam tikra žalia medžiaga 
mokslinei vadinama Chlorofi- . 
las; tada pro plona lapu žie- 
volo praėjo saules spirtduliai, 
pasiekia ta medžiaba, ji suri
ja tuos spindulius ir spiria 
juos augalui maista gąminti.i

X

I

pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

t

W. D. Boczkauskaa-Co.
Mahanoy City, Pa. i
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“kas isz juju bus? 
vos kalbėdavo: “ 
iszmokyt ant kunigo, kuris pa
siliks prabaszczium o po tam 
kanauninku, o vėliaus gal pa
siliks ir biskiipu. Antra duo
siu mokyt ant urednyko o gal 
kada, tezei s ant pono storosto o 
gal ir augszcziau..kas gal 
žinot.” 
tėvas.

Motina volei kitaip mistino 
ir kalbėdavo:

— Tegul tik man Dievas 
duos iszaugt mano sūnelius 
lira ilgiausius, tai pamatysi tė
vai jog ir be mokslo juos pa- t ’ • -

Parsiduoda Aptickoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawissa Sts..

MAHANOY CITY, PA.

Poip sau perdestinojor r

darysiu ponais, nupirksiu plo
no ceikio ir duosiu pasiūt pui
kias poniszkas drapanas. Juk 
pro musu gaspada tankei pra
važinėjo visokį ponai o kaip 
kada ir su dukterimi 
grafaitėm notycze gal dirstelės 
ant musu puikiu vaikineliu, ir 
ant kart insimyles.,.. ir na, 
juk supratai manes seni!...

— Ej, motore, didele isz ta
vęs plauszke! — tarė Vaitie
kus! norint ir jam. sapnavosi 
apie grafaites del savo suno- 
liu;

Žodžiu tarent musu Vaitie- 
kai kone ne papaiko apie savo

su

kūdikius. jTuom: kart (vaiiku- 
czei augo gana greit ir links
mai, o tėvai visus j uju norus 
iszpildydavo.

Sztai aaztuntam mote užpuo
lė ant (toslios aplinkines ’toji 
baisi liga raupai,sirgo vaikai 
po kaimo, sirgo ir dvaruose 
ant galo apsirgo ir Vaitiekums 
abudu sunelei ir turėjo atsi
ant galo apsirgo ir Vaitiekums 
abudu sunelei ir turėjo atsi
gult in lova. O reikėjo matyt 
kiek tonais buvo buvo visokiu 
gyduolių o daktarai 
žinodavo tez visu aiplinlkiniu 
ba Vaitiekui ne atsakinėjo val
kams nieko, nes vis kaip atėjo 
abudu ant szio svieto ir abudii 
ta paezia advna nuėjo in gra
bu.

Oj, kas ten buvo do riks
mas ir rugojimai! Rodos jog 
abudu Vaitiekai iszeis isz pro-

susivą-

to, nuo didelio gaitesozio. 0 
ypacz Vaitiokione, toji jau su

BĮ A v

i
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pasikalbinejimas 
inpuole in

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 iszpažinth 
arba kodėl sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunezia- 
mos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 60 centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

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

K. Rėklaitis
Lietuvisikae Graborine

■iHi
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Kas gal žinot, motin, ar tik 
priesz laikine smertis tavo vai
ku ne buvo bausme; del tavęs? 
O gal Dievas padare tau dide
le loska ir savo milaszirdyste? 
Muszkis in krutino, silpna mo
tore, ir gailekis savo baisaus 
nusidėjimo ir tuojaus perpra- 
szyk Vioszpati Jezu!

Teip kalbėjo nepažinstamas 
pakelevingas VaitiOkiene pri
pažino savo aklumu, su, nusi
žeminimu priėjo prie paveiks
lo ir povalei atkrepinejo ji... 
Bet o Dievo! kas atsitiko!?... 
Motoro kliktelej'o isz visu pa
degu ir puolė be žado ant grin- ' e m e . •Paszoko gelbet vyras ir

I#

!i)

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turtu pagelbi- 
ninku moterems. Priei
namos prekes.

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

306 Market Street,
B TAMAQUA. .. PA.

6 6 6
Yra tai Receptas nuo 

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

Yra tai veikiausia gyduole žinoma

I

dtl. 
nepažystamas, pakete nelai
minga motere, klausinėdami 
kas do priežastis buvo josios

— Vaitiekiene visa 
no galėjo ne žo

džio isztart tik su ranka paro
de Ant paveikslo, kuri buvo* 
kn tik apvertus. O mano szir- 
deles! net szinrputei ima žmo
gų ir baime sakyt, kas ten bu
vo ant to paveikslo; paveiks
las Nukryžiavoto suvis dingo 
ir nesirado ne ženklo, o in vie
ta jojo davėsi matyt dvi kar
tuves, o ant kožnos kabo žmo
gus; veįdai juju suvis pana- 
szus in veidus

baimes f 
drebėdama,

. atminkite in

\ •
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Ant. J. Sakalauskas
% LIETUVISZKAS GRABORIU3
H (Bell Phone 872)

ii

j
' 331 W. Centre S t. Shenandoah. Pn.

>
i

H

✓ 
z 
/

Nuliudimo valandoje šutei- Q 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime etllekem ruputingei 
ir gražiai. , Busite pilnai utga-
nSdinti.

Isz M&hanojaus ir GirardrUlM, g
jeigu kas pareikalaus mano pa- Q

✓
/

tarnavima tai meldiiu man tele
fonu o ti o pri d—įimta.
minutu. Bell Telefonas 872

Z# 
/

✓
✓ I
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NEISZSJŽADEK SAVO 
MOTINOS

Tikrąs aprasiymas isz 
gyvenimo žmonių.

. Jaigu prist žvelgt geriau, tuo
jaus įgalima butu pareget jog 
lupos jo pabalo — bet nuo ko ? 
— nuo bado. Jus, kurie-gi nie
kados alkstancziais nebuvote, 
nepažinstate gal suvis to, ko
kias pėdas iszspamlže ant vei
do žmogaus badas, nežinote to 
suglebimo, kokia apima žmogų, 
kaip iszsemo visas jo pajiegas, 
nopUtyrete gal niekados to, bet 
kūdikis tasai, kuris iszaugo 
varge, kuris neviena diena bu
vęs sotus, kuris niekados nega
lėjo užganadint sayo norus, 
pažinojo gana gerai tai ir apie 
tai mažai pa išėjo.

