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ISZ AMERIKOS SUMAISZYTA

NELAIMINGA
TRAICEI

NUSZOVE SAVO APGAVTN- 
GA PAOZIA IR SUŽEIDO 

MIRTINAI BURDIN- 
GIERIU.I

I
I

Milwaukee, Wia. — Mal- 
viii Payne, nuszove ant smert 
savo paczia Franciszka, 25 me
tu, motina trijų vaiku, 5, 6 ir 8 
metu, po tam paszove mirtinai 
havo burdingieriu F. Palfrey.

Prijausdamas kad jojo pati 
ji apgaudinėja, sugryžo isz 
darbo ankseziau ne kaip moto
re tikėjosi ir abudu rado ne- 
pritinkaneziam padėjimo. Mo
tore nuszove ant smert lovoje, 
o burdingierius iszbego laukan 
bet szove paskui bėganti pa
taikindamas jam in pilvą ir da
bar guli mirsztantis ligonbu- 
tyj°’

Payne prigulėjo prie Sala- 
veisziu Armijos ir buvo mal- 
szus žmogus, bet nuo kokio tai 
laiko nužiiurinejo savo paežiu- 
le kad ji apgaudinėjo ir ant 
galo nutarė abudu susekt ant 
karszto’darbo.
VARGSZE PALIKO DIDELI 

TURTĄ.
Įx>gan, Iowa. — Mažoje grin- 

czeleje, kurioje gyveno viena, 
senmerge Nellie Hendricks, 64
metu, mirė ana diena. Kada 
srerifaA dare^-rata josios v^ar-

ft ft

SZEIMYNA
SUNKU ATSPĖTI KOKIA 

GIMINYSTA VIESZPA- 
TAUJA SZIOJE 

SZEIM YNOJE.

Tacoma, Washington. —Vie
nas Japonietis, Ajizuma Kato, 

vedė daug 
vyresne už save naszle, kuri 
turėjo jau suaugusia dukterį.

Kato tėvas, kuris buvo nasz- 
lys, 42 metu amžiaus, insimylė
jo savo podukra ir ja vede.Tuo 
budu Kato žmona likos poduk
ros uoszve, o jo podukra — jo 
uoszve. Jo tėvas taipjau likos 
jo posuniū.

Dabar Kato pamoto, jo žmo
nos dūkto, pagimdo sunu. Kū
dikis, vadinas, yra Katu i bro
lis, nes jis yra Kato tėvo sūnūs. 
Bet tas pats kūdikis yra taip
jau Kato žmonos dukters sūnūs 
o todėl jis Katu i sūnaitis, arba 
atbulai — Kato yra tam vaikui 
tėvukas.

Leiskim dabar, kad Kato 
žmona pagimdys sunu, tada— 
na, tada jau bandykite patys 
ju giminystes painiu paines 
iszpanioti.

GELEŽKELIO VAGYS 
SUIMTI.

Wiilkes Barre, Pa. — Visokio 
tavoro verties už keliolika 
tukstaneziu doleriu likos su
rasta per palicije, kuri pavogė 
isz Lehigh Valios trukiu trys 
vogyiM, Be u as Žugąlis, Jonas

22 metu amžiaus,

gingoje grinczeleje, rado pa- B. Vttszkun visi isz
. slėpta visuose kampuose dau
giau kaip 41 tūkstanti doleriu 
pinigais ir brangenybėms. Sen
merge sirgo nuo kokio tai lai
ko .ir. niekas nesirado prie jo
sios kada mirė. Giminiu jokiu 
nepaliko.
AUTOMOBILIAI SUDEGINO 

DAUG GAZOLINO.
i Harrisburg, Pa. — Automo-> X <1« " 11 u i viliu*

laistai in laika szesriu mene- 
slp, nuo pradžios meto, sudegi
nodaugiau kaip 50 milijonu 
galonu gazolino už kuri užmo
kėjo 10,471,531 padotko. Prie
pa baigos meto toji suma gal 
daėid kortia 25 milijonus dole- 
Hu. ’
MOTERE NUŽUDĖ SAVO 

SENA VYRA.
j Steubenville, Ohio. — Mrs. 
Agnieszka FreiHing, 41 metu, 
kuri apsivedė keturi menesiai 
ądgal su Jonu Freilling’u, 74 
mętu, turtingu žmogum, likos 
ąrefiztavota ir uždaryta kalėji
mo Už nužudinima savo vyro. 
Senukas priesz apsipaeziavima 
padovanojo savo paežiai 20 
tifkstancziu doleriu. Jojo trys 
tfttnUa prasze sūdo idant pa
ženklintu globėja del juju te- 
vo’.kada buvo da gyvas idant 
pati negalėtu visu pinigu isz 
Jojo iszgaut.
MINYSZKA ATLANKĖ MO
TINA; LIKOS UŽMUSZTA,
Allentown, Pa. — Sesuo ^(a-

ro Mazella, 44 metu, minyszka 
isž' Szv. Jono kliosztoriaus, 

: Philadelphia, likos konia ant 
vietos užmuszta tuo jaus prie 
duriu Szv. Urszules klioszto- 

. riaus, Fountain Hill, czionais.
•"'Sesuo Mare, pirma karta at
lanko savo motina ir gimines 
in 19 metu ir nuvažiavo ant 
nakvynes in kliosztori automo- 
bi 1 i Ujr j

isz' Szv.

lanke savo motina ir gimines

kuri vare josios sesuo. 
Vos iszlipo isz maszinos, kad
tame adbego 'kitas automobi- 
lirus, permusze seseri, sužeisda^ 

' nitas mirtinai, nuo ko tuoj mi- 
-rb/Motina mate visa atsitiki- 
nia ir tuoj apmirė isz susijudi- 

T .
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TIKRAI KVAILYS
NORĖJO PADARYTI 

LENGVA SMERTI SZU- 
NIUI, BET TAS JAM 

DAUG KASZTAVO.

Seabrook, Md. — 
Tamoszius O’Ryan 
netoli czionais farma, turėjo 
sena nususinsi szuni, kuriam 
nutarė padaryti lengva gala. 
Tasai pilozopas svarsto kolos 
dienas kokiu budu padaryti 
szuniui smerti ir ant galo isz- 
galvojo, kad dinamitas grei- 
cziausia ir lengviausia užmusz- 
tu szuni. Nusivedė szuni in ar
tima girraite, pririszo isz abie
ju szonu po szmo'ta dinamito ir 
uždegė ilga “fiusa” — bet-už- 
mirszo szuni.pririszti prie me
džio.

X.WI #

Szuo supratęs pavoju savo 
gyvasties, pradėjo glaustis prie 
savo pono, tasai pradėjo bėgti 
kaip pasiutęs namo o szuo pas
kui. Ugnis jau artinosi prie di
namito, o Tamosziui pasisekė 
inbegti in stuba ir užtrenkė du
ris. Szuo inbego in garadžiu, o 
trukus dinamitui, ne tik szuo 
likos isznesztas in padanges 
bet ir garadžius su dviems for- 
dukais, o grinczioje nepasiliko 
ne vieno lango. O’Ryan’ui ta
sai “triksas”
tri'ju tukstaneziu doleriu.

Airiszis 
turintis

kasztavo arti

KASYKLOSE PASIRODI
NĖJA “D VASE.”

Strausburg, Ky. — Vienoje 
isz ęzionuįtiniii kasyklų pasi-

Lalsilrai Ir Pinigui visada alusklta tik ant tilo adreasi
W. D, B00ZKAU8KAS - 00., 
““ MAHANOY CITY, PA.. MAHANOY AND A STS•I
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MALDA JAJA
Į ISZGYDE Isz Visu Szaliu

VELNISZKAMOTERE
T u’ Q ’

Supara-

UŽSMAUGĖ SAVO VYRA, 
APLAISTĖ JI KARABINU 

IR UŽDEGE.

SUPARALYŽAVOTA PER 
DU METUS, ATSISTOJO IR 
PRADĖJO VAIKSZCZIOT.

■ ■■

Woodstock, Ont.
lyžavota dii metus ir naudoda- 
ma krėslą ant ra'tu, nes negalė
jo visai vaikszcziot ir nors gy
dėsi pas višpkius daktarus, bet 
jokio pa lengvinimo ncapturejo 
ant galo likos nuvežta ant pa
maldų, kurias laiko Rev. W. 
Raymod Watson isz Pentecos-
tai Churcli, kuris gydė žmones 
su pagalba drūto tikėjimo ir 
maldų kai j) Krist ūsas gydė už 
Jojo laiku.

Re v. Watson patepė skau- 
danezias vietas Mrs. Emilijos 
Houston, 32 metu, meldėsi del 
josios ir ant galo llepe jai atsi
stot. Motere su didele sunke
nybe atsistojo ir ženge kelis 
žingsnius? , Susirinkę labai 
tuom nusistebėjo ir meldėsi 
karsztai

• p*

žingsnius.1

už iszgydyma moto- 
res. Dabar Houstoniene vaiksz- 
czioja, o nors silpnai, bet pa
gal daktaru is^tyrinejima ne- 
užilgio visiszkai pasveiks.

Paskutines Žinutes

II Tokjp, Japonija. — Ketu- 
resdeszimĮs žmonių pražuvo 
per trukhna prūdo Komoro. 
Vanduo hunesze devyniolika

Lodžius. — Kaime Szv. Onos, 
kilo ugnis grinczioje gaspado- 
riaus Stepono Pulanio nakties 
laike, o norints žmones gana 
stengėsi užgesinti ugni, bet 
grinczia pusiau sudege. Kai
mynai ineja in vidurį rado ant 
lovos sudegusi lavona Stepono,

f T’*‘ m IK'Žmones pradėjo visaip maus
tyti apie ta atsitikima, nes tik 
lova ir gulintis ’ant josios Pū
kinis sudege. Palicije in tai in- 
siimaisze, 
ant galo aresztaVojo jojo jno- 
tcTe kuri ant galo prisipažino, 
buk taji vakara pas juos kilo 
barnis ir musztyne laike ku
rios vienas isz girtu svecziu 
gerai gaspadoriu apdaužė. Ji- 
šai būdamas girtas ir silpnas, 
melde paezios idant ji nurėdy
tu ir paguldytu in lova. Vyras 
nejautė kaip nedora motere ji 
užsmaugė, po tam aplaistė ji 
karasinu ir uždege. Motere li
kos uždaryta kalėjimo lyg teis
mui, nes žmones taip buvo ant 
josios inirsze kad kerszino pa
korimu už toki bjauru darba.

NUSIŽUDĖ KAD SU JA 
NESZOKO.

Shteudel, Vokietija. — Hil
da Hassler, nuėjo ant szokio su 
savo dukrelia, 24 metu senumo, 
turėdama Vilti kad turės gerus 
laikus ir in vales paszoks. Bet 
per visa vakara, ne jos, ne jo
no. Motercs taip tuom nusimi
nė, kad nutarė isz sarmatos at
imti sau gyvastes. Nuėjo ant 
kapiniu, persipjovė rankos gys
las, ir abi mirė drauge. Žmones 
jais rado ant rytojaus ir dažl- 
nojo priežasti žudinstos isz pa
liktos gromateles.

2,500 KELEIVIU ŽUVO * 
KELIONĖJE.

Haaga, Holandija.
gramai pranepza buk isz 35 
tukstaneziu 
keleiviu, kurie dalyvavo szven- 
sios dukreles niekas nepaszoki- 
toje kelionėje atlankyti szven- 
tas dalis Mekke, 2,500 isz ju 
mirė nuo pavargimo, ligų ir ki
tokiu priežaseziu.
ZOGU KARUNIAVIMAS

ALBANU KARALIUM.
Tirana, Albanija. — Prane- 

sza, kad respublikos preziden
to Ahmedo Zogu paskelbimas 
Albanijos karaliumi su Skan- 
derbeko III titulu 
Rugsėjo 1 diena.

