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ISZ AMERIKOS RADO 15,000,000
DOLERIU AUKSE

AMERIKONISZKI REKRUTAI ISZPLAUKE IN PANAMA

GIRTI DAKTARAI
PADARE NEREIKALINGA 
OPERAOIJE ANT VAIKO, 

KURIS VĖLIAUS NUO 
TO MIRĖ.

Elizabethton, Tenn. — Du 
daktarai knrie buvo girti kaip 
daro operacija ant 12 metu vai
ko likos aresZtnvoti už žudinsta 
arba priežasti vaiko mirties ir 
pastatyti po kaucijo lyg teis
mui.

Daktarai W. H. Longmire ir 
Mūreli Pinson, padare operaci
ne vaikui ant pendesaitis, bet. 
kaip patys prisipažino jojo ne
rado ir neiszpjove, tiktai suga
dino vaikui vidurius nuo ko ir 
mirė. Du kiti daktarai padare 
po vaiko mireziai sekcije lavo
no ir rado sveika pendesaitis.

Gyventojai yra labai inirszia 
ant tuju daktaru, kurie būda
mi girti padare operacije ir da
bar kerszino iszvaiwmo isz 
miesto. Valdže atėmė jiems di
plomus ir uždraudė daktaraut 
er penkis metus.

? NEPAPRASTA SAV- 
ŽUDINSTA.

. Coatsville, Pa. — Nepapras
ta savžudinsta papilde 60 metu 
farmeris, Jurgis Levauskas ku
ris pasikorė tvarte Reeseville. 
Jisai degino sausa žole ant savo 
farmos o kada liepsna pradėjo 
plaHntbedant UTtlnm kaimynu 
Ūkiu ir negalėdamas josios už
gesint, nes kerszino sudegimo 
juju grinezios, senukas taip 
tuom susirūpino kad nubėgo in 
tvarta ir pasikorė, Lavona.ra
do jojo pati kada nuėjo jojo 
jeszkoti.
NUSILAUŽĖ SAU SPRANDĄ

Camden, N. J. — Franas Die- 
linskas, 46 metu, burdingieris, 
gyvenantis po No. 1102 Thur
man uly., nupuolė tropais že
myn isz lyto ir nusilaužė sau 
sprandą. Daktarai apžiurę ja 
lavona, nutarė kad Dielinskas 
mirė ant vietos. *1’
PACZIULE “NU8IBABIN0 

PLAUKUS — VYRAS 
PASIKORĖ.

Allentown, Pa. — Charles 
Schultz, 47 metu, farmeris isz 
Corning, nusiszovo ant smert 
isz sekanezios priežasties: žmo
gelis aha diena likos paleistas 
isz kalėjimo, kur atsėdėjo lians- 
me už neužlaikyma savo pa- 
czioR ir keturis vaikus. Senukas 
asztnonis metus adgal prisiego 
kad nesiskųs lyg emerį už tai 
kad jojo paeziule davė nukirpt 
trumpai sau plaukus ir nuo tos 
dienos užėjo szeimyniszkas ne
supratimas. Paliktoje groma- 
toloje parasze idant jam
kirptu barzdos ir ji palaidotu 
su jajn.
NORĖJO KŪDIKI SUVAL- 

GYT ISZ MEILES.
Lockport, Pa. — Likos czio- 

nais aresztavota nigerka Maud 
Irving už suvalgma is/idalics 
kūdikio. Motore buvo girta nuo
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vojo, palicijos sūdo prisipaži
no kad savo kūdiki taip myli
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Nelaimingai kūdikis, vieno 

meto amžiaus, turi apgraužta 
veidą ir krntinuko sužeista 
dantimis baisios motinos. 
Skaudžiai sukandžiotas kūdi
kis likos nuvežtas in ligonbu- 
to o motina už žmog-edysta isz 
meiles patalpinta kalėjimo. Ma-
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neturi svei-
ka protą.
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PASLĖPTAS SKARBAS PER 
400 METUS SURASTAS 

PER INŽINIERIUS.

Chnquisaca, Bolivija, Pietine 
Amerika. — Pasaka apie pa
slėpta skarba per gyventojus 
Inkus, iszcjo ant teisybes. Taji 
skarba jeszkojo mokyti vyrai 
per keturis szimtus metu, ku
ris radosi netoli kaimo Chayal- 
taza, Bolivijoj. Taji skarba at
rado Amerikoniszki inžinieriai 
bet po suradimui skarbo, val- 
džo paėmė ji po savo apgloba 
idant laukti nusprendimo kaip 
taji skarba turi padalinti del 
tuju, kurie ji atrado.