Pranukas buvo nevalgęs nuo 
vakarykszeziu pietų kurie su
sidėjo isz szmotelio duonos ir 
vandenio. Praskendes mislvsc * 
pamirszo apie valgi suvis, no
rint* ir kvėpuot buvo sunku; 
bet po valandai atsiliepė jame 
tas jautimas, toji jauslu yra 
galingiausia žmoguje nes per
gali v i soti nes misles ir jausiąs 
norint jos butu kuoidealisz- 
kiausios ir primena žmogui jog 
jis turi kuna.

Franas nusitvėrė už viduriu 
savo per pUse, matomai pajau 
te koki tai dideli staigu sopuli I 
nes skausmingai susiraukė; ap
sidairo aplinkui savo. Aplink 
sidbavo žali javai ant kuriu 
žiūrint rodosi busent matai 
banguojanezias* mares. Gražus 
tai regėjimas del sotaus, ne nu
vargusio žmogaus, l>et ne to
kioje luomoje esaneziam, kaip 
buvo vargingas Franas; at
kreipė galva in kita szali nes 
kaip jam rodosi, busent tosios 
visos gamtos grožybes juokėsi 
lycziodamosios isz jo vargo ir 
bado.

Tarno iszgirdo tarszkima 
žimo o

VC- 
kada dfrstelejo in ta

stot važnycziai.
Frau ūkas pa sist engdama s isz 

paskutiniu jiajiegu dabegopri(» 
vežimo. Veidą turėjo raudona 
nuo nuilsimo, krutinę skubini 
ir drucziiM kvėpavo.

— Kas-gi atsitiko, ko taip 
|begi vaikeli? — paklauso ku

nigas. u
Į begi

Franas iszome 
pinigus ir atidavė kunigui ‘žiū
rėdamas prick tam abt jo kokiu 
tai stebėtina perimaneziu pa-

t

— Ka tas turi ženklinti ? 
kunigėli,

isz kepures

žiurejimu.

— Imkie kunigėli, atgal 
tuosius pinigus, imkit meldžiu 
ant Dievo, asz nenoriu.

— Delko-gi tu ju nenori ?
— Nes... nes asz nenoriu 

ubagaut — isztaro vaikinas ir 
uždengė akis su rankove. Bal
sas jo stebėtinai drebėjo.

Kunigas temingai prisižiūri-, 
nėjo in vaikina, negalėdamas 
suprasti del ko ubagu būdamas 
nenori ubagaut; jaigu gali gy
vent be ubagavimo, tai kodėl 
apiplyszes? — pats sau to isz- 
aiszkrnt niekaip negalėjo; no
rėjo todėl vėl duot užklausy.- 
ma bet tojo valandoje vaikinu
kas pradėjo svyruot ant kojų,kas pradėjo svyruot ant kojų 
blakstienos nusileido jam ant 
akiu, veidas pabalo mirtinai ir 
griuvo ant akmenų prie kelio. 
Kunigas iszszokes isz vežimo 
pradėjo ji sznokinti bot vaiki
nukas buvo užmerkęs akis ir 
vos kvėpavo; po valandėlei isz- 
tare tykiai: “labai..** ir vol s
galva nudribo ant ranku kuni
gui. Pakeles jo galva nuo že
mos vela kunigas pradėjo 
kvost ka ženklina tas žodis 

labai;’’ vaikinas atidarė akis 
ir žvilgtorojas ant kunigo pn- 
untrino:

— Valgyt man labai nori
si... ir vėl užmerkė akis ir bu
vo visiszkai sugldbos.

labai...

< 4

vela

a])-

IV.
Persimainymas gyvenimo.
Dabar esame būtyje kunigo 

pra'baszcziaus.
Ruimas didelis, baltas,

szviestas dvejais langais; asla 
gražiai i sumazgota, ant sienų 

szali isz katros tas tarszkimas matome laikrodi ir kelis szven- 
jam davėsi girdėt, paregėjo va
žiuojanti kunigą, sugryžtanti 
nuo ligonio; apsidžiaugė varg- 
szas, nuėmė kepure ir isztieses 
melde paszolpos; kunigas pa
liepė ūkininkui važnycziai su
laikyt arklius iszsieme kelis pi
nigus isz kiszeniaus ir numėtės 
vaikinui in kepure liepe va
žiuot tol i aus. Franas pajautęs 
sunkuma kepurėje stebėtinai 
persi maine ant veido, 'mėlynos 
jo akys nuliūdo staigai ir asz- 
aros pasirito isz ju per jo vei
dus: kakta susiraukszlcjo ir 
ant viso jo veido galima buvo 
patemint kokia tai baisia bai
me ir jog kenezia didžiausi 
skausmą, geda ir nužeminimą.

Tieji pinigai kurie inpuole 
in jo kepure dalypstejo net jo 
szirdi ir prislėgė ja bueent di
džiausia sunkenybe, — primine 
jam jog jis vėl esąs ubagu...

Priesz valanda rodėsi jam 
jog sayo uhagiszka luomą, sa
vo vargus ir varginga ateiti pa
liko toli užpakalyje — ten to- 

/ Ii klonyje tarp muru miesto — 
jog nuo to pabėgo taip toli, o 
tuolaik persitikrino jog tas 
vargas, toji ubagyste neatsi
traukė nuo jo ir seka paskui ji; 
kaipgi atsitraukt nuo jo, kur 
pasidėt idant tas baisus nevi
donas paliautu ji persekiot, 
idant vargas ne rastu jq — 
tas-gi ji perenninejo Imisiausia 
baime, tas slėgė jam krutinę ir 
baugino.

Tvėrėsi dolto-gi ir leidosi 
skubiai vytis paskui vežimą 
idant dasivijus sugražinti al- 
mužna *bet pajiegu stokavo,mužna *bet pajiegu stokavo, 
jaute jog nuilsta visiszkai ir 
kas kart važiuojantieji labinus 
n t id t oi i nėjo nuo jo, todėl pra
dėjo szaukti užkimusiu balsu:

— Kunigėli! Kunigėli!..
Bet važiuojantieji matomai 

negirdėjo jo szaukimu nes ne 
vienas ne atsigryžo; ant užsi- 

7 sukvmo kelio, kunigui atsigry-
V * • 1 « _ _ • • • I

)
?

žus in szali, paregėjo jis began
ai paskui vaikinuke, liepe su-

r

Ne, suko jog jau ne yraputa*-

reikalo (hivinet jam gyduolių.
i i

nuo saves
— A ežiu. Dievui!
Kunigas numėtė i 

virszutine suknia, persivilko iii 
lengvesni ruba ir tnre in mer
gina :

— Eik dabar Magdnk prie 
(laibo, asz pabusiu prie vaiki
no.