Diplomatinio korpuso nariai 
gavo pakvietimą dalyvauti ta 
diena parlamente.
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įsrntTusos
V ’ r

praėjo

— Tele-

pradėjo tyrinėti ir
Musulmoniszku

invyksias

White Haven. Badai ir kiti 
prigulėjo prie tos bandos va
giu, bet juju da nesuimta.
NUKIRTO SAVO PACZIAI 

GALVA.
Evansville, Ky. — Robertas 

J. Callbott, nužudo savo paežiu 
nukirsdamas jai galva su ilgu 
mėsiniu peiliu, po tam norėjo 
ir sau pasidaryt gala, bet tame 
darbe perszkadino jam kaimy
nai kurie subėgo ant riksmo ir 
padavė ji in palicijos rankas. 
Callbott sako, buk gyveno su 
paezia didžiausiam nesutikime 
ir iIgiaue negalėjo nukensti jo
sios visokiu paniekinimu. Nu-; 
žudyta buvo jojo antra pati su 
kuria pergyveno tiktai keturis 
menesius.
AMERIKONISZKOS

MOTERĖLES SIUNTA.
New York. — Mrs. Cornelius 

De Blanch, apskundė savo tur
tinga vyra, buk jai neiszinoke- 
davo mėnesinės ant josios už
laikymo, kuria prižadėjo isz- 
moket po juju persiskyrimui. 
Motere reikalavo nuo saVo vy
ro $G,500 ant menesio, bet vy
ras negalėjo jai tiek iszmoket, 
nes motere buvo už daug isz- 
laidi. Toji moterėlė per ifiene- 
si iszleisdavo ant vyno ir kito
kiu gerymu $650., ant papero- 
suir cigaru $78., drapanų $2,- 
500. ir 1.1. Vyras turėdavo už 
vibka užmokėt ir davė jai $3,- 
000 ant • menesio. Pats sudže 
iszsireiszke, kad Najorko mo
terėlės tikrai pradėjo siunst ir 
niekados nepristos ant tokiu 
pareikalavimu persiskyrusiu 
moterių, kurios iszcziulbtu ir 
krauja isz savo vyro.

GILIUKIS OJSTERYJE.
Williamsport, Pa. — Darbi-

4 * - — — -

rodi rieja lankiai kokis tai 
augsztas vyras, apsisupęs dro
bule, o kojos yra panaszios in 
arklio, rankose laike iempukia 
murinėdamas tyliu balsu: “Pa
liaukite dirbti szitose kasyklo
se, nes neužilgio patiks jus bai
si nelaime!”
,f Keliolika anglekasiu kurie 
yra baime perimti, no eina in 
darba, nes mate “dvase” ir 
iszbego isz kasyklų. Isz tojo 
“dvasios”
si Amerikonai, bet Lenkai ir 
Slavokai užtikrina buk tai isz- 
tikruju yra dvase.

d vase

pasirodymo juoke-

BUTLEGERIAI DARO 
GERA BIZNI.

•t . • #

Philadelphia. — Czionaiti- 
niai butlegeriai praeita meta 
uždirbo ant szmuglerystes ir 
pardavinėjimu munszainos ir
kitokiu gerymu, daugiau kaip 
deszimts milijonu doleriu. Pa- 
lioijai ir kitokiems augsztiems 
virszininkams mokėdavo ky- 
sziu ant menesio nuo 50 dole
riu lyg 100,000 doleriu 
žiu rot u in kita szona.1 
graftae dabar iszsidave ir 
miestas daro rusta tyrinėjimą 
ir aresztavos kaltininkus.

i “idant 
” Visas 

iszsidave

ZAP ALKOS, UGNIS IR 
MIRTIS.

New Castle, Pa. — Keturiu 
metu Helena Metroka, mirė 
nuo apdeginimu kokius aplai
ke kada josios szlobu'kes užsi-
dege nuo zapalku kurias brūži
no lauke. Mergaite mirė bai
siose kancziose in trumpa lai
ka po nuvežimui in Pottsvil'les 
ligonbuti.

'TA f

namu su žmoni mis.
fl Feniie, C

Per

t- S.zc.szi 
anglokasiai likos, užmnszti per 
eksplozije guzo No. 1 East 
Mine kasyklose. Daugelis su
žeista, visus ipzgavo.

H Philadelphia. — Elektri- 
kiszki inžinieriai apskaitė, buk 
Amerika dabar clektrįkos pa
jėgos atlieka darba deszimts 
milijonu darbiniriku.

II Sanchai, Kinai.
Namines Kares kurios atsibu
vo in kelis praeitus metus, žu
vo 4 milijonai karei vii u isz ku
riu. milijonas buvo vaikai tu
rinti nuo 16 lyg 18 metu.

II Mexico City. — Kapito
nas Morena ir 37 pasikeleliai 
likos nžmuszti,, muszyje arti 
Petnjamo, G ua-ndjua to.

į! Atlantic f City, N. J. — 
Laike Labor Day pribuvo czio
nais svecziai praleido 4,500,000 
doleriu pagal raportą vietiniu 
banku.

H Denver, Colo. — Rober
tas Ingersoll, 65 metu, kuris 
iszrado ir pardavinėjo ziego- 
relius už doleri, mirė czionais
sirgdamas daugeli metu van-

TURTINGIAUSES ŽMOGUS.
London. — Turtingiauses 

žmogus pasaulyje tai yra ma- 
karąja. Kotfei*IJaiderubado
valdonaš, Indijoj. Jis gyvepa 
savo, rūmuose kaip koks die
vaitis, niekam ne prieinamas ir 
veik niekeno ne matomas. Jo 
ruai tai lyg kokia szventyne, 
kurion beveik niekas ne inlel- 
džiamas, 
svarbiausiais reikalais. Ypa
tingai jis no prieinamas Kriksz 

? kuriems turint koki 
reikalą, kad ir diplomatas, 
parsieina reikalus atlikt tik 
per jo ministerius.
Neseniai vienok vienas Euro

pietis pataikė jo gera upa, ku
riam pasitarnaujant* buvo in- 
leįstas in jo ruma, o po reikalu 
apkalbėjimui, makaraja Kothi 
aprodė svecziui savo ruma, 
pravėrė duris ir savo iždo, ku-į

apart diplomatu su

czionims,

aprodė svecziui

PERKŪNO AUDROS 
TRAKU APSKRITYJE.

Žiežmariai. — Pakersku kai
me Liepos menesio 29 diena 
trenkus perkūnui in pil. CzL 
žausko Kazio gyvenama narna, 
buvo užmusztas pil. Czižaus- 
kas Kazys, ir uždegtas gyvena
mas namas, kuris ir sudege sy
kiu su szeimininku. Czižausko 
iszgelbeti nebuvo galimybes, 
nes iki subėgo žmones, 
nemaža laiko.

Ta pat diena tame pat kaime 
perkūnui trenkus antru kartu, 
tapo sudegintas pil. Bakszio 
Antano kluonas. Trobesiai ap
drausti nebuvo.

Onusziszkis. — Ginakiemio 
kaime Liepos menesio 28 diena, 
buvo perkūno užmusztas pil. 
Joseviczius Vladas, kuris laike 
audros su savo motina stovėjo 
prie krūmu. Motina buvo tik 
pritrenkta, bet liko gjwa.

Ta pat diena perkūnas tren
kė in Onusziszkio paszto instai- 
gos centreline, nuo ko buvo ki
lęs centralinej gaisras. Cent re
line sugadinta, gaisras likvi
duotas. Nuostoliu padaryta 
apie 1,000 litu. Žmonių auku 
nėra.

Auksztadvaris. — Liepos 29 
diena perkūnas trenke in pil. 
Masionio Stasio klojima, kuris 
užsidegė.

Likviduojant gaisra, pavyko 
iszgelbeti tik iszstatytus ras
tus Klojimas buvo neapdraus
tas.

fj

DERLIAUS VILTIS.
LENKU KAREIVIAI.......7 Naumiestis, -Sz»kiu aps. —

SUĖMĖ LIETUVIU
POLICININKĄ.

Kaunas. — Rugpiuczio me
nesio 5 diena, 17 valanda einan
ti demarkacijos linija Szvintos 
ežero link, IH-czio rajono poli-
cininka Matulevicziu Petra už
puolė Lenku kareiviai, suėmė 
ir nusigabeno ji pas save. Per 
suėmimą Lenku kareiviai tris 
syk szove in policininką Matu
levicziu ir spėjama, ji sužeidė. 
Policininkas Matnleviczius tuo 
tarpu neejo pareigu ir todėl, 
būdamas apsiginklavęs tik re
volveriu, negalėjo nuo užpuoli
ku apsiginti.

Visoje apylinkėje javai atrodo 
neblogi; Rugiu derlius geras, o 
kviecziu net geresnis 
nykszti. Linai, 
pasėti, auga. Vasarojus gražus 
ir bulves neprastos. Dabar rei
kalinga lietaus, o viskas virstu 
isz szaknu. Daržoves vidutines 

—i Czia rugiapiute prasidė
jo 3, 4 Rugpiuczio, bet tik prie 
smėlynu. Kitur rugiai kirais 
apie 9, 10 ir 11 diena Rugpiu
czio ir vėliau. Duonos žmones 
dar turi,
31-34 litu centneriui. Kviecziai 
ta pat kaina.

u z per
nors vėlokai

už rugius moka po

SAUŽUDŽIU SZEIMA.
Kaunas. — Sziomis dienomisris susideda isz keliolikos kam

bariu. Visi tie kambariai, lyg Taujenu valscz., nusinuodijo 
aruodai, pripildyti brangiau
siais akmenims: deimantais, 
szmaragdais, rubinais, brilian
tais, auksu, sidabru, platinu Ir 
ta panasziais dalykais. Pinigu 
ten nėra, nes pinigai Haidera- 
bado nevartojami. Kiek vertes 
gali turėt tos gerybes, kurias 
mate anas diplomatas, jis ne 
apsiima invertint, nes perdaug 
ju ten yra, ir tai tik viename 
kambaryje. ' '

Visas tas turtas yra iszsunk-

naszle Adelė A., 27 metu. Vė
liau paaisZkejo, kad ji nuodijos 
del nelaimingos meiles. Pažy
mėtina, kad priesz kelis metus 
jos tėvas mėgino pasikarti, bet 
tai buvo laiku pastebėta. Motl- valdi- 

viena ku-na pasikorė ant duru klemkos.
KRUVINAS PERSTATIMAS.

Kaunas. — Laike perstaty
mu cirke, kada ant sceno tūlas 
burtininkas bade sau kakla 
szpilkomis, valgė kardus, gulo 
ant lentos su vinims, publikoj 
pakilo tūlas gražiai apsirėdęs 
vyras ir suriko: “Asz jums pa
rodysiu indomesne sztuka’M ir 
reže sau peiliu in krutinę. Pa
plūdo kraujas, bet publika emo 
ploti, mislydama, kad tai isz- 
tiesu koki nauja sztuka. Tik 
burtininkas nuo scenos pajuto 
ka negero. Nusižudėlio kisze- 
nese rasta raszcziukas kur sa
ko: “Esu kokaino vergas ir ki
tokios įszeities manTiebuvo.”

PAVOGĖ LASZINIU UŽ 
150 LITU.

Kaunas. — Rugpiuczio isz 8 
in 9 diena nakties metu Amisz- 
kiu vienkiemio, Pakuonio vai. 
pro iszpleszta gyvenamojo na

ŽMOGŽUDŽIU KVOTA.
Kaunas. — Sulaikytu žmog

žudžiu Tamoliuno, Miknevi- 
eziaus ir Znamensko kvota kri
minalinėj policijoj baigta. Jie 
kartu su kvota perduodami 
teismo tardytojo žinion.

Vyrai, matyt, ne bet kokie; 
sulaikant, Tamoliuhas szove in 
kriminalines policijos 
ninka Sinkevicziu;
lipka pataikė in szvarka ir ji 
sudraskė, o antra neiszejo isz 
vamzdžio, tokiu budu SinkevI- 
czius vos nepalydėjo savo gy- 
vlbe.
KIEK LIETUVOJE DEGTU

KU SUVARTOJAMA. !
Lietuvoje suvartojama per 

vienus motus 50 milijonu dežu- 
cziu degtuku. Kiekvienas didis 
ar mažas Lietuvos pilietis su
vartoja po 24 dėžutės degtuku.