Badai tasai skarbas randasi 
grynam aukse ir turi vertes 
penkiolika milijonu doleriu, 
kuris kitados prigulėjo prie 
Inkasn karaliaus Atahnalpo.

Akyva yra istorije tojo pa
slėpto skarbo, kuri per tiek me
tu buvo paslėptas nuo svieto, o 
in kuri mažai kas tikėjo, bet 
mokyti arkijologai jeszkojo jo 
be paliovos. Sztai apsakymas 
kaip tasai skarbas likos su
krautas in viena vieta ir nesi
gavo in nagus neprisotintu Isz- 
panu.

Kada Pizzaro ir jojo karei
viai intrauke in pietine Ame
rika, paėmė in nelaisve Atah
nalpa, karalių Tn’kasu. Jojo pa
ti, karaliene, prižadėjo Iszpa- 
nams duoti pilna kambari auk- 
so, jaigu josios vyra paleis antjaigu josios vyra paleis ant 
liuosv'bes. Pizzaro sutiko ant 
to. Bet godus Iszpanai parege- 
ja prikrauta kambarį auksu 
lyg hibu, norėjo da daugiau ir 
apreiszke karalieniai, kad tai 
da per mažai ir turi pasirūpint 
da daugiau aukso, o jaigii to 
neiszpildys, tai karaliui nukirs 
galva. Karaliene melde idant 
jai duoti laiko ant apmislinimo. 
SuBzauke visus savo padonus 
paliepdama atneszti visa auk
są kuris radosi vieszpatystejc 
ir liepe sukraut vienoje aivoje 
dideliam kalne ir užmurt, po 
tam nuėjo pas Pizzara, kuris 
radosi karaliszkam palociuje, 
apreikszdama kad daugiau 
aukso neturi ir kaltino juos už 

nedalaikvmaneteisingsta ir 
duoto žodžio.

Iszpanai pradėjo baisiai kan- 
kyti nelaiminga karaliene idant 
iszduotu vieta paslėpto skarbo 
bet pati sau atėmė gyvasti ka
lėjime. Karalius Atahnalpa li
kos ta paėzia diena nukirstas 
per Iszpanus o padonus pradė
jo baisiai .taipgi kankyti ir de
ginti, bet godus Iszpanai nega
lėjo iszgaut nuo juju slaptybes 
paslėpto skarbo, nes tieji, kurio 
skarba sukrovė ir paslėpė pa
tys nusižudė.

Bet pasaka apie taji milži- 
niszka skarba nemire, o impc- 
džiai Inkasn, apsakinėjo .apie 
ji savo gentkartei bet teisingai 
niekas nežinojo kur randasi to
ji vieta, ir ant galo likos suras
tas per dnrbsztns inžinierius 
kada szaude akmenis prie di
delio kalno ir surado peeziuro.

Dabar visi lanke tosios die
nos kada valdže pradės iszdali- 
not skarba, kurio jeszkojo mo
kti per keturis szimtus metu.
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Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
■ ..

PAMĖTĖ 7,200 
DOLERIU

UŽMUSZE MERGINA — 
NIEKO; UŽMUSZE KARVE
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in Panama užimti vietas tuju kareiviu kuriu laikas tarnystes jau iszsibaigė. Majoras
Septyni tukstaneziai Amerikoniszku rekrutu iszplauke isz Now Yorko laivu Cam-

bria ’ ’
Hanson E. Ely, komendantas antro korpuso taipgi iszplauke in Panama ant to paties laivo su 
savo paezia ir dūk tore.

...................----...  I m — i—*—MBWII IMI 1.1. II w iiim II IM» !!■ .. ..— 
e■ ■ i —--------- .......... -------------------------------------------

VAIKAI NORĖJO NUŽUDYT PO 29 METU SŪNŪS ATRA- 
PROFESORIU IR DA

RAKTORIUS.
Los Angeles, Calif. — Trys 

vaikai, turinti nuo 12 lyg 14 
metu, susitarė nužudinti nokon- 
cziama profesorių R. Bruce ir 
kelis daraktorius. Vadu tuju 
iszgamu vaiku buvo Valdo 
Wahrman, 
ome isz namu revolveri ir lau
ke ant iszeinanczio profeso
riaus.
dėti ’dinamito po mokslaine ir 
iszjieszti in padanges.