Mergina nuėjo o kunigas so
dos ant kėdės priesz vaikinuku, 
ilgai prisižiūri nėjo in jo veidą 
su kokiu tai žingeidumu. Žino
jo jau visa jo praeiti nes Pra
nas 
iszpažino visas slaptybes savo 

- viską atidengė 
Vaikinukas dar vis

g ra u d ž i a i p ra vi rko 
nes.

užsimisli-
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Džiovos Nukreipimas
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Gemalai plaqcziuose pagim
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tam miegoti au džiova-sergau- ~|| 
ežiu, atsargus džiova sergan
tis ^nepavojingas tiems sn ku
riais jis gyvena arba dirba. 
Diatagelis žmonių «avo eyste-

Ji

Ko-gi verki, mano vai.
- paklausė kunigas.
Tai asz vėl almnžna imu 

o mano didis Dieve! — kalbėjo 
vaikinas per verksmus.

keli !
i

— Palauk Franuk, ne verk 
nes tas tau karszt-ligo *gali su
teikt — ramino kunigas.

Vaikinas ant kart splaike 
verksmą krutinėjo su stebėtina 
galo.

Ne verksiu — tarė smar- 
ne verksiu nes asz noriu 

iszsispaviedojo priesz ji, buri sveiku ir...
— Irka?
— Ir dirbti.
Mislis ubagavimo baugino ji 

taip kaip kitus vaikus baugina 
naktiniai vaiduliai apie ku
riuos jiems nesziotes ir augin
tojos pnsako'ja; jis bijojo Bai
siai kožno szeszelio kuris pri- 
mytu jam ubagyste kuris ro
dytu jam jog jis turi ubagaut 
ir misti įsvetimu duona, almiiž- 
na, kurios nouždiiba pats.

Kunigą; sujudino tas mažas 
vaikas, tas mažas pakutninkas 
kuris taip labai geidžia meta- 
voti už savo nedorybes, priga- 
vystes ir melagystes kuris 
karsztai troszko pataisos, ku
ris nenorėjo, nes 'bijojo baisiai, 
sugryžti in ta gyvenimą koki 
vedė pirmiaus, isz kurio pabė
go idant jcszkoti kitokio gyve* 
ninio. ' Tolinus bus.♦

duszios 
priesz ji.
saldžiai miegojo; kunigas norė
jo skaityt paeinos knygas bet 
jam nesisekė, vis žiurėjo in vai
kinuku, pamylėjo visiszkai visa 
szinlžia, patyrus jo dorybes du- 
szios, kurios per vargu mora- 
liszkn ir purvus, busent auguo- 
le isz po meszhi iszsimuszc ir 
paregėjusi spindulius sziltos 
sauleles džiaugėsi didelei. Tas 
kūdikis, kuris niekados negir
dėjo apie dorybe, kuris mažiau
sio supratimo neturėjo apie do
rybes, teisybe, verte žmogaus, 
pajau!e savyje troszkima prie 
to> visko, ant kart pabudo jame 
jausies geismo, pasikėlimo ir 
apsivalymo isz to purvyno ku
riame lyg sziol giliojo, idant 
būti lygum su kaltais Žinybo
mis idant žinot apie ka kita ne 
tik apie ta viena, kaip reike 
melst nuo praeigiu paszelpos. 
Czion buvo tikra Apvaizda 
Vieszpatios kuri laikais staigai 
atkreipė žmogų ant kito kelio, 
pažadina jamo naujas mislis, 
naujas jausiąs, apie ka jis suvis 
pirmi aus nenumano.

Po valandai ligonis pabudo 
isz miego, apsidairė aplinkui, 
rodos busent norėjo primint 
sau kur jis randasi o paregejas 
kunigą isztiese in ji rankas ir 
padmes ranka kunigo karsztai 
pabueziavo.

— Na o kaip tau Franuk?
— 0, gerai man czion labai 

gerai, man niekados taip gerai 
nebuvo kalbėjo vaikinukas ir 
aszaros pasirito jam isz akiu ir 
vėl su dekingyste prispaudė 
kunigo ranka prie savo lupu.

— Ar nejauti jau skausmo 
smilkiniuose? — tarė kunigas.

— Sziadien jau ne, nes pa- 
! menu kad man baisiai skaudė

jo.
Ir uždare vela

tus paveikslus, podeszinei prie 
sienos stovi kanapka o priesz 
ja nedidelis stalelis ant kurio 
guli kelios knygos, popieru, 
rankraszcziu ir laikraszcziu; po 
kairei kampe prie sienos stovi 
lova, nedidele, gražiai paklota 
ir užtiesta balta drobule — 
sztai beveik visi daigtai ir ra
kandai esanti ruime kuhigo, o 
norints viskas neatsiženklina 
puikumu bot. visur 
szvarumas 
kiauše.

Kambaris buvo tykus, per 
atidaryta langa matyt buvo so. 
de takeliai apsodyti isz abieju 
szaliu krūmais agrastu ir ser- matau ta karezema kur turėjau 
bent u, tarp dideliu iszsikerio- 
jusiu vaisingu medžiu, stovėjo 
sustatyti rodais keliolika aviliu 
su bitėmis, kurios dūzgė lekio- 
damos aplink avilius kaipo ir 
po medžius žydinezius rankio
jamos savo luoba. Raganaujan
tis regėjimas! Visaapszvietine- 
jo giedri saule! Kaip pripil- 
dintas buvo oras kvepejimu 
pusi keline janezi u drauge nuo 
žiedu su smulkiais lauželiais 
rasos, kurios saules spinduliai 
pakelinejo kas kart augsztyn, 
tverdami isz j n kamuoliui) bal
tu debesiu idant sumargint mo
lyną dangų.

Ruime amt kanapkos miego
jo mažas Frantus. Veidas buvo 
iszbales bet ant jo galima buvo 
patemint iszsi'blaivinima, ra
muma; miegojo saldžiai ir ne
kaltas nusiszypsojimas siautė 
ant jo lupu. Kafaniszka mergi
na sėdėjo priesz ji ant kėdės ir 
su gluosnio szaka baido muses 
nuo jo veido.

Durys tykiai atsidarė ir in- 
ejo kunigas prabaszczius — 
sugryžes isz bažūiyczios.