Lietuvos fabrikai degtuku 
pagamino: 1923 metais 48 mili
jonus dežucziu, 1924 metais — 
50 ilionu, 1925 metais — 54 
mil., 1926 metais — 55 mil., Į 
1927 metais — 65 ii. Per sziuos 
metus iszvežta užsienin 21 mi
lijonas dežucziu. Daugiausia 
degtuku iszvežama Anglijon.

60,000 AVIU VEŽA PER 
LIETUVA.

Rusija yra nupirkusi Vokie
tijoj 50,000 aviu. Jos visos ve
žamos tranzitu per Lietuva. 
Jau keli traukiniai su avima 
pervežti. Rugpiuczio 11 diena 
pervežta 45 vagoi^ 8U Avimis.

M

denihe liga.
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tas isz Haiderbado gyventoju 
mokeseziais; nesant ten pinigu, 
gyventojai mokesezius turi su- 
mokot brangiais akmenais, 
auksu, platina ir tam pana- 
sziai. Isz to iždo makaraja ap
moka visas valstybes iszeigas, 
kokios pasidaro szall valdant 
Makarajo Kothi valdomas Hai- 
derabadas turi trylika milijonu 
gyventoju, tai valstybe ne vi
sai maža, prie to gana turtinga 
brangiais metalais, kurie jąu 
pirmiau minėta. • ’ '

PERGYVENO TRYLIKA 
PA0ŽIU;

Santiago, Chili.

Ir!M
■

GAIDYS PRASIŽENGĖ 
PRIESZ GAMTA.

*

Atlantic City, N. J. — Ant 
paukszcziu parodos 4 4 fair'f 
randasi tarp kitu paukszcziu 
nepaprastas gaidys kuris de
da 'kiauszinius ir isz džiaugs
mo gieda. — Už toki prasižen
gimą priesz gamta, seniau to
kius gaidžius degindavo, nes 
žmones manydavo kad tai vol-

*

pirmiau minėta.
PIRMUTINE KURI TURIpaukszcziu parodos “fair

— '» ... u •

ninkas ant geležinkelio,-Char
les Sharp, gryždamas isz dar
bo, užejodn restauracija paval
gyt szviežiu ojsteriu. Kada jau 
kelis prarijo, pajuto kad vie
nas yra labai kietas. Perpjo
vęs peiliu, rado puiku , balta 
peria, kuri vėliaus pardavė 
auksoriui už 150 doleriu.

gyt szvie:

*

i ojsteriu. Kada jau

nio darbas, I 
t

TOKI DARBA.
Miss Clara Seaman, aplaike 

diploma “metalburgistes”, ty-
rinetoja visokiu metalu, ir da
bar aplaike užsiėmimą in Dorr
Co., New Yorke. Pana Seaman 
užbaigė mokslą Washingtone
State College del kasyklų.

Santiago, Chili. •*- Ana die
na mirė czionais senas Iszpa- 
nas Juan Pablio Riffo, turintis 
92 metus, kuris pergyveno sa
vo trylika paežiu* bet keturio
likta pergyveno ji ir pasiliko
naszle. 11

i

o stoge dkyle pil. Jono Dauno- 
ros bavo pavogta nuo aukszto 
lasziniu ir kitokios mėsos už
1500 litu.
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“SAULE”

Kas Girdėt
vidonus ir daryki e del juju ge
nii, o tuom susarmatinsi juos
ir tai bus del juju didžiausia 
bausme.

Tai mat, kokis būdas laimin
go gyvenimo — reikia užlaiky
ti konst itueije krikszczjonisz- 

turesite laiminga gyve-ka, o 
nima ir czysta savžine.

184

‘ ‘sza-
kur mokinasi to, ko savo

Negalima užtylėti kad Ame- 
rikoniszkos merginos, kad ir 
ne didesne dalis, tai nors dau
guma nemoka jokiu moterisz- 
ku naminiu darbu. O del ko! 
Del to, kad, ypatingai netur
tingu tėvu dukreles, vos aplei
džia mokykla, jau eina in 
pa,”
vėlesniam gyvenime, ypacz isz- 
tekejus, visai dirbti nereika
lauja.

Jai kukne yra geriause kur 
velnias geriausia maistu ga

minu,” o tosios vietos yru “už
kaborius, Iniiubilius ir szokiu 
sale. ’ ’ 
tos musu 
los” keturis ihūgtu's geriausia 
žino, o ypatingai: naujausius 
gzokius, madas, bambilius ir 
valgis restauracija.”

Kokia nauda tada turi vyras 
isz tokios paežius! Idant gel
bėtis, turi persiskirt. Pėdomis 
Amerikon k u seka ir musu Lie
tuvaites, o ateityje ir mes tu
rėsimo nemažai t uju “Old 
moids.” 
dukrelių, bet ir mamelių, ku
rios nesirūpina aprūpint taisės 
dukreles, įkas joms labiausia 
yra reikalinga vėlesniam gyve
nime, kas labai prisideda prie 
jos laimingumo. Motynos ne- 
pildanczios savo pareigu ir pri
valumu, džiaugdamosios savo 
“panaitėms,” 
juju baltu rankelių ir skais- 
cziu veideliu, gamina joms ne
laiminga gyvenimą, o paezios 
sau pažeminimu ir aszaras ant 
senatvės.

( 4

o tosios vietos yru

Ta* yra priežastis kad 
“jaunos gaspadine-

nemažai t uju 
Kalte puola ne tik ant

gailedamosios

Konia visuose sklypuose kas 
metas gema daugiau vaiku ne 
kaip mergaieziu, bot sziam lai
ke skaitlis moterių peraugszti- 
na vyrus. Tarp Lietuviu ant 
szimto mergaieziu buna 116 
vaiku, o kad vaikai daugiau 
mirszta, tai vėlesniam laike 
mergaieziu buna daugiau. Dau
giau turime senu moterių ir 
naszliu nekaip vyru. Randame 
senu nuo 75 lyg 80 metu tarp 
vieno milijono žmonių, o mote
rių turime daug daugiau arti 
azimto metu amžiaus.

Rodos moteres yra daug silp
nesnes, daug turi vargo «u vai
kais, o bet daugiau senukių tu
rime negu senu vyru. Tyrinė
tojai iszrado kad vyrai negali 
ilgai gyventi del to, kad geria 
Hvaiginanczius gerymus ir ru
ko tabaka. Motere yrą užgana- 
diuta su kava, arbata, pienu ir 
vandeniu (szirdeles mano, bet 
ne visos) o jaigu kada ir iszsi- 
gere, tai ne tiek iszgere kiek 
vyras, o ir ne taip tankiai pa
sigeria.

Isz Lietuvos, atsitikimai
i * • 1 on

PAMISZELES KAUNO 
GATVĖSE.

Rugp. 15, apie 9
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SZMULIO
<7 ■'•K? '? < a '• -/V. ’ V. 'b;

bėga prid’ lango, bafszkino ir

Amerikoje pagaminta 
milijonai centneriu, Europoj — 
136 milijonai centneriu., 
joj — 126 milijonai centneriu, 
Afrikoj —. 12 milijonu cent n., 
ir Australijoj 10 milijonu cent.

Azi-

4 iH <1

am-

i sz rodo pavargęs

lyg nežinoda-

■ H ■ ■ .ii ■■ —■ Il i ■ ■ m ■ ■ I ■ MIW I.

NASZLAICZIO
LAIME

Gyvenimo Vaizdelis.

dvideszimt szesziu metu 
žiaus.

. Jis atrodė/daug senesnis, nes 
jo veidai buvo inpuole ir paba-

UŽDRAUS PORELĖMS MY-

v !/
rėkia:

— Ai vai gelbėk pone var- 
tauninke ba ponas esi Kriksz- 

) var
tauninko, givait! ba jau asz
ozionis ne Žydas! Ai pone• *■■■ 1 r r, 7 z .

Szmulkis, sūnūs Na n t ano 
Hosenburgo, kupo/Javojo vor- 

jaueziais,' karvėms, ož-

/

Kaunas.
valanda ryta Prezidento gal-- 
vej ir Laisves alėjos kampe 
staiga pamiszusi mergaite šu
kele nepaprasta triukszma. Tai 
buvo Veronika Kuzminskaite, 
tarnaite. Jau nuo paskutinio 
Sekmadienio ji eme rodyti pa- 
miszimo požymius, o Rugp. 15 
diena Kuzminskaite ne visai

i su 
geliu bukietu, eme szokti, dai
nuoti, ir rankomis daužyti nn-’ 
mu ir krautuvių langus. Nelai
mingoji baisiai susikruvino. 
Susirinkusiai miniai nepavyko 
ja sulaikyti, tik atvyko polici
ninkai ja nugabeno in pirma 
nuovada.

Rugpiuczio 16 diena tos pa
ezios nuovados policininkai su
laiko dar viena panele beprote, 
triukszmavusia gatvėj; jos pa
vardes sužinoti nepavyko.

Neini iii i ilgosios

Taigi visame pasaulyje 1927 apsirengusi, iszbego gatvėn
metais pagaminta 468milijo
nai centneriu cukraus arba 23,- 
400 kilogramu. Kiekvienam 
gyvam žmogui, mažam ar dide
liam iszeina po J l ir puse kilo
gramo cukraus.

invykoParyžiuje invyko nelaime 
automobilini, kuriame važiavo 
keturiv yrai. Automobilis užsi
dega irv yrai pavirto neiszski- 
riamais pelenais. Taip pasitai
kė, kad tai buvo vienas Katali
kas, vienas Žydas, vienas Pro- 
tęstomis, o vienas Pravoslavas. 
Sudėjus ju pelenus in viena 
karavanu ir vežant in kapines 
iszkilo nesupratimas su kuni
gais. Rabinas, kelbonas, pasto
rins ir popas griežtai atsisakė 
pykin lydėti ir vienu sykiu su
sitikti ties kapais. Reikėjo pa
dalinti laikas taip, kad vienam 
prasiszalinus, kitas galėjo atei
ti ir savo apeigas atlikti.

Nesiženyk ant senatvės 
nes ir tau taip bus.

Asz vyrelis pražuvau, 
Kam asz senas žonijaus.

Oi, oi, ojoi, oi,
Kam asz senas žonijaus!

Mano pati vaiku turi, 
Bet su manim ji neguli.

Oi, oi pražuvau,
Kam asz jauna paėmiau!

Ana geria, uliavoja 
Ir su kitais bambiliuoja.

Oi, oi, pražuvau,
Kad toks kvailas asz buvau!

Ana szilkais vis dabinas — 
Man nabagui kiauras klynas

Oi, oi pražuvau!
Kad asz jaunas nevedžiau. 

Pati jauna geidžia vyro, 
Prisiglausti, buczkio szczyro.

Oi, oi, pražuvau
Kam asz meile iszgurau! 

Mano pypke — tai palieka; 
Boba liesti bijau grieko.

>

Oi, oi pražuvau 
Kam asz senas žonijaus.

— P. Kriukelis.

PAS DAKTARA.

sunus

ežiais, janeziais,- karvėms, ož
koms ir visokiais gyvuliais, o 
kad turėjo -galvoje protą, tai 
padare gera . giszefta, Viena 
karta ujo isz kaimo namon 
plėniu ir vede labai džiaugda
masis — del kam? — niu, pa
dare dideli giszef'ta, nupirko 
ožka už doszimt markiu. Buvo 
jau labai (am'su ir Szmulkis la
bai susirūpino, kada prisiarti
no prie nuleisto buomo, ar jam 
nepasisektu prasprust su savo 
ožka, per apaezia buomo.