Tėvai vaiko pranesze moks- 
laines direktoriui buk vaikas 
dingo isz su revolveriu, 
kerszindamas ntižudyti profe
sorių.
ISZMINTINGAS VYRAS NU

BAUDĖ GERAI SAVO 
PACZIULE.

Chicago. — Klara Lukas, nu
ėjo ant palicijos su skundu ant 
savo vyro, buk jisai neinleido 
josios in stuiba laike szalezio ir 
turėjo stovėt ant lauko per kė
lės valandas už tai, kad sugry- 
žo volai nuo szokio. Palicije 
iszklausius moteres užmetine- 
jimo, pasakė kad nieko negali 
jai prigelbet, nes vvras turėjo 
tiesa neinleisti in šluba jaigu 
trankosi vėlai ant szokio.

GERAS DRAUGAS.
Saint Louis, Mo. — Miesto 

žverincZiuje didelis levas bai
siai nusiminė ir lindėjo paskui 
i^avo dažiuretoja, prie kurio bu
vo labai prisiriszes ir nepriėmė 
jokio maisto isz svetimu ran
ku. Levas visai nežiūrėjo in 
paduota mesa. Bando paragint 
ji prie priėmimo maisto tokiu 
budu: inleido ji in vagonu, ku
riame priesz tai papjauta jau
ti bet ir kvapsnis szviežio krau
jo nepažadino jame norą ant 
valgio. Levas perejo per mesa 
ir kraujus, rodos ka tokio jesz-

Cortlandt, N. Y.

vaiko
14 metu, kuris pa-

iszeinanczio
Po žudiristai ketino pa

Kodamas ir vėl sugržo in savo 
kletka. Pražudęs savo drauga- 
da žiūrėtoja, 
vent ir užsimarino.
NELABAS VYRAS KUMSZ- 

CZIAVO PACZIA AUTO
MOBILIU JE.

Atlanta, Ga. —

nubodo jam gy-

Atlanta, Ga. — Atsibuvo 
czionpis teismas J. M. McDou
gal’o aresztavotas už nelaba 
pasielgimą. Važiuojant jam su 
paezia “jauslus” vyras taip 
pradėjo myluot savo paeziule 
automObiliujo ir plakti k.umsz- 
cziomis kad 
rėkti pagolbos.
moteros, žmones sulaiko auto
mobiliu ir pamokino vyra kaip 
turi mandagiai pasiolginot su

vargsze pradėjo
Ant riksmo
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DO SAVO MOTINA 
KURIOS NE MATE PER 

TIEK METU.
Wilkes Barre, Pa. — Vincas 

Buczin^kas, 273 Park Ave. per 
si skyrės su motina (1900 me
tais, kaip Lietuva apleido ir 
iszkeliavo in Amerika) ir ap
sigyvenęs, buvo pamotes savo 
tėvu adresu, ju per 29 metus ne
žinojo ne kur gyvena ir argyvi 
ar mirė. Jis parasze gromata in 
Lietuva pas buvusi savo para
pijos kleboną, ir jis per tris 
menesius, jam pranesze, kad jo 
motina ir keli giminaieziai gy
vena Philadelphia, Pa.

Gavės gromata, nuvažiavo ir 
r-rado savo gimines ir motina.

Pirmiau negu jis persistatė, 
kad yra jos sūnūs, klausinėjo 
65 motu senukes klausimus. 
Ji pasakė, kad jos vyras yra 
mires ir sūnūs vienas miros . JLietuvoje, o antras yra kur 
nors ežia Amerikoj, Vincas, ir 
jokiu budu ji jo ne surado. Na, 
ir kaip jis pasisako, kad yra 
jis, jos senus, Vincas, motina 
isz džiaugsmo apalpo. Po susi
pažinimo su motina ir gimimai- 
cziais, senuke Buczinskas par
sivežė in Wilkes Barre.

Buczinskas po 29 metu vėl 
žino, kad turi da motina, kuri 
ji užaugino ir paleido in svietą. 
Motina atvažiavo in Amerika 
paskui sunu deszimts metu vė
liau.

GAIDYS, GINDAMAS VISZ- 
TAS, NUVEIKĖ ERELI.
Sarasota, Fla. — Vienas 

apylinkes farmerys Ed Zwing- 
li, atvažiavęs in miestą papasa
kojo akyva istorija apie mirti
na kova tarp jo szesziu mene
siu Plymouth Rock gaidžio