— O kai Senei miega ?

užmigo — atsake mergina.

akis, rodos 
lyg norėjo ka toki priminti
sau.

k i a i
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Isz vienos peczes (arti Maba- 
nojaus) žinia gavau, 

Ir tuojaus in. ten nulapsejau.
Kaip bobeles susirinko 

maeziau,
Tr apie juju pasikalbejima 

girdėjau.
Mat kaip vyrai in darbą 

iszcina,
Kelios “ponios0 sueina 
Tada kožna apjuodina, 

Padaro kaip puodą suodina.
Taigi grineziu nežiūri, 

Apvalyti josios laiko neturi, 
Pilni kampai szaszlavu, 
0 palubėse vortinkliu.

Jaigu greitai szvaryti 
nepradės

f

9

Tada kolera smaugti pradės/

ir
visame

tvarka kopui-

— (i ai da miegosi?
— 0 ne, ne, nenoriu, 

miego la'bai bafrninuosiu.
• TT ■ V

Asz

— Kodėl 1
— Nes visada sapnuoju apie 

bjaurius, ubagus su kuriais tu
rėjau pirmiau gyventi, rodosi

ant purvinos aslos gulėt, asz to 
visko baimintlosiu. Toki sap
nai kankina ir vargina mane 
baisiai.

— Nesibijok, 
daugiau in ja, mano vaikeli, 
nedraugausi su miesto valka
tom.

nesugryžszi

Ak! Kad tik koveikiau- 
sia pasveikti!

— Busi sveikas, gydytojas 
užtvirtino jog netrukus pa
sveiksi suvis.

— Garbe Dievui, nes...
Noretjo ka toki kalbėt bet 

nutrauko nedabaiges; matomai 
nežinojo kaip pasakyt. Po va- 
landeliai atsiliepe volą:

— Juk teisybe, kunigėli, 
jog jaigu keno duona valgai o 
no procevoji ant to, tai tokia 
duona vadinasi almužna?

— Kodėl apie tai klausi 
manos, mano kųdiki ? — pa
klauso kunigas.

— Na, tai isztikro taip yra? 
— klausė vaikinas, norėdamas 
būtinai žinot apie tai.

— No visada! atsako k u. 
nigas.
dytojai duoda duona ir visa

(temaJai piaųcziuose pagim
do džiova. Sveikos ypatos kū
nas nepasiduos gemalams ir] J’' ' ' • 1 ''

isznaikins juos, bet silpne ku
ne, ir be tinkamo prižiūrėjimo, 
gemalai pasidaugia paiko! sU- 

ir ypata

Klaidingas Paliudijimas 
Gali Vesti Prie

Deportacijos
■ ________________

Koumet ateivis iszegzami- 
nuotas uoste jis tupi duoti tei
singai informacijas apie s<v- 
ve. Jeigu žmogus neteisinga: 
prislėgs jis padaro kreiva pri- 
siega ir toki ateivi galima isz- 
doportuoti.

Taip instatyma laiko trys 
immigracijos inspektoriai prie 
Ellis Island atsitikime Vitto
rio Squillari, 24 metu amžiaus 
ir vietinis Italijos. Jis atvyko 
in New Yorka Lapkriczio 20 
d., 1928 m., aplankyti gimines 
New Yorke. Jis turėjo Italijos 
pasporta su ne-immigranto vi
za tinkamai Amerikos konsu
lo Turin’e užvizuota, ir sugry- 
žimo bilietą in Italija. Turėjo 
užtektinai pinigu.

Jo bėdos prasidėjo kuomet 
būvio ’paszauktas prie Board 
of Special Inquiry. Kuomet jo 
užklausta apie .kelionqsJ^ksla, 
jis pirma syki sake, kad atvy
ko aplankyti seseri, 
szvogeri,
kartu, jis pasakė, kad atvykt) 
užbaigti tėvo reikalus, tėvas 
mirė Italijoj.
, Tolesnes informacijos jo 
duotos nebuvo teisingos. Jo tė
vas pirm dvieju metu mirė, ir 
reikalai buvo užbaigti kuomet 
sesuo nuvyko Italijon. Kuo
met jaunasis Squillari mate, 
kad inspektoriai žinojo' teisy-

broli ir
užklaustas antru

Tolesnes informacijos

be jis nežinojo ka sakyti.
Board of Special Inquiry, isz 
trju immigracijos inspektorių 
nutarė ji neinleisti nes neturė
jo tinkamos immigracijos vi-
zos, ir kad jis ©teisingai pri- 
siege prie Bordo.

Szeimyna kreipėsi prie teis
mo, ir to immigranto laime, 
kad teisdaris Woolley ir Da-

laike kad immigrantas teisin
gai iszgavo viza Italijoj ir kad 
jis epražengo instatymu priesz

vis, permaino ta nusprendimą

atvažiuojant. Ateivis buvo in- 
leistas su persergejimu.F.L.I.S

Geros Rodos n ' 1 4

No visada! 
Matai vaikeli, gim- 

už-
— Jau gera valanda kaip laikytam savo vaikam, nereika-

— Buvo gydytojas!
— Buvo.
— Ar užrasze kokias gy

duoles 1

I

i

♦ ♦ ♦

Užprasze įmano gandras, 
Tu Dolcvare in kuinus, 
Viena, linksma bobele,
Ka turi maža stulbelo.

Mat ir josios vyras parvažiavo, 
Kaip nuo josios žinia gavo, 
Bet kaip apie tai dažinojo, 
Tuo jaus vol in svietą 

iszlapsnojo,
Bet in kuinus važiuosiu, 

Kaip tik vela žinia gausiu.

9

♦ X ♦ *
Skulkine buvo viena dora 

bobele, 
Labai tyki žmonele, 
Savo vyra mylėjo, 

Ir niekas tojo nesitikėjo 
Ka jiji galvoj turėjo;

Kaip vienas isz vyru iszojo, 
Tai bobele durnavoti pradėjo, 

Iszbego isz namu, 
0 vyras su pagelba paliemonu, 

Surado ir namo pargabeno 
Bet toji vis nerimavo, 

Visi sako kad apszerta 
Ar apkerėta.

O j tieji paeziuoti vyrai 
Koki jieji kvailiai, 
Isztikro žiopliai, 

O ir dideli nciszmaneliai.
* * ♦

Viena bobele isz peczes in 
miestą nuėjo, 

Na ir dingo, namo neparėjo, 
Matomai gera pauksztyte buvo, 
Norints da grinorka bet greitai 

susipažino, 
Su czionaitiniais papratimais, 

Ir su bobų apsiejimais.
Ant tokios bobos užklupt, 

Kaili gerai iszlupt, 
(Tž kožna prasižengimą, 
Už nddora pasielgimą.

* * **
Ten kur Viskonsine, 

Szalyje tolimojo, 
Mieste popieros, 

Yra familijos kelios, 
Lietuviu, 

No kam vertu, 
Ir .szirdeles ne viena, 

Sutikimo gyvena.
Gere namie ir karezemoje, 

0 szventoje dienoje, 
In bažnyczia ne eina, 
Tiktai in urvas sueina.