Už save plent-pinigu mokė
ti nereikalaus, nes nepriguli 
prie galviju, bet tiktai prie la
bai mokintu Žydu, kur ir isz'kn

mislija, kad jau jam ne gyvaJ Uro .kalėjimo duris ženge lan-
Goriau kad ponas būtum no gy- }jan jaunas jaunikaitis apie
vas, pone vartauninko, asz mis- 
liju kad ponas jau senas, o jis 

, antturi da tiktai tris metus 
savo .amžio, jam per anksti

loja skaityti .mokėjo, bet del nin|‘nH
laiszkeli

ne

jam

mergaites 
siuneziamos in Kalvarija.
SUGAVO LATVIJON 

PABĖGUSI PLESZIKA- 
ŽMOGŽUDĮ.

Mažeikiu aps. — 
menesi tapo isz

pargabentas
kuris buvo padaręs

ožkos turėjo <t u re t i 
kad ožka tu daiszkeliu ir

, nes butu per brangus 

tai ir del ožkos laiszko nerei
kėtų.

Kada Smulkis taip m i si i no, 
pasidaro szvieisu per langu, isz 
namo, nes 
kele ir uždegė žvakių 

priežasties,

ėda 
maistas

nes
t

per
o !kad ji nepagautu

tūlas

Laižuva, 
Rugpiuczio 
Latvijos 
žmogus, 
Lietuvoje daug pleszimn ir 4
žmogžudystes ir jau nuo 1924 
metu jeszkomas. Pasirodė, kad 
jis buvo pabėgės Latvijon. Mu
su valdžiai pareikalavus, ji da
bar pargabeno.

Suimti dar 3 žmones, kurie 
jam padėjo pabėgt.

TALKOJE NUSKENDO.
Kazliszkis, Pandėlio vai. — 

Liepos 20 diena ežia atvažia
vęs talkon Sarapiniszkio jau
nas vaikinas, Dudonis, nuėjo 
in upe pasimaudyti ir nusken
do
INKAUSZUSIUS PESZTU- 
KUS SUVALDĖ TIK PO

LICIJOS REZERVO 
t BŪRYS.

invyko
" i.

didelesGarliavoj 
pesztynos.

Miestelyj szventes diena su
sirinko daug žmonių isz in vai
riu aplinkiniu kaimu. Gerokai 
inkansze žmones eme ginezytis 
ir prasidėjo pesztynes, kuriose, 
dalyvavo keletas desetku .žmo
nių. Pesztukai pasidalino taip; 
kad isz vienos puses kovon sto
jo Garliavos su 
ventojai, o antra “frontą” 
daro Auksztoji Panemune 
Jonu ežiu 
buvo pavartotas ir ginklas. Pa
leista ir keletas szuviu.

apylinke gy- 
‘ ‘ frontą SU

SU 
kaimu. Pesztynese

vari alininkas atsi- 
, o tiai isz 

kad Smulkis 
mislino 7 o ožka

ne-

t

smerti! Kaip ponas ne atidary- Akyse nesimato jaunystes 
si, tai 
ožka!
žam jam bus galimu nugolbeti 
jog tai pono laime pone 
tauninke bn kaip jis ne bus gy
vus tai ponas jam bus užmokė
ti, ba ponas jam padarini smer
ti.

Tuom kart vartauninkas ati
darė duris Szmulius tuojaus 
eina in šluba ir mislina mažam 
gaus acto, bet ai vai! vartau- 

porpykos ant Žydo 
iszbego su stora lazda 

kuria pradėjo dėti ant Szmulio 
poeziu su tokiu prispaudimu, 
kad net Smulkus pravirtos 
ant žemes pradėjo rėkti.

— A i vai pal i auk ponas! A i 
vai, ai vai asz jau mirsztu, i. 
mirsztu drauge su savo ožka. 
Givait, givait, asz jau esmių no 
laimingas ir mano szoimyna ne 
laiminga! Razbaininkas! pirma 
užmuszo mano ožka, dabar už- 
mnszfa lova, 
mano szeimynos!
jau asz ne gyvas! Givait, givait 
Niu kam ponas musza in smor-- 
ti ne gyvas žmogų? Ai vai, ai 
vai! Razbaininkas! Pleszikas! 
Ai vai, givait, jau mane užrnu- 
sze!

Tame laike kada taip Szmu
lius roko, paėmė vartauninkas 

už sprando ir iszmete isz 
priomonijos in lauka taip, kad 
augsztyn kojom užtelegratavo
jo.

Szmulius da ilgai gulėjo ant 
žemos rėkdamas bet ant galo 
paėmė negyva ožka ant pecziu 
ir nuėjo namo, eidamas da save 
linksmino, 
mesa ir skūra. Bot apie tai sa
vo Sorei nieko ne sake tiktai 
sako kad pirko ne gyva ožka, 
ba jaigu butu teisybe pasakos 
tai butu daugiau 
vos nuo savo Soros 
nuo vartauninko.

kad ir ponas kaip tas
Oi atidaryk ponas ma-

!

var-

riksmo e • 4 !

Smulkus

ai vai, ai vai, tęva 
Jau pakorė,

.Ppaėmė laiszkeli ’

tos
labai garsiai 
mokinosi dainuoti.

Tai Szmulius tuojaus priri- 
szo ožka prie buomo, kad
nubėgtu ir inejo :in narna už
mokėti už ožka už tai ba ma
žam permyne koki akmeni ar
ba padare įskylė ant plento.

Stru'žas paemo pinigus, da
vė Szmuliui laiszkeli ir pakele 
buomą auksztyn, kad praleisti 
Szmuiliu 'Su ožka. Szmulius ant 
to nesuprato 
ir iszcjo.

Bet kada atėjo pas buomą ir 
norėjo atriszti ožka, — vai!— 
žiuri aplink, ne yra ožkos!

Szmulkis apimtas baime, be- 
go atgal pas «truža rėkdamas:

— Ai.vaii! Mano ožka pra
puolė! Padaviau ja pririszti, o 
dabar jos ne yra. Pone vartau- 
ninke,. ponas tnrinipan. pakisto,- 
rot mano ožka ba asz ežia už ja 
užmokėjau. Ai vai, 'ant mano 
ožka!

Vartaunrrtkas kalba:
— Kas man galvoj su tavo 

ožka ? Kad prapuldei tai sau ja 
ir snsijeszkok!

Tuom laik nuleido buomą ir 
pasakė Szmuliui kad
lauk ir jaigu neklausia tai Už
mes per duris, n,es nori miego.

■Bet Szmulkis ne ėjo tik reke.
— Asz 'jus padarysiu ap- 

ja'igu jus man neduosi-

kad galės parduoti

in skūra ga- 
, ne kaipne

MALDAKNYGES
iszeitu

vikrumo, 
žmogiiR, kuriam nusibodo gy
venti.

Jis ėjo lotai, lyg nežinoda
mas kur. Truputi suslojo. atsl- 
gryžos pasižiurėjo in ta žiauru 
kalėjimą, kuri tik ka apleido. 
Sumurmėjo ir užsitraukdamas 
kepure ant akiu žengo pirmyn.

Neužilgo miesto didumas ji 
pra rijo.

Už keliu dienu tas pats vyre
lis sėdėjo sau vienas ant suolo 
kito miesto parke.

Tflfi oks-kalinys buvo Lietu- 
vys Juozas Barauskas, gerai ži
nomas kaipo Joo Baris. Jis bu
vo atvesztas labai jaunas in 
Amerika ir būdamas tik de- 

jr szimties metu amžiaus nustojo 
tėvo, kuri užmusze kasyklose, 
ir neužilgo po to mirė jo moti
na. Priesz jos mirti ji susitarė 
su sesere, kad pinigai, kur bu
vo gauta už jo tėvo nelaime ka
syklose, butu vartojami del jos 
sūnaus gyvenimo, kol jis pats 
galos užsidirbti pragyvenimą.

Vi'skas gerai klojos per kelis 
menesius, bet kuomet betvarke 
ir girtuoklyste užvieszpatavo 
tetos namuose, tuomet Juozui 
užstojo tamsios dienos. Kaipo 
netikras vaikas, buvo labai ne 
pakeneziamas. Buvo jis apleis
tas ir dažnai apmusztas.

Skurdžiai gyvendamas Juo
zas, kad ir jaunas, pradėjo ma
nyti kad nėra jam vietos pa* 
saulyj ir jo mintys ėjo tamsyn 
ir tamsyn.

Viena diena iszejo dirbti, bet 
pas teta nesugryžo. Jis pradė
jo leistis per miestus ir per ilga 
laika trankėsi nuo vieno iki ki
to. Laiku toks gyvenimas jam 
nusibodo ir tuomet apsigyveno |4autejęs. , 
dideliam mieste. Dirbo ilga lai
ka ir susitaupęs kiek pinigu 
vede gera gyvenimą,, bet tik 
sau vienas. Rodos, jis bijodavo 
žmogaus. Draugu jis neturėjo, 
buvo nepažystamas. Sau vie
nas, kaip pustelninkas, gyven
davo savo kambaryje.

Tacziau žjnogug nesutvertas, 
kad gyventu visuęmet vienas, 
turi kada nors jeszkoti draugu.

Bet *kur jis ėjo jeszkoti tos 
reikalingos draugystes? Tn ge
ra vieta?! Ne! In “pulruimi”, 
kur susirinkdavo miesto blog- 
dariai. Nežinodamas ju budo, 
susidėjo su keliais draugauti.

Neužilgio mieste buvo atlik
ta didele blogdaryste. Policija 
greit suėmė Juozą ir jo drau
gus. Juozas nieko nežinojo apie 
ta blogadaryste. Tszsiteisint: 
negalėjo, niekas ji nepažinojo. 
Kas gali patarti gera žodi del 
jo. Neturėjo nei vieno isztiki- 
mo draugo, prie kurio but gali
ma kreiptis.
Tai žiaurus likimas! Jaunys

te praleido skurde, o dabar ne 
kaltas — nuteistas penkiems 
metams kalėjimo.

LETIS PARKUOSIĄ.
Pulkininkas U. S. Grant, anū

kas prezidento Grant, kuris 
yra kamisorium parku Chica
go, pradėjo kova prieszais po
reles, kurios turi papratima 
mylėtis, bueziuotis ir 
tis”
sas tokias poreles aresztavos.

“neki-
vaknrais parke. Dabar vi-

Nenorėjau kad t nnegerai. ... 
szoktum in ta vandeni.

Juozas pamate szale jo vy
riuką gal tokio pat amžiaus, 
kaip jis pats. Lyg nžsirufliines, 
kad szis dryso ji saugoti, tuo
kart pastebėjo knyga, kuria jo 
gelbėtojas laike rankoje. Ne ta 
knyga, bet tos raides, kurias 
jis i n žiu re jo. Jos buvo Lietu- 
viszkosl... Urnai visas jo gyve
nimas perejo per jo minti. Atsi
minė, kuomet jo motinėlė mo
kino ji melstis Lietuviszkai. 
Jis atsiklaupęs pas jos kelius 
seko maldos žodžius... Mate isz- 
naujo ta szalta diena, kuomet 
tetuszi leido in szalta žeme... 
Aszaros iszsimusze isz akiu ir 
veltui norėjo slėpti nuo to, kurs 
stovėjo KZale jo.

j — Tu esi Lietuvis, ar ne!
— Taip, asz Lietuvis! — 

Juozas atsake, — bet labai isz-
"f*

gvven-

Ir Juozas papasakojo jam 
viską apie jo gyvenimą.

— Tu didele klaida pada
rei, kad nemėginai susipažint: 
su gerais draugais. Jaigu bū
tum ta dares vargoi tau butu 
buvus tokia nelaime kalėjime. 
— Sziuo laiku — jis tese — 
žmones jungiasi in organizaci
jas. Tu esi da jaunas . Eik sn 
manim. Mano vardas Tadas 
Voreika. Asz tavos aprūpinsiu 
darbu ir pas mane galėsi apsi
gyventi.

Abudu atsistojo ir žiurėjo in 
viens kita.

Juozas po Tado priežiūra pa
sidarė kitokis vyras. Buvo jis 
linksmas, vikrus ir veiklus.

Apie pora metu vėliau Juo
zas ir vėl sėdėjo toje vietoje, 
kur Tadas ji rado. Bet szi kar
ta szale jo sėdėjo Tado skaisti 
sesuo Katriute. Abu sėdėjo ir 
kalbėjo. Juozas ka tai jai ty
liai pasznabždejo in ausi. Tru
puti paraudo ir nuleido galva. 
Kuomet pakele, tai žiedas spin
dėjo ant jos pirsztelio.