Gero per diena, 
Nematysi blaiva ne viena, 
Bobeles lenda prie vyru, 
Praszo kad užfundytu.

Ir mu’sztyncs tankiai būna, 
Ant kuriu su paikom pribuna,

1 ’

o

*

9

9

§ Kas nuolatos meldžėsi ir 
už szvonta savo laiko, tasai ant 
kvailio iszrodo ir sveiko proto
neturi.

§ ‘Kvailys klausė: 
tinka protas?” 
atsako: “Tik’žino ozortas.

_ Jeigu dirvos ne arsi tai
nedalbaige to ka mielino, tik duoneles neturėsi,

* ■ • . '

t

laudami nuo ju kolei maži ir 
dirbti negali nieko ir tas nesi- 
vadina almužna.

— Tai-gi tik nuo gimdy...

“kam 
o iszmintingas M
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Palicmonai su talka, 
Daro tvarka su paika, . 

” O kaip pas vaita nugabena, 
’ Kaip bausme reik mokėt tai 

stena.
4 I

Dr. T. J. Tacielauskas
r Pirmutinis Lietūviszkas 

Dentistas Mahanojuje. 
Ant Antro Floro KHne Sstoro
Dentistas Mahanojuje.

I

naikina plauczius 
mirszta.

Gemalai randami džiova-ser- 
ganezio soilese — mažai, kuo-, 
mot liga prasideda, bot skai- 
ežius didinasi pakol prie pa
baigos ratidaAi milijonai.

Terp apsirėiszkimu, kurie 
verezia viena kreiptis prie gy
dytojo, yra silpnas kosėjimas, 
menkas karszczi avimas po
piet; pražudytai svarumas ir 
kraujo leidimas isz plancziu. 
; Daugelis, kurio turi tuos 
džiovos apsiroiszkimus pralei
džia vienintele iszgydymo pro
ga pasitikėdami in patentuotu 
gyduokiu apgavikus ir medi
kai iszkus szundaktarus.

Nevartok patentuotas gy
duoles ir neik pas szundakta
rus, kurie garsino jog gydo 
džiova kokiu tik jiems žinomu 
budo.

Jeigu tik manai jog džiova 
sergi, eik pas privatiszka gy
dytoja arba in džiovos klini
ka arba in gydinyczia.

Persitikrink jog plaucziai 
atsargiai egzaminuoti, atsi
mindamas, kad reikia nudeng
ti krutinę. Netikėk in gydyto
ja, kuris egzaminuoja plau- 
czins per drabužius, arba ar- 
sziaus, 
be egzamino.

Jeigu yra kiek nors neužtl- 
kejimo, seiles turi būti mik- 
roskopiszkai egzaminuotos. 
Valstijos sveikatos bordai ta 
dykai daro. Tavo vietinis svei
katos aficierius pagelbės isz- 
gaūt isztyrinejima.
Kožnas tris minutas kas nors 

Suv. Valstijose mirszta nuo 
džiovos. Szimtas penkias- de- 
szimts tukstancziu ypatų 
mirszta kas met nuo džiovos 
Suv. Valstijose.
ypata isz dessdimts mirusiu 
Suv. Valstijose mirszta nuo 
džiovos.

Szviezias oras tiek reikalin
gas sveikatai kiek grynas ir 
maitingas maistas.

kimsztuose kambariuose,

karszczi avimas

kuria nurodo vaistus

tukstancziu

Kiekviena

Žmogus netur miegoti pri- 
kimsztuose kambariuose,* su 
uždarytais langais. Namai ir 
dirbtuves vietos turi but szva- 
rios ir tinkamai vedintos. Pur
vai ir prastas oras yra džio
vos draugai.

Ypatos su szalcziu ir kosu
liu, kuriuos per ilga laika tu
rėjo, ir kurie vis mažiaus ir 
mažiaus sveria, turi kuogroi- 
cziause eit pas gydytoja, 
klinika, arba gydincTįia. ^Pa
vojinga laukti.

m

Neatsargus spiaudymas už- 
platina liga.
Sergantieji turi degyti jiesz-

moj turėjo džiova bet neapsir- 
go nes prižitirejo sveikata ir 
stipruma.

Visuomet uždeng burna ir 
nosį su skepetaite kuomet kos
ti arba cziaudi ir būtinai rei
kalauk jog kiti ta darytu. 
Kuomet ineini ip kambarį isz 
lauko ir randi bloga ir biauriai 
kvepianti orą atidaryk langus 
ir permainyk orą. Atidaryk ir 
duris.

Pavirsk in szviežio oro se
kėja. Gorinus būti szviežio oro
sekėju negu beveik negyvas 
sziltnaminis paliegėlis.

Stengkis nelankyti prigrūs
tus kambarius, nes jeigu pats 
sv(}ikas, bot lengva Inkvepti 
visokius gemalus.

Nevažiuok gatve - karuose 
koumet ^uri trumpa kelione. 
Vaikszcziok. Vaikszcziok du 
syk ant dienos szviežiame ore. 
Tas prides desziriits metu prie 
tavo gyvasties. Jeigu netiki 
pabandyk, tuoj pamatysi.

Atidaryk miegamojo kam
bario langus per diena ir nak- 
ti, net ir žiėmoje. Negali gau
ti per daug szviežio oro. Ligų 
gemalai nekeneziai 
orą.

szviežia 
F.L.I.S.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojamą au 
stebėtina 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 80c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

11,000 TIK UŽ «O CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

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

Vaist-žoles yra nuo sekaneriu Il
gu: viduriu. užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strenu*lr pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žollu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas'*. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žaliu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo- 
se. M. 2UKAIT1S,
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 AKABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu.

K

150 Paveikslu.
Druadai Puikiai Apdaryta Audekliniais lumargintaia Vynsaia
iZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOf 

APIE 8ZITA KNYGA

Gerbemash TamliUi:—
Sulaukiau nuo lusu siunctlainoa 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena" ui kuria tariu 
•širdinga acalu ir labai dilaugluosi 
kad tokia knyga kaip “Tukstantla 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra iingsldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas net nspa*

gial praeina. An visiems linktoslan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų te Viena" nes ja 
skaitydamas Smogus aplo viską tada 
pamirsit! te visokį rupesesiai noru 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A; tOKAS.
II d. Gegulio IMlm.
Dv. Falasduonys.
Ccekisakes vai.
Kauno apsk.
UTHUANIA.

“Tuke tanus

•ijunti kaip laikas •Arentai ir amtr

4

19 W. Centre St; Mahanoy City
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Yra tai ketvirtai badavimu toe puikfioa knygos, tu
parodo kad
ja nusiusti in Lietuva. Pralos knygai Amerika S2.00
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onema labai patinka. Taipgi galima .

Fr«k» kny<M in U«tm.ra nuMuttara tiktai SMM, 
W. D. BOOZKAUSKA8 - 00. MAKAMOY OITY, VA. j
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New Philadelphia, Pa. t Ag-' 
nicszka Grudzinskiene, 34 me
tu, mirė namie po ligai keliu 
menesiu. Velione paliko vyra, 
dvi dukteres ir sunu.

i-------------- ------ -------------- *

Isz Lietuvos.
— Mieste per 1929 žuvo 35 

ypatos nuo visokiu priežaseziu. 
Visam musu paviete kasyklose 
užmuszta. 95, netikėtu mireziu 
buvo 92; savžudinscziu 26; žu- 
dinseziu 6; automobiliu nelai
mėse mirė ir užmuszta 42 b 
nuo kitokiu priežaseziu žuvo 
148 ypatos.*

— Praeita meta sūdai per
skyrė net 51 nesutinkamu pore- gelba vietiniams. Tukstancziąi 

mazgu moterys-1 žmonių prisi žiūrine jo Ugnei ir

Mount Carmel, Pa. — Nedė
liojo po piet kilo ugnis skiepe 
Penny sztore, kuri padare* ble
des ant $80,000. Visas t a voras 
sztore likos sunai'kytas per ug
nį ir vandeni. Ugnagesiai isz 
visu aplinkiniu pribuvo in pa-

BIELIAUSKAS IR VISZ - 
NIOKAS PASMERKTI 

MIRTI. .
Kiunins. — Karo lunko teis- 

“pleezkai-
neseniai suimtus su

ka ir 
mirt i. 
szymus,

Ii u o suriszta 
tęs 1,614.

t Praeita Sereda apie piet 
mirė gerai patinstamas Jonas 
J. Minkė viržius, 36 metu, 738 
E. 'Centre ulyczios., sirgdamas 
nuo kokio tai laiko. Velionis 
pribuvo in Amerika būdamas
da jaunu vaikinu ir apsigyve
no Mahanojuj, laikydamas per 
koki tai laika saliuna kuri ne- 
senei pamėtė. Paliko dideliam 
nuliudime savo paezia Juzefi- 
na, sunu Juozą, broli Juozą ir 
dede Jokūbą Minkevicziu mies
te kaipo ir mothia ir tęva Lie
tuvoje. Laidotuves atsibuvo 
Subatos ryta su apeigoms Szv. 
J uozapo bažnyczi oje 
dalyvavo daug

— Užkvietimai

kuriose 
žmonių.

jau likos 
iszsiunsti ant puikaus pokylio 
kuri parengė Liotuviszkas In
dependent Kliubas 27 
riaus ant Norkevicziaus sales. 
Inžanga $7.50, ekstra motore 
$.100.

07 Janua-

— Jonas Žarnauckas, kėlės 
dienas svecziavosi pas 
nes ir pažystamus 
Barre ir aplinkinėje.

— Apie 6:15 valanda Pa
kilo ugnis 

West Railroad ulyczios. 
rints bledes padalyta 
bet' baimes buvo daug.

— Panedelije 
siegdyti

gimi-
Wilkes-

nedelio rvta

likos 
iszrinkti

daug automobiliu.

mas Gruodžio 7 d.,
tiiiiukus,“
literatūra ir ginklais. Bieliaus- 

\Tirszniėka pasmerkė 
Panavus malones pra- 

mirties bausme pa
keista kaltjimu visam amžini.
PARDUOS DRUSKININKUS 

ANT LICITACIJOS.
»

Vilnius — Žinoma gerai vie
ta Druskininkai, bus pastaty
tos ant licitacljos už skolas. 
Badai Vilniaus Bankas užims 
juos nes paskolino 65,000 litu.

pribuvo tėvas
Likos nu-

ant
No

ma ža i

Pl’«- 
sudžios 

Houck ir McHenry. Pottsvilles 
slide buvo daug žmonių pa
sveikinti sudžius.

— Profesorius Mikolas Sla
vickas, kuris kitados buvo 
vargoninku Viktoria teatro o 
dabar yra vadu Towers orkest- 
ros Philadophijoi grajino per 
radio stoti WCAU, 
va'kara. Muzika buvo aiszkei 
girdėta Mahanojui. Prof. Sla
vickas yra Boczkausku seso- 
runu.

Kewanee, Ill. — Czionais ran
dasi suvirszum szimtas Lietu-* 
viszku szeimynu. Darbai sziaip 
taip kruta; vieni dirba tris 
dienas ant sanvaites o kiti vi
sas dienas iszdirirti bet pribu
vusiems sunku aplaikyti dar
bus.

— Szv. Antano parapijos rei
kalai daug pasigerino nuo ka
da kun. Virbickas prasiszalino 
o in jojo vieta
Vincentas A Žukas.
tarta laikyti 31.ma diena De- 
cemberio pasilinksminimo va
karėli ant bažnytines svetaines. 
Jaunimas daug pasidarbavo, 
iszpuosze puikiai svetaine kad 
net buvo malonu žiūrėti. Sve
teliu prisirinko pilna svetaine 
ir vieni kitiems linkėjo Nauju 
Metu. Kun. Ažukas drauge su 
parapijonais linksminosi o ka
da varpai pradėjo skaihbint 
Naujus Metus, kun. Ažukas pa
sakė puikia prakalbele Lietu- 
viszkai ir Angliszkai vėlinda
mas visiems linksmu Nauju 
Metu. Baigdamas kalba, maža 
mergaite jam inteike puiku bu
kietą žiedu. Vakarėlis pasibai
gė u'žganadinancziai 
liai linkėdami *__
Nauju Metu iszsiskirste namo. 
Pelno isz vakarėlio ‘buvo $375.- 
00. —Parapi jonas.

&

Yra tai linksmoH Ncdelinios 
Ekskurcijos parengtos Read i n go 
Geležinkelio, ekskurcijos kurios 
palinksmins visa szeimyna, in New 
Yorka, Philadelphia, Atlantic City 
ar didieji ekskureija su palydovu 
not in Bermuda. Pasirenkite dar.