— Asz radau savo laime, 
kuomet radau tave, Katriute! 
Mano nelaimes isznyksta, kuo
met pamislinu, kad turėsiu ta-, 
ve už amžina drauge.

— Bet! — tarė Katriute,— 
žiūrėdama aszarotom akim in 
žiedą. — Kiti turi kentėti gy
venimo nelaimes, kad butu pa
mokinimas kitiems.

— Gal ir tiesa — atsake 
Juozas glausdamas areziau 
prie Katriutės.

Raudona saule nusileido in 
ežerą ir tuo pat laiku nusileido 
ir Juozą tamsi praeitis.

Su auksine auszra jis*prades 
nauja ir skaistesni gyvenimą.

W. TRASKAUSKAS
T 4 "I ■ 'i- b ■■ * < <7 * ,J
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No. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausi# spaudimas su Officium su 
dadčjimu litanijų, maldų ir giesmių 

‘ , 57G
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurinois apdarais su ka
bute, auksuoti lupu krasztai... .$2.60

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj

prie Paneles Szvencziauaios.

II

skusti, 
te mano ožka, arba penkiolika 
markiu. Niu, juk, asz ant jam

auszkevicziene in daktarai 
Ponas-daktare, visi dan

tys man iszpuolineja.
Daktaras: —■ Tai ne dyvai 

mano poni, liežuvis iszmlūži
nėja.

JT
turiu penkis markius uždirbti. pa^j knygU kaip virszuj parodyta, tikKVITU knygele Draugystėms del isz- 

mokejlmo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25o.

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY. PA.

Bet vartauninkas nedavė ne 
ožkos ne pinigu, tiktai paėmė 
revolveri ir pagrūmojo Szmu- 
liui, kad ji nu'szaus, o ’kad 
Szmulius negali klausyti balso

apdaryta plonais kietais skurinois 
apdarais..................................... $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny- 
gt‘le, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir druoziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai......................... $1.60

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygelo, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurinois minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai...

No. 189 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygol lie
tuviu kalboje. Skurinl juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 260 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virszlaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo yrukams ir mergaitėms

No. 194 Trumpas
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 198 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu
Jezaus Kristaus...............................10c

1 V 4*1* 11 1

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz,, Jezuso Kristuso..................10*

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute

I
• uc

W. D. BOCZKAUSKAS • CO„ 
MAHANOY CITY, PA.

Jai-Daugelis žmonių sako: 
gu asz žino ežia būda laimingo 
gyvenimo?” Ir kas ne norėtu 
būti laimingu! Sztai kelios ro
dos kaip žmogus gali būti lai
mingu.

Kožna diena pastanavy k: pa
daryti kam koki nors maža 
smagumą, prisidėti su kokia 
iszmintinga rodą kad isz to ki
ti turėtu džiaugsmu.

Po tam imkis prie darbo ir 
darykie ka privalai daryti. Ta
da busi linksmas ir turėsi gera 
misi i, nes gera mis lis atnesza 
žmogui smagumą.

Iszpildinekie savo privalu
mus kur tik atsitinka prie to 
proga. O brolyti ant progos.il
gai nelauksi. .

Ne reike daug stengtis idant 
padaryti del artymo gerai kad 
ir mažu dangteliu prasidėsi del 
kito gero, kad tik isz tikros 
szirdies, tai jau bus gerai.

Dvigubai busi laimingu jai- 
gu ir tavo artymos seks tavo 
pėdoms.

Jautria laisves turi taja galy
bių, kad dvejinasi, nes jaigu 
nutari ka naudingo padaryti

4 i

tai pats džiaugsi esi ir kitas ir 
visuomene džiaugsis.

Mylekie artyma tavo kaipo 
pats save, nedaryki e kitam kas 
tau ne miela, mylekie savo ne-
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengima* Faalapcila Atei
ties. Bu pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiezku, Perelszku, Gralklezku, 
Arabiszkn ir Cigonfszku burtlnlku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir klekvlansm gali būti su- 
prastlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra įsideda tmogaus ateiti Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Les Egipto Rubiną' 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES nr 
T1KTA1 UŽ.......................

PrUluskita mumis 25c. Gausite , 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti etempomla.

W. D. BOCŽKOW8KI-CO. .
MAHANOY pITY PA.

,UT“ 25c.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE,ARBA NOTOS 
DEL PIANO

< TURYNIS: 
cSccita Polka 
{Lietuviu Marszas 
/Suktinis Polka 
CLastucza Polka 
>Tu Mano Mieliausia Polka
< Vamzdelis Polka 
įDucaty Polka 
zGriež Polka 
(Szvilpis Marszas 
> Klumpakojis Polka 
S Marcele Polka 
cl'ade-Espan Vai c as 
{Noriu Miego Polka 
/Helena Polka
< Mojavus Vainikas Polka 
>Rasluca Valcas 
cMojava Veszna 
SAugonole Polka 
/Ilgėjimas Tėvynės Marszas 
(Lietuviu Vestuvių Polka 
/Lietuviu Galopai 
CPijonkelea Valcas 
C Pampilionas Polka 
/Nekaltybe Valcas 
(Lietuviu Kadriliui
(Muzike aiszku bud u sutaisyta ir 
/ lengvai grajyti.
S Preke ia prisiuntlma tiktai 78c. 
S W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

I
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MAHANOY CITY, PA.
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szuvio per tai tuojaus iszbego, 
o vartauninkas uždare duris.

■Szmulius vela eina in ta vie
ta, kur buvo pririszta ožka pas 
buomą katras jau buvo nuleis
tas ir mato savo ožka, pririszta 
prie buomo, bet jau gulinezia 
ant žemes.

Tuom kart sau pamislino, 
kad buvo kvailas itai jos pirma 
neinate dabar nusidžiaugė įr 
kum’sztelejo ožkai in paszpno 
kad keltu ir eitu su juom na- 
nio. Bet ožka nesikėlė ir ne ne- 
sijudina. Szmuliu apėmė dido- 
lp baime j r pradėjo szaukti:

' .i''1'-’

* "

tauninke,! Mano pžka nori ap
mirti! į Kogręięziausia reikia 
actu sutrinti, tai mąžam pareis 
an t, suves.

sau
• ••••$ 1.60 

kntalikiszka

Givait, givait! pone va r-

Vartauninkas nusidavė kad 
nieko negiltli ir pasiwlepes juo
kėsi, SzmuHu'S nubėgo pus du
ris ir barszkino, bet durys bu
vo užrūkytos^ tuom kart vela
k - - r'

nubėgo pas ožka ir pradėjo jos 
praszy ti kad da no s t ip t u .ii; pa
laukti nors nedele, pakol ja 
parduos tai tada galos patin- 
kamiau pastipti. Bet vįsi pra-

K . .M, — .szymai buvo už oiieka, uos kaip
— —

ant( buomo kabojo tai jau buvo 
pastipus. Jr vėla Szmulius pri-

I

$1.80
Katekizmas,

Arcibrostvos

reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda. .

*

vėl laisvas.
Atsisėdės giliai

Sztai dabar jis 
Ka daryti?
mušte, O kode! turėjo būti man 
toks likimas! Ilgai jis kovojo 
su savo mintimis.

Isz tolo blizgėjo ežero tylus 
melsvas vanduo, nes buvo graži 
vasaros diena. Jis, valandėlei 
pakele galva, insižiurėjo in eže
ru. Akys truputi lyg nudžiugo.. 
Gal ton'butu poilsis!...

Atsistojo ir nuėjo tolyn iki 
ežero kranto. Žiurėjo žemyn in 
vandeni. Urnai ženge atgal, už
sidengė rankom akis.

44Tik bailys ta darytu! 
garsiai tarė.

— Tiesa, drauge, tik bailys
— tarė szalo jo. * ’.' ’

Juozas net paszoko ir nega
lėjo žodi isztarti.

—• Atleisk man, kad asz ta
vo taip iszgazdinnu —
trasia. — Asz maeziau, kad tau

' j

J

PIRMUTINIS LIETUVI3ZKA3
1 > . , » -

ta darytu!

tose an-

4

GRABORIUS 1IAHANOY CITY
i t ♦ Į , i w i, ■ ii* ” d ’ T1

Laidoja kirai 
automobilius do! hidotuviu, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
820 W. Centra Si. Mahanoy City, Pa.

numirėliu. Pasamdo
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“SAULE”'
a

NUO IRKLO IN SOSTĄ
Priesz daugeli metu, kada 

Ukrainoje dar nebuvo žinomas 
Krikszczioniu tiksimas, ant 
Dniepro kranto stovėjo nedide
le, kaip ir visu Ukrainiecziu, 
gražiai iszbaltinta trobele. Ap
link ja buvo daržas ir sodas, o 
toliau gabalėlis dirbamos že- 
mefc.

Toje trobelėje gyveno netur
tingas naszlys sn vienturte, ne 
apsakomai gražia dukterimi, 
Olga. Kad žemos turėjo labai 
mažai, tai visas ju pragyveni
mo szaltinis buvo karve, kelio
lika naminiu paukszcziu ir lai
velis. Vežiodamas žmones per 
Dnieprą, jis tiek pelnydavo, 
kad galėjo gana pasiturineziai 
gyventi.

Karta, bekertant miszke me
di, Olgos tęva isztiko nelaime, 
ir nuo tada liko netinkamas 
jokiam darbui. Jo snsikrimti 
mui nebuvo galo, tacziau. no
toms nenoroms turėjo pasiduo
ti žiauriam likimui. ,

— Teveli, — sake jam Ol
ga, — nenusimink! Ar asz ne» 
turiu tiek jegu, kad negalczian 
valdyti laiveli! Buk ramus, juk 
žinai, kaip asz gerai irkluoju.

— Apie tai, .kad perkoldi 
nesi žmones neblogiau už mano- 
žinau gerai. 1__  _________
duoda ramybes, kad tu, kaipo 
mergaite, gali patirti in vairiu 
nemalonumu.

— Ir apie tai, brangusis, ne 
sirupink, — atsake jam Olga. 
Asz žinau, ka darvti. Niekas 
nežinos, kad esu mergaite; asz 
pasiredysiu in vyra.
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SZMOTAS MEDŽIO 500 METU SENUMO.

GYDYMAS '_—h— '
Ponia Anais yra jauna ir 

patogi moteriszkaite, jos vy- 
ras-gi yra deputes ir žinoma in 
savo paežiai insimylo/jas. Ka
dangi ponia turi daug suma-i 
n ūmo, o vyras daug pavydu
mo tai suprantamas dalykas, 
ka<l ji savo valios niekad nega
li iszpildyt tiesiu keliu. .'Perei
ta žiema ponia labai daug szo- 
ko su jaunu aficiorium kurio 
pulkas po tam tuojaus buvo 
perkeltas in Melem; Tai-gi da
lia r ne szoka ir rodosi susir-

• . ; 1

Brangi prictelka 
ba abejodamas vyras — per 
daug kankiųaisi, 
sudrutinimo, taip-gi iszrasziaii 
pen'kesdoszimts bonku portvy- 
no. L .> ‘
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szmota medžio turintis 500 motu 
kuri iszdrožo 75 metai adgal Indijoniszki belaisviai, 

drauge su $5,000 ant pra
dėjimo dirbti senoviszka Amerikoniszka 
lion”

Ant paveikslo matome 
senumo 
Medis likos prisiunstas in Bostoną

kuris keliolika metu adgal sudegė.

Tik man tas ne- ’U,J l’Pes

laiveli,

Isz miszko tankumos, kuris 
tada dengė kairiji Dniepro 
krantu, iszejo jaunas, gražus 
vyras, apsirėdęs medžiotojo 
drabužiais. Ant pecziu turėjo 
nnszauta st ima; vienoj rankoj 
laike lanka, kitoj — medžioto
jo raga. Pastebėjos prie kranto 
prirtszta besisupanti
pridėjo prie burnos raga ir 
garsiai sutrimitavo.

Po valandėlės pasirodė ber
niukas ir pribėgo prie laivelio. 
Tikrumoje buvo tai Olga, pasi
rodžiusi in berniuką. Didžiau
sia varga ji turėjo su savo il
gais plaukais, kuriuos reikėjo 
paslėpti vyriszkoje kepurėje. 
Iki to laiko ji sekėsi ne blogai;

nebuvo tikėtasi isz kaimo mer
gaites. Atsisveikindamas jai 
gražiai nusilenkė ir pasako, 
kad ka nors atsius paimti 
liktos ju trobelėje stirnos.

Ta vakara, pabaigus 
namu užsiėmimus, iszejo Olga 

i kranto paklausyti 
laksztingalu giesmelių, nuo ku
riu stebuklingu balseliu skam
bėjo upes pakrante. J u nepa
prastos giesmeles priversdavo 
ja svajoti. Ir Olgos mintyse 
atsistojo tos dienos pergyventi 
inspudžiai.

— * Kas jis yra ? — ar pama
tysiu ji dar nors karta gyveni
mo? O gal tai buvo tik sapnas. 
Gal man prisisapnavo tik gra
žus, jaunas riteris, tas pasakos 
didvyris.

Panaszios mintys pynėsi mer
gaites galvoje, u akyse nuolat 
stovėjo medžiotojas, kaip su ja, 
lyg kokia kunigaiksztyte, atsi
sveikino žemai nusilenkdamas.

Gal su ja atsisveikino pasku
tini karta. Jis pamirsz apie ta 
susitikima. Bet ji tai atmins vi
sa gyvenimą. Ji prisiminė vi
sus žodžius ir ilgai ilgai norėjo 
apie ji svajoti, jei ne tas nera
mus tėvo szaukimas namo.

pa-

visus

laiva i t Uonstil ii-

medžiotojas paimti jo pa
likta g
na s

jaunas, 
kuris vakar

s ve-

■— Esi labai geras — atsa
ko ponia silpnu balsu.

— Tai-gi gersi ahi?
— Kaip tai, ponkesdeszimls 

bonku ?'
— Na taip.
— Jei tau bus malonu in tai 

žiu rot i tai gersiu, bet tas man 
nieko negelbės.

— Kųdel?
— Nežinau.
Susirupincs vyrais pakvic- 

czia daktaru, kuris tuojaus 
ateina. Yra tai jaunas žmogus, 
biski iszbales, bot elegantas 

mylintis

daktaru,

HUSZ11-

robi, nusiramino.
O kas yra tas 

malonus žmogus, 
aplanke musu menka trobele? 
— paklausė keltininkas 
ežio.

Senas riteris nusijuokęs ta
rė:

— Tai yra musu didysis ku
li iga i kszt i s Igoras, Kievo ir vi
sos Ukrainos ponas.

— O Vieszpatie! —
ko nusigandęs keltininkas. — 
Asz neatidaviau jam prigulint 
ežios garbes! Vargas man!

Nusiramink, geras žmo-
— atsake riteris. — Jus 

ir jusu duktė turite pas musu 
poną 
kad mano atvykimas turi km 
kas kiloki tikslą, 
nnszauta stirna.

iszbales, 
apsiejime, mylintis muzika, 
(ikrai motoru typiszkas dakta
ras, kaip tai tuojaus pamatysi
me. Prieina prie gražios paci- 
jentos, dailiai pasikloniojo, 
ima už rankos, isztiestos prie 
jo.

dailiai 
už rankos,

— Pagalios atėjai daktare?
— Pagalios? Ar tai iszme- 

t i liejimas?
— Užsitarnauji ant jo, dak

tare, kadangi del kitu polici
nei paimti jentu 'katru ir užsiėmimu pa* 

miražai mane. Del priemiesezio 
trumpai. Atvykau pas jus pra- Saint Germaini apleidi sergan-

. /

ponia isztikro

gau

dideles malones. Žinokit,

Pasakysiu
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• išbėgiojo,
G jau senas vaežmonas 

paskiri sekiojo, 
Kaip tik pamate kad isz 

grinezios iszejo, 
Szaukti paiiomonuR pradėjo, 
'rieji paklusnus, laiko 

negaiszino, 
ln vežimą narsunus insodino, 
Lyg koki poną, viena pasodino, 

Ir kad nieks neprieitu, duris 
užrakino,

Su apkrirvintu ta pati padare, 
Ir ji nugabeno in ten ir uždare, 

O kada snmiisztus namo 
parsivarė, 

Tai jo gaspadorius jam tarė: 
“Eik pas daktaru, turi uosi 

susint, 
Ba szone su skyle tik negali 

but.” 
Vaikinas -paklauso, tuoj 

isz’keliavo, 
Bet ant nelaimes daktaro 

nerado, 
Nelaimingas vėla namo parėjo, 

Kraujo sulaikyt negalėjo. 
Sttliliniukus praliejo 

duktaraut
1 .* i ’■< I j ■' I i ' " • ■ • .■■r: < '

PERŽIŪRINĖJA NAUJAS BUMASZKAS.
Ben Ilarri's, .kuris yra vyriausiu drukorium pinigu Wash

ington, D. ana diena atspaudino naujas mažas bumaszkas, 
po Amerika po Nauju Metu. Sodintis yra 

direktorius valdiszkos
kurios birs paleistos

spaustuves Alvin W. Hali. Ant vienos 
pop i eros yra asztnonios bumaszkos kurias vėliaus įSupjausto.

net paežiam dakta-

sako užsirnislines

mano labai

2

— Keikia man tu svajonių 
atsikratyti, — man ryta pabu- !

ne vienas keleivis nepastebėjo, dus.
O rytas buvo nepaprastas. 

Sodas, supantis ju trobele, 
prisiartinus prie skambėjo invairiais paukszcziu 

balseliais, giedaneziu savo ryt
metine giesmele. Mažas geliu 
darželis, nusėtas brilijantiniais 
rasos laszeliais, priesz saule ži
bėjo invftiriausiomis varsomis.

Skubiai apsirodė.
Kai pabaigė visus ryto dar

bus, staiga iszgirdo lyg

szyti, kad duotumėt didžiajam 
kunigaikszcziui Igorui savo 
dukterį už žmona. Kol jos ne- 
maeziau, stebino mane tas ku
nigai kszczio noras. Dabar nesi- 
stehiib nes mutau, kad ji yra L.-r? 
gražiausia ir maloniausia mer- rioke 
gaite musu kraszte.

Tokiu budu neturtinga Uk
rainos mergaite liko kuni
gai kszczio žmona. Jos savo vy-

ežius kitur.
— Ar . 

serganti ?
— Žinoma daktare

esi

kad tuo berniuku yra graži 
mergaite.

Laiveliui
kranto, medžiotojas in ji inszo- 
ko, o “keltininkas”, pasistū
mės nuo kranto, pradėjo irk
luoti. Jau buvo arti kranto, ka
da tvirtas vėjo sūkurys nu
traukė nuo Olgos galvos kepu
re. Vienplauke apie galva, ap
suktomis aukso kasomis, 
vėjo mergaite, 
saules raudonai nudažyta, nu
kaitąs ir susigėdus. Jei medžio
tojas nebutu pailejes, laivelis 
vol butu atsidūręs viduryj 
upes. Bet jis padėjo Olgai irtis 
ir laivelis laimingai priplaukė 
krąnta.

Medžiotojas, matyt, buvo isz- 
nukletas, kad garsiai nesijuokė 
bot negalėjo tverti juokais, žiū
rėdamas in nepavykusi szposa. 
Paskui mandagiai paklausė, ar 
ji nenurodytu, kur jis galetn 
pasistiprinti ir ar negalėtu su
rasti vadovą, kuris jam nuro
dytu kelia in Kieva. Mergaite 
nuvede ji in savo namus, kur, 
kiek ju iszgales leido, rode sa- 
,vo svetingumą.

Būdamas keltininko trobelė
je, jaunas medžiotojas susipa
žino su Olgos tėvu. Jis jam pa
pasakojo priežastį, kuri priver
to jo dukterį persiredyti in ber
niuką. Medžiotojas sužinojo, 
kokia gera ji turi szirdi, kokia 
yra paklusni, dora, kaip norin- 
kai ir linksmai pildo savo dar
bą.

Kai medžiotojas isz keltinin
ko trobeles ėjo namo, Olga ji 
lydėjo, rodydama kelia. Eida
mas jis uždarinėjo jai klausi
mus apie jos kaimynus, gyve- į Kaunan A.»iviu*uib<u» uv imuaiuu 
n ima, džiaugsmus ir nuliudi- už dukterį, nustebo tokių netL 

a a a. a a aa . ' » « « ” w a

supantis

sto- arte- 
leidžianczios janeziu raitu žmonių bildesį.

Nustebus pasislėpė už'kvepian- 
czios alyvos krūmo ir indomiai 
žiurėjo, kas ten per svecziai.

Ir mato dvideszimt turtingai 
apsirėdžiusiu raiteliu, ant gra
žiu arkliu, kuriu pryszakyje, 
turtingiausiuose rūbuose, jojo 
žilas bajoras.

Pamaczius, kad visas būrys 
suka in ju troba, ji dar labiau 
nustebo.

Prie vartelių jojikai nuo ark
liu nnszoko. Mergaite pamato, 
kad vyriausias ponas eina tie
siai in ju,troba. “ 
ko nors pasiklausti 
ga.

Skubiai iszejus isz už krumo, 
skubėjo namo.

Gražiai nusilenkus 
senaji bajora, mandagiai pa
klauso, ko svecziai nori.

Senas riteris pažiurėjo rim
tai in paraudusia mergaite, 
paskui, nusilenkęs, paklauso, 
ar turėtų garbes pasikalbėti su 
jos tėvu.

Tokiu auksztu ponu atvyki
mas ir seno riteriaus žodžiai 
sumaisze Olga» Pamanė, kad jis 
isz jos tycziojasi ir kiek parau
do. Bet paprasze in vidų ir pa
sakė tėvui, ko tas ponas nori.

Senas kaltininkas ne mažiau

Gal jis non 
”, maste 01-

mus apie jos kaimynus, gyve

priesz

ntus, ir buyo nustebintas jos kotu atsilankymu, bet sužino A • • J < • 1 1 • I • f 1 t • A * A • A •
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Purvyno pradėjo ant nosies 
'kraut.

Lopą sutaisė, dailiai užlipino, 
Na ir krauju upmalszino. 
Vuikinelis dabar nesipesz 

niekados, 
Ženklu ant kaktos turės 

visados, 
Pagal Amerikos paprasta 

būda,
Ant rytojaus paszauke in suda, 
Galingasis bausmia u’žmokejo, 

Doleriu 60 vaitui padėjo.
Gaila jam tuom kart pasidarė, 

Bet ka daryt, sudže taip 
nutarė, 

Kad pinigu nebutu, reiketu 
sėdėti, 

Ir sunku darbeli per tris 
diena.8 turėti.

Tai tokios naujienos apie mus 
vaikinus, 

Apie visus vienaip, kaip 
jaunus ir senus.

TARADAIKA

negalima, 
rui.

Tai-gi daktaras tuojaus eina 
in vvro kambarį.

— Pono pati n-i'kalauja kū
me i jos* - 
daktaras.

— Daktaras 
^azdini.

— Nusiramink ponas, da
bar dar nėra nieko luiisaus, ale 
pono pati labai silpnai subuda- 
vota. Pernai metus pasilinks
mini lųai ja labai 
Tuojajis privalo Paryžių 
leisti ir padusuoti szviežiu oru 
Pireneju arba Dolfinato.

— Ak, mano Dieve, negali
ma, kad be manos važiuotu!

— Tai-gi ir ponas su ja kc- 
liaukie.

— Tas negalima, mano pri- 
derystes mane noiszloidžia, pa
žadėjau prakalba saviems rink
tiniams.

— Labai gaila, 
sveikata neatbūtinai to reika
lauja, būtent iszsikraustyti isz 
miesto. Ar negalima kur mies
to 'apygardoje nusamdyti va
sarai namus.