Dubeltavas 
Tikietas

i o svete. 
vieni kitiems

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$4.oo

NEDELIOJ 12 SAUSIO
Specialia Trcinas Subatoa Naktį
Isz Shenandoah .... 12:35 ryto
Isz Mahanoy City
Isz Tamaqua ....

1:16 ryto 
1:45 ryte 

Grįžtant treinas aplois Now York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

S A n L H v v

■
<n»M>

■ t ■ . j f rM; n

Uidfe

■nl»'

WASHINGT0N0 SOSTAPYLES NAMAS UŽSIDEGĖ PRAEITA PETNYCZIA.
gni.s praeita Petnyczios vakaru kuri 

gu smarkiai apdege.
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BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU

Juozas Noverauckas, Miners
ville, Pa. — Priaiuncziu jum 3 
dolerius už laikraszti “Saule“ 4 > * 'u* *
ir meldžiu ■ si tinsti ant tolinus.

“Saulę“ ir WWau- 
ateina in mano namus. Du

Asz myliu skaityti
Jaukiu nekantriai pak&l ‘^au
le“ ateina in mano namus. Du 
metus adgal jrradejau skaityti 
“SauleM ir taip man jiji pati
ko kad asz skaitysiu “Saule“ 
visados.*

RasikevicziusKaz. Rasikeviczius, Ply
mouth, ’Pa. Dekavojn jums 
už gerus velinimus ir asz taip
gi si miežiu velinimus kad Kū
dikėlis Jėzus duotu jums ramy
be ir meile tarp jusu szeimyne- 
liu ir kad sulauktumet sveiki

w « a M* ■ ■ <- • ■Naujo Meto, taipgi dekavoju u'ž 
kalendorių ir už pnikes istori
jas kokias talpinate “Saulėje. f f

Mrs. M. Rutkevicziene, Pro
vidence, II. I. — Praszvito ma
no akys isz džiaugsmo kada 
atėjo man “Saule“ 
kad man užtemo “Saulute“ 
kuri taip puikiai szvieczia vi
siems su puikiais pamok i ni
urna i s, istorijoms ir kitais apra- 
szvmais. Dirbkite sveiki del 
žmonių labo koilginusia.

nes maniau
“Saulute

Mrs. Magdalena Riktoraitie- 
ne, Wateibury, Conn. — “San. 
le“ yra taip maloni skaityti 
kad lankiu dienos kada ji atei
na su nekantrybe, rodos myli
miausio sveczio. Linkiu vi
siems geriausiu velinimu ir pri- 
simiežiu 3 dolerius.

K. Zigmont, Lost Creek, Pa.
— Siuncziu 3 dolerius už myli
ma “ 
35 metus

jajmo per 
Nedėlios

SHENANDOAH, PA.

praeita 
Utarninka ir Sereda Sbenado- 
ris davė žino svietui kad jisai 

žino pasklydo 
per radio kuri užvedė gerai ži
nomas musu radio ekspertas 
Izidorius Kvedarą. Stotis buvo 
žinoma kaipo WMJP. Siunti
mai buvo girdėt New Yorke, 
Philadelphijoj, Atlantic City ir 
kitur. Jaigu valdžia pavėlins 
tai stotis darbuosis ir tolimes
niam laike.

— Tamoszius 
ežius, 40 motu, likos sužeistas 
kasyklose ir nuvežtas in ligon- 
bute. Tamoszius Vinerauckas 
taipgi likos sužeistas tose pa- 
cziose kasyklose.

— Mete 1929 mieste buvo 
48 nelaimingi atsitikimai nuo 
kuriu tiek žmonių mirė ir buvo 
u’žmuszti.

Pirma • karta

gyvuoja o toji

musu

Bernatavi-

Girardville, Pa. —Juozas Pi- 
kelauckas likos ant vietos u'ž- 
musztAs, puldamas nuo trepu ir 
nusilauželamas sprandą, kada 
norėjo nuneszt vežimuką že
myn nuo antro laipsnio. Paliko 
paezia ir kelis vaikus. Laidotu- 

. • ves atsibus su pamaldoms Se- 
redos ryta.

/ Tuscarora, Pa. — Praeita 
ianyaito likos suriszti mazgu 
moterystes pana Emilija Mi- 
siuniute isz Lansfordo su p. 
Vincu Janulevicziu isz czio- 
nais.

Hartford, Ccnn. — Czionais 
dalbai suvis sumažėjo ir nema
tyt tuju “auksiniu laiku 
kuriuos sapnuoja Amerikonisz- 
ki kapitalistai. Dirbtuves už- 

ga- 
Lietuviu

> y apie

Dirbtuves 
darytos, bedarbiu randasi 
na didelis 
czionais yra gana didelis skait- 

Daugelis nedirba nes turi 
namie sėdėti ir pri žiūrinėti 

anot eres eina 
fabrikus. Poni Bal- 

czionais labai 
reikalinga nes arbo turėtu už
tektinai.

akai t lis.

lis
sedoti 

bravorėlius o 
dirbti in 
truviene butu

taip ii-

Cleveland, Ohio. — Panede- 
lio ryte miesto džiovininku li- 
gonbutej mire Agnes Eimoniu- 
te, nuo E. 174th St. Ji buvo 21 
metu amžiaus ir iszsirgo džio
va net penkis metus
gąi ja giltine kan’kino ir prie 
mirties renge. Priesz mirti ke
lios sanvaites taip ji iszdžiu- 
vo kad oda truko ir iszlindo 
kaulai. Tokiu džiovininku ma
žai esama, kiti greitai nu- 
mirszta.

Teipgi mire V. Debesiu 
kuri mokinosi Gary, 

ant slauges. Buvo ir-gi

kiti greitai

duktė,
Ind., 
jauna mergina, mirė nuo infhi- 
enzos.

Abieju liko tėvai ir seserys 
ir broliai.'

m.,

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Victoria Wassel, 1118 
North St., mire Gruodžio 25 d. 
in szv. Užganytojo kapines..

Juozas Widrinskis, 29 
miro Bellevue ligoninėj,

New York City, Gruodžio 25 
d. Palaidotas Gruodžio 30 d., 
isz szv. Andriejaus bažnyczios 
10 v. ryto in szv. Kryžiaus ka
pines.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi įgraborius Adolfas/ Pk. 
Stankus.

PERDIRBS.f

Maža mergaite in savo dran-, 
ge.Minersville, Pa. — Antanas

Szulkaitis, 55 metu, po trumpai
’ ligai mirė namie. Velionis bu-|va'kal pilko sau kitus dantis? 

vo senu gyvemtoju czionais, pa
likę paezia, dil-sunus ir.,dvi 

tores.