— O samdyti, tai negeras 
reikalas, 
nupirkti.

■— Kaip ponui patinka, ga
liu jum net vieta prirodyti.

— Szailia paties Paryžiaus?
— In valanda laiko ponas 

eležinkeliu gali davažiuoti ta 
vieta, taigi, man rodos, ponas 
gali politi'ka su meile sugardy- 
ti. Prick tam, gal ponas myli 
vijimus o tenai jų galima daug 
prigaudyli. 

* I

(į

suvargino, 
ap- r

Net žmogus kratosi, 
Kas czion Amerike darosi 

Tukime czion tokius beibokus, 
Senus kriokus, 

Kuriuos sunku apipaeziuot, 
Idant ant senatvės suporuot.

Bet meilei prie moterių 
apsieina, 

Kožnai saldžius žodelius kalba 
kaip prieina, 

Bet apsipaeziuot bijos, 
Net po girres slapstos.

Turi ipakutavot, 
Už prigavysta dakantavot.

Ir kada atpakutavoja, 
Zbit kauti nenustoja.

NACZELNINKAS IN 
KANCELISTA.

ar to7 
visko nematai?

r .Matau,> ponia esi mizo^
3, matau net maža ir leng

va karszti.
— Ar tame yra l^as pavo

jingo?
— Gal paskui, bot dabar

7

rui atsidavimas, protingumas reikalinga‘pasilinksminimas, a V • « 1 • • 1 • • • __*ir grožis, buvo kraieziu, kuri ji 
davė kunigaikszcziui Igorui.

Po vyro mirties Olga liko 
[J k ra i nos k un iga i ksztiene, 
jos valdymas buvo toks protin
gas, kad istorija teisingai ja 
pavadino Olga Protingąją.

Ji buvo pirmoji Ukrainijos 
kunigaiksztiene, kuri priėmė 
Krikszczioniu tikėjimą. Del jos 
gailestingumo, 
bažnyczia laiko ja szvonta. Jos 
sunūs Sviatoslavas, narsiau
sias isz visu Ukrainijos kunl- 
gaikszcziu, ir arnikas Szv. Vla- 
dimieras, invede Kataliku tikė
jimą visoje Ukrainoje.

o

pamaldumo,

— Už nieką, daktare.
— ,Tai pasivaikszcziojimai.
— Ir tas ne.
— Kelione.
— Tas butu neblogiausia, 

taip, tas man tai-gi ir reikalin
ga, reikia czysto kaimo oro.

■— Mislinu, 
oras poniai butu labai naudin
gas.

kad Pireneju

ar

— O ne I
— Tai Delfinais.
— Ir tas ne.
— Ar neturite tamstos bent 

kokios locnybes <Delfhiate 
Pironejuose?

— Kad butu ir taip, tai kas 
tai? Ar tai gyventi ant savo 
locnybes galima pasveikti?

— Tai gal kur aplinkui Pa
ryžiaus?

— Atminėti, daktaro.
— Paryžiaus apylinkes, yra 

labai sveikos. Tai-gi Versale 
arba Fontainebleau?

— O, -ne;
— Gal Melam?
— Taip taip, daktaro. Pa- 

mislyk tiktai, kad tenai nu
žiūrėjau puiku vasaros narna 

, iTT . T7 > su parku 30 akoriu didumo,jeszkau savo broli Jurgi. Vaši- g h. moilntis namoHt, h.

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau Stanislova Java- 

nauska, jis gyveno Minersville, 
Pa., 
reikalu, jaigu 'kas apie ji žino 

t.73

1909 mete. Turiu svarbu

meldžiu praneszt.
J. Saltiniszkis

11697 St. .Louis St.
Detroit, Mieli.

Jl r' ‘Jlr” *.

Asz Veronika Mieszkonis pa su parku 30 alęoriu didumo.

O* 
r>

ale ponios

daktare ve rėžiau jau

Vyras yra iszginkluotas. Su 
padėka daktarui suspaudžia 
ranka, paszaukia notarijusza, 
perka gražu nameli su parku o 
ponia (Irutinasi persitikrinime, 
kad Molėm oras yra geriausias 
vaistas sveikatos pataisymui.

T

T

liauska. Jaigu kas apie ji žino 
meldžiu pranesztl arba tegul 
pats atsisząukia ant szio adre- 

(t73so:
Veronika Mieszkonis,

1329 Orange St., 
Berwick, Pa.
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TARP VAIKU.

protingais atsakymais, kokiu jos, kad ta riteri atsiuntė jau-.

Asztuoniu motu Kdtborole in 
savo draugo: .

— Už ’kokio tu norėtai isz- 
toket, ar sztorninko ar dreive- 
rio? ;.c, i

Devinito moto Onuka: •—Asz? 
asz niekad netekėsiu! Asz buJ rekliama. 
siti naszlo, Ui p kaip mano te- 

ita Ųrszide.

i

jH'

— Ponrfs Florijonai, tu esi 
taip kvailas, jog kito tokio ne- 
maeziau. Ar ir tavo broliai to
ki kvailus?

— Ne ponas naczelninke, 
vienas isz mano broliu yra 
kvailesnis už mus visus.

Nacz. — O kuom jisai yra?
Kanc. — U-gi jisai kunigu...

mano vyras jo nenori įpirkti, 
sakydamas kad nenori paju
dinti savo kapitalo. Tegul po
nas pasako, ar galima žiūrėti 
in tokius niekus, jaigu reika
linga tas mano sveikatai, jaigu 
man reikalingas atsilsis.

— Isz tikro nesuprantu to 
ponios vyro prieszingumo, jai- ( 
g u jisai yra viskam prieszin- 
gas. .

Ach, dalktarai, pasitikiu ant 
pono porsznekejimo, tik pa- 
mislyk ežia apeina apie pono 
k u racija, kuri padarys ponui

----------

— Takioms gražioms aku- 
: tems ir luputėms prieszintis

i p

i

l

MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.
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K. RĖKLAITIS
Lietuvisskas Graboriuo
Laidoja numirėlius pa-

ninke motorems. Priei
namos prekes.

&I0 IV. Spruce St., 
MAIIANOY CITY, PA.

»O6 MAUKMTHT..TAMAQUA, I*A.
__ik ___

‘L

mokslą. Turiu pagelbi-
gal naujausia mada ir

ftIO W. Spruce tit,, 
A A *<• AK M. J

SOfl MAUKHTNT -
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Keliaudamas kas dien po 
svietą,.

Pennsylvanijoj užtikau viena 
vieta, 

Miestelyje randasi daug 
tamsiu vaikinu,

Kurie daugiausia traukia 
degtine.

Taigi ir aluti netingi traukti 
Nuo kurio ne reikc ne 

susiraukti,
Kad dolerukas (kiszeniuje 

skersai atsistoja,
Tai tuoj ji ant baro pakloja.

O kada už daug munszaino 
inpila,

Tai viens kitam in kaili inkula.
>Karta buvo toks atsitikimas 

Nemanykit kad tai isz- 
judkimas,

Buvo tai po pedes diena, 
Sueja du draugai in urvą 

. viena, 
Po biskeli trauko ‘degtines, 
Tarp ju pirmiau buvo kilus 

musztynes, 
Po tai kovai, mat -sutaiką daro, 

Sustoja abudu sabine prie 
baro,

Bet apgalėtas lyg nesiramina, 
Savo prioszui atkerszyt ketina, 

Kortu del grajaus juodu 
reikalavo,

Pas saluninka ne taip greit 
gavo.

Tai laukan viens kita vadino,
Ir iii kita saluųa nueiti ketino, 

Kur ant drąsumo namines 
paragavo, 

Po tam viens nuo kito in 
kakta gavo,

Musztyne, tai jau nieko, buvo, 
Juodu isz sailuno rodos tuoj 

pražuvo, 
Kožnas in savo namus

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Palaidojima
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam Žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų tr 
atgauk savo sveikata.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvps 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies.liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tni 11-

ll

gal kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 GUlot Street Spencerpoint, N. X.

Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių
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Oras truputi jau atvėso.
Read ingo 

kasiklos da szia sanvaite visai 
nedirbo o Lehigh Valles kasik- 
dirba tik po keletą dienu ant 
sanvaites.

— Pana Fiorentina Kun- 
droeziute, 420 W. Pino uli., nu
važiavo in Ashlando ligonbute 
ant operacijos pendesaitis ku
ri buvo pasekminga ir sziadion 
yra daug sveikesne. .

— Mariute, dukrele An
driaus Petruszko, 522 W. Mar
ket uli., likos skaudžiai sužeis
ta per automobiliu kuri vare 
Stasys Tamaleviczius isz West 
Pittston, Pa., bot likos paleis
tas, nes nebuvo tame kaltas.

kompanijos

iszdave' • — Konsulmonai 
kontrakta del Being & Co. ant 
padirbimo vandenio iszlnida, 
sure, nuo D ulyczios lyg galo 
miesto ant West Centre uly
czios. Taipgi pradėjo maliavot 
“stop” ženklus ant kožno kam
po idant pagnl tiesas, kožnas 
automobilius turi sustoti, apsi
dairyti ar neateina kitas auto- 
mobilius ant kryžkelines 
ežios, po tam važiuoti.

ulv-

— Poni Terese Ancerevi- 
cziene, 710 W. Centre uli., duk
tė Ona, Vincas ir pati Marijo
na ir sūnūs Alvinas kaipo ir p. 
J. Dinsmore, sugryžo namo po 
keliu dienu lankinimosi pas gi
mines Rakauckns ir pažinsta- 
mus Waterbury, Conn. Kelione 
atbuvo automobiliuje kuri va
re Dinsmore.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Katras nori būti savo bosas 
ir pats sau dirbti, tai dabar tu-
ri gera proga nusipirkti gera 
farma, puikioj vietoj arti prie 
miestelio, geležinkelio, bažny- 
czios, mokslaines. Geri budi li
kai su naujais stogais, tvartas 
su skiepu ir vanduo, st ūboj 7 
rūmai. Žemo gera ir viskas ge
rai auga, 105 akeriu žemos, 70 
akieriai dirbamos, 35 gany
klos, didelis sodas su visokiais 
vaisingais medžiais, 2 arkliai, 
11 raguotu gyvuliu, 150 visztn 
ir kitokiu paukszcziu. Parsi
duoda su visku kas tik ant far- 
mos randasi. Kuris pirks szita 
farma bus nuo pirmos dienos 
laimingas ir papiningaus. Par
duoda isz priežasties jog netu
riu szeimynos o vienam nuobo
du gyventi ir noriu važiuoti iii 
Lietuva. Preke $5,500.. Tumo 
keti reikia $2,500, likusia suma 
gali likti ant 5 ar 6 procento.

Frank Barteisch, 
R.F.D. No. 4. Ulster, Pa.

t. 73.

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka 
NEDELIOJ 9 September™ 

d* A A A Dubeltavas <p4.vU Tikietas

Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4 :40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
8:43 vakare.

Baseball—Yankees su Philadelphia 
2 Geimai, New Yorke 9 Septembei

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokame 8-czia procentą ant 
luditu pinigu. Procentą pride
dant prie jura pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres. < 
.FERGUSON, V lee-Pre*. ir Kas.'

V.L “SAULE”
>»;
I

I

SUSIRINKIA KAREIVIAI PRIE MENIN BROMO, YPRESE.
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Atkeliavia buvusioji Angliszki kareiviai in Ypra, dalybauti atidengime Menin Bromo
ant atminties žuvusiu draugu laike Kvietines Kares.

SHENANDOAH, PA.

li-

— Ona Demczieno, 23 me
tu, 118 Swatara Road, czysty- 
dama pecziu su szvaksu kuria
me randasi daug gazolino, 
kos baisiai apdeginta ir kaip
rodos mirs nuo žaiduliu Locust 
Mountain ligonbuteje, 
bonka eksplodavojo jos ran
koje. Vyras tame laike buvo 
darbe o du vaikai lauko. Kai
mynai užgesino 
kuknia.