Ar žinai Onute? Mama

$3.25 Dubeltavas 
Tikietas

EKSKURCIJA IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 19 SAUSIO

Specialis Treinas Subatos Naktį
Isz Ryto

Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mahanoy Cfty .................. 2:49
Tamaqua ......................    3:16
GRĮŽTANT—Specialis trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:30 vakare. North Broad St. 
stacija 7:37 vakare.

$3.75 ir adgal
IN

ATLANTIC CITY
NEDELIOJ 19 SAUSIO

Pirkite tikietug isz anksto

Jds

Ekskureija su 
palydovu in

IN

BERMUDA
25 VASARIO IKI G KOVO

Bermuda sustebins jus!
saulietos salos tinkamos del viso
kiu pasilinksminimu, jos stebėtini 
namai, visoki auo-ulai ir kvietkos, 
kur galima praleisti trumpa žie
mine vakacija.

Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minčtas ekskurcijas kreipki- 
nnt stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED ’

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudOtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

— O ka su senais padalis?
— U-gi poldilbs ant mažes

niu tai bus del manes. • 4. <■

G. W. BARLOW, Pres.
C J. FERGUSON, Vico-Pres.irKaa.

X '■ *

1

Saule“ kuria skaitau jau 
ir kuria pradėjau 

skaityti būdamasSzkotlandijoj 
ir sziadien jos nepaliaunu skai
tyt. •>

padareKapitulos virszuje kilo n
Apie 1 ūksiant is kny 

laika nes-kitaip butu padaryta daugiau bledes. 
ma ugnis kapitulos nuo 1814 melo kada tai Anglikai padoge i*r dvi szalys sudegė. Washing- 
tono kapsule likos pradėta statyti 1818 mete ir pa'baigta 
lijonus ’doleriu. Visi valdiszki namai ne turi jokiu ugniniu apdraudimu 
szis namas nebuvo apdraustas nuo ugnies.

$8,0()d ir užgesinta in laika.
bledes ant 

l’gnis likos užtikta in 
Priežasties ugnies yra nežinoma. Yra tai pir-
n

1827 mele ir kasztavo arti tris mi- 
ant namu (odei ir
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JUS VIS REIKALAUJATE BANKA KURI ŽINO 
KAIP JUMIS PATARNAUTI

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------

C
5

3

S

JUOKAI

Yra tai juso Banka.
To Banko virszininkai ir direktoriai yra vyrai kurios 
pažinstate ir su kuriais galima visada pasimatyti.
Jie žino kaip jumis geriausia patarnauti pagal juse rei
kalavimu. Jie yra vyrai geram stovyje saitam mieste, 
ir turi gera pasisekimą savo užsiėmimuose.

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN

JUOZAS MACIEJUNAS
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER 

f - ’ ■

■ į'

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. BEING 
P. C. FENTON
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INSIPAINOJO.

Apgavikas.
Priesz suaižė stojo valdyto

jus namo; apskunsdamas savo 
randauninka, jog kaltas randa. 
Aps'kunstas siūlėjo visus kvi
tus, ' 
t a re:

—■„ Ka'i|) tu galėjui 
skunda inneszt in stula, apie 
kuri žinojai, jog prova nelai
mėsi?— paklauso Sudže aps- 
kundiko.

— Tai asz mislinau jog lai- 
■■ '

■’ f ’ t • •; ■'
Tai gal no teisingi kvl-

x< ❖ *
SKAITYKITE "SAULE”
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kuripos sudže peržiurėjas

. Kasi p taji

mosiu.
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— Tai-gi ant mano negiliu- 
ko, visi teisingi, 
s imi nes a psk u ndy kas.

— Tui21<aip mislinai prova 
laimėt ?

—• Szitaip: tas apgavikas 
mane prigavo. Jis būdamas 
girtas dieyavosi, jog pamote 
kyitus; na tai asz ji ir apskun- 
džiau, o tas prakeiktas ne pa
rode kvitu pet dabar sude, tai 
ka asz kaltas, jOg tai apgavD 
kas ?
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TIKRA LIETUVAITE.
—' Kiek turi metu? Onute.
— Lietuviszkai

16m. o Angelskai 40 m...
— f Kaip tai?
— Ba mat,

10 myliu, tai •mnsiszku — Lie
tu viszku bus 16.
Lietuvaite, tai noriu ir metus 
ro'kuot Lietuviszkai. ..

rok uojent

Juozas Terence, Minersville, 
Pa. — Malonėkite priimti cze- 
ki del 3 doleriu už “Saule.“ 
Norints mano tėvas a.a. Anta
nas mirė keli menesiai adgal 
bet be “Saules“ negaliu būti 
nes kada “Saule“ ateina in 
musu namus tai primena mums 
musu .mvlima teveli kuris skai- 

“ per visa savo gyve
nimą, kuris mums skaitė “Sau- 

Skaite jaja per 27 metus ir 
tik per “Saule“ asz iszmokau

Saules
4 4

> J

Saule

t

€ 4

te “Saule

le.“
Saule

isz Angelskn skaityt Lietuviszkai. Todėl už-
siraszau

Asz kaip riaušių
kuri yra ge- 

visain

NUBODO
V-gi kas tau paezuli 

isz rod a i gerai 
ra i, miegi gerai 
keukef...

valgyt gali ge- 
kas tau

Jau man praskudo gy-
venimas.

— Isz kalios szalit
-MILIUI 1*1 Apie kiszenius.

P
lįS

‘S

“Saule“ 
laikraszcziu

Amerike ir skaitysiu pakol gy
vas busiu. Aržiu už puiku ka
lendorių.

Mrs. Elzbieta Blass, Detroit, 
Mich. — Siuncziu 3 dolerius ui 

Saule“
rimti. Skaicziau “Saule“ nuo 
1914 lyg 1925 meto bet gyveni
mo aplinkybes man neleido to- 
liaus jaja skaityt o dabar vėli
nu vela pasilikti jusu didėlėje 
szeimynoje. Vėlinu visiems ge
riausius velinimus.

& 4 be kurios negaliu nu- 
“ Saule
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JESZKO DESZIMTS ŽMONIŲ, AKTORIŲ, KURIE INKRITO IN MARES.
‘ i ' * _ _
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Nerikai ioszko dcszimts žuvusiu aktorių kurie žuvo laike traukimo krutamuju pa-
> « • <■ > i * • i • 1*1 *  _ a. * a. Ot X Ik f /\ aveikslu kuriu du eroplanai susidūrė ore ir nukrito in mares artimoje Santa Monica,

Valdžios laivai isztrauke nuskendusius eroplanus ir kunus žuvusiu.
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