Readingo trūkis užmu-
J 

yvena ant Jardin uly-

kada

užsidegusia

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

kapines George-

t

ant pardavimo.
••■■■■■■■■■IHMMM|B

- J?PU8es loto, prie 

ket St., geriausiame padėjime.
907. F. pino. St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjime. 
Namas ant Pino St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vi-

- na* 
miniai daigtai. Ateikite pama
tyti. Galima pirkti 
Kreipkitės ąnt adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St., 

Mahanoy City, Pa.

gailos. Taipgi parsiduoda 

lyti. Galima pirkti pigiai.

4|,J~ r

t.s.31)

B*®1?,

sze Steponą Stepeka, Slavoka
<rkuris 

ežios.
Inžinieriai surado 6 mi- 
tonu angline gysla ant 
kuris priguli prie Ru- 

Davis ir Pas key arti 
r

lijonu 
lauko 
binskio, 
Ringtono — viso 1,478 akcriai. 
Girdėt kad neužilgio pastatys 
ten ■dideli brokeri.

— Szv 
likos suriszti mazgu moterys
tes pana 
Jonu
Lost (’reek. J a u na ved is 
buhalteriu First National Ban
ke. _____

Frackville, Pa. f Kazimieras 
Stankevieziius, 
mirė Panedelio vakara. Velio
nis buvo Svietines Kares ka
reivis ir buvo daugeliuose mu- 
sziuose. 
kur jojo 
czionais.
Stankeviezius, du brolius ir ke-

I ji k os 
su

— Mirė Stasys Aliszauskas, 
25 metu, 346 So. Meade St., nuo 
sužeidimo kasyklose. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis 
in parapijos 
town ’e.

— Mirė Jonas Vitkauskas, 
55 motu, isz Maltby. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis 
in parpijos kapines, Pringle.

— Mire Jurgis Gerai!aus- 
kas, 77 North Meade St. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis in parapijos kapines, 
Georgetown’e.

— Mirė Vincas Bartuszka, 
83 Scott St., Swoyerville. Pa
laidotas su bažnytinėmis apol- 

kapines,

yra

in

in parapijos

Jurgio bažnyczioje

Anele Vilkaieziute su 
Menkevieziu, abudu isz 
(’reek. Jaunavedis yra

36 metu, staigai

Gimė Meizviliejo isz 
tėvai atsikraustė iii 
Paliko tėvus Juozus

va-

tures veilusias sesores. 
palaidotas Ketverge ryta 
bažnytinėms apeigoms.

— Juozas Kazlauckas
žinodamas automobiliuHi Ne
dėliojo likos pataikytas per ki
ta automobiliu kuri vare J. 
Kaczmarezikas. Kazlaucko au
tomobilius likos sudaužytas ir 
kelios ypatus sužeistos. Kacz- 
marezykas likos aresztavotas 
ir pastatytas po kaucije.

— Girard kasyklos kurios 
buvo sustoja keliolika menesiu 
pradės vela dirbti. Kasyklos 
dabar randasi raukusia Wentz 
& Co.

Chicago. — Stock jardu poli
cijos stotin tapo atgabenta p. 
Rekaszius, gyvenantis 919 W. 
35th Street. Kai reikėjo ja už
daryti kletkoje, tai teko iszves
ti isz kletkos kitus kalinius. 
Dalykas toks, kad p. Rekaszius 
sveria no mažiau, kaip 350 sva
ru. O tokia moteris, galite su
prasti, užima pusėtinai vietos. 
Kai reikėjo ja vežti policijos 
vežimu, tai ji nepajėgusi inlys- 
ti autan per duris. Tad paso
dine ja prie szoferio. P-nia Ro- 
kaszius yra kaltinama tuo, kad 
turinti du vyru. Taip kaltinas 
Juozas Bartosh, kuris vedes ja 
nežinodamas, kad ji buvus tuo 
laiku ir kito vyro pati. —N.

Shamokin, Pa. — Sept. 2 mi
re Jonas Misiukeviczius 56 me
tu, kuris likos palaidotas Ket
verge ryta su bažnytinėms pa
maldoms Lietuviszkojo bažny
czioje.

gomis 
Pringle.

— Miro Ignas Struckus, 41 
Francis St., Stanton Hill, 
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis in parapijos 
Georgetown’e.

— Gavo leidimą apsivesti 
Petras Asklinas isz Tnkermano 
su Stella Radveniute isz Pitts- 
tono.

«> o
Pa-

kapines,

diena buvo jo paties namuose 
paszauta per jo žmona ir jo po
dukra Mare Milasziuniute. Da
bar Mekuszauskiene ir jos duk
tė, formaliai tapo inkaltintos 
ž m ogž u d y s te je. M e k u szau s k i fi
no buvo pirmiau paleista po už
stato $5,000, bet dabar užsta
tas panaikintas ir ji paimta ka
lėjimai!.

Mariute M i laszi un into
Vaiku Prieglaudoje, nos ji vos 
turi 15 metu. Ji ir bus teista1 
už žmogžudyste, bet sulyg vals
tijos instatymais, kaipo nepil
namete, kitokios bausmes ne 
gaus, kaip in pataisos namus. 
Su motina bus kitas dalykas.

Vienok ir tai nežinia, kaip 
teismas pažiuręs. Jaigu bus in- 
rodyta, kad velionis Meku- 
szauskas podukra tikrai ilga 
laika gėdino, tai gales susida
ryti abiem kaltinamosiom pa
lankesnes aplinkybes. '

— Sziomis dienomis, sugry
žo isz Lietuvos poni Regina 
Jasoniene, 105 South 2-nd uly
czios, kuri lankėsi pas savo 
broli Martyna Kuczinska, Un
it o ni u kaime, 
ties,

ėO

rodyta,

— V.

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

KLAIPEDA 
Ant BALTIC-AMERIKOS! LINIJOS 
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t. 
——————<4——

KAINOS
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

IN KLAIPEDA 
$107

In Abi Puse $1811 
TURISTINE 3 
KLESA (bovuiia : 
antra klesa) $122 
lu abi pusi 203.50

Treczia 
Kieta

1SZPLAUKIMA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
“POLONIA” 8 September!o “LITUANIA” 18 September

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

UNION TRUST BLDG. 
PITTSBURGH, PA.

Dr. T. J. Tacielauskas 666
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isx priežasties tuom-laikinio už
kietėjimo. Prigelbsti prassalinipus 
Nuodinius ir labai geras del suteikia 
ma ‘gausaus sslapuroe isstusstinima.

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

(without tubes)

Szitas naujai Atwater Kent 
elektri kinis Radio yra tai 
puiknausias ka matėt ar 
gidėjot. Mes isz jo pasidi
džiuojame. Jumis jis teipgi 
patiks; kada matysite kaip 
gerai iszrodo jusu namuose, 
aiszkus balsas ir lengvai 
aperuoti. Indėsime szita 
Radio jusu name ir parody
sime kaip grajina — dykai. 
Tik užtelefonokite ar ateikite 
in musu sztora sziandien.
Radio Spikieriai 3 saizuose po $20

E. F. GRUBER
13 S. MAIN ST.

MAHANOY CITY, PA.

Ant Antro Floro Kltne Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

Indėsime

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

% / Ii ||M t !

3-czia Procentas už jusu pinigusTr saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio

- saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysįtą 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Alytaus apskri- 
ir daugeli kitu giminiu. 

Gera sesute nusivežė su savim 
“Saules” isz 

ko turėjo dideli džiaugsimi

— Vincas Dailyda ir jo mo
teris sulaukė 25 metu szeimy- keliolika numani 

“sidabriniu”
Iszaugine gražia skaitydami ja ir melde kad 

jiems užraszytu, ka ir padare. 
Poni Jasoniene patarė kad ir 
kiti taip padarytu nes isz to gi
mines turėtu dideli džiaugsma, 
nes Lietuvoj žmonys labai my
li “Saule” už tai, kad yra sma
giausia skaityti.

sidabriniunos gyvenimo — 
sukaktuviu. 1 
szeimynele; vienas suuus dirba 
bankos instaigoje, kaipo pini
gu priėmėjas. Vincas yra atva
žiavęs ežia isz Lietuvos apie 30 
metu ir yra isz amato kriau- 
czius.

Detroit, Mich. —Žmonys yra 
nudžiugia, kad nors karta dar
bai czionais pasigerino, bedar
biu visai mažai matyti. Fordas 
priiminėja kas diena daug dar
bininku ir kas tik atvažiuoja 
isz kitur, tai aplaiko darbus. 
Girdot kad ant žiemos sustos 
visi iszvažiavimai ir smagus 
laikai o prasidės kiloki pasl- 
linksmanimiai ant žiemos.

r>

isz Lietuvos 
skaitytojas P. J.

tiesos nesakysiu bet ir 
bet turiu

Scranton, Pa. — Sziomis die
nomis sugryžo 
“Saules”
Vaitkus, kuris apvažiavo savo 
gimtynes vietas, kaimus ir 
miestus. Daug ten mate ir gir
dėjo, bet kaip p. Vaitkus paša- 
kojn, “
meluot nemeluosiu, 
tiktai tiek pasakyt, kad Lietu
voje yra skurdus gyvenimas, 
pinigu neturint. Su 5,000 dole
riu Lietuvoje galima puikiai 
porgy vent isz procento. Lietu
voje yra labai gražiu gyvuliu- 
karviu, arkliu ir kitu. Keliai 
buna taisomi ir net miela žiu- 
rot.Daugiausia važinėja su ark
liais ir automobiliais. Kelione 
turėjome puikia ir linksma ton 
ir atgal. Porgy vonias Ameri
koje 29 metus, vol pamatęs Lie
tuva pasidarė man labai insta- 
bu, nes ne taip viską radau
kaip palikau iszvažiuodamas 
in Amerika.”

I

Brooklyn, N. X. — Rugpiu- 
czio 30 diena Metodistu ligoni
nėje pasimirė Juozas Moku- 
szauskas, kuris Rugpiuczio 20

Dėkite savo

Edwardsville, Pa. f Po ilgai 
ligai mirė Marijona, 50 metu 
mylima pati Mikolo Miliaucko, 
27 Augusto, Mercy ligonbuteje 
po operacijai akmenuku. Velio
ne 9 metai atgal gyveno Shen
andoah, kur pergyveno 30 mo
tu. Paliko dideliam nuliudime 
savo vyra, du sūnūs, Juozą ir 
Antana, abudu gyvenanti czio- 
nais. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nedelio ryta Szv. P. Marijos, 
Lietuviszkoj bažnyczioj Kings- 
tone, su pamaldomis kurias lai
ko penki kunigai, ant kuriu ra
dosi daug giminiu ir pažysta
mu. Nuliudus szeimyna siun- 
czia visiems szirdinga aeziu už 
pribuvimą ant laidotuvių.

DU SALUNINKAI.
czcsai,— Szlekti czcsai, nežino 

kas bus, no nonžsimoka saliu- 
na laikyt.

— Tai kodėl. nepardūodi?
— Nujo, — -parduot o isz 

ko žmogus gyvensi.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St. Frackville, Pa.
V • 11 ii*

Telefonas 461-M
______________________

MILL & PATTERSON STS., 
ST. GLAIR, PA.

Telefonas 1430-R
* ' .

—■ ———————

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotųjų, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
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Padaryti Angliakasiams
9

Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau- • 
donos bolės) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.
Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band” 
gumines kurpes, kurios Čionais pažymėtos : 
—Lopac ir Himiner.
Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

BAND 
k i * I

“Ball-Band” guminės kurpės yra padary- 
a » atos del ilgo nešiojimo. j

Užsidėk porų. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
atrodo. ¥rat smagiausios kurpės kurias 
bjle kada nešiojai.

Gali gauti “Ball-Band” Čebatus, Lopacs ir 
Himiners, balta, raudona ir j uodą, 

’ 'Spalva. z
(Visi krautuvninkai juos parduoda. 
Žiūrėk del raudonos bolės.Žiūrėk del raudonos bolės.

į

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mishawaka. Ind.

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del RuŠHs**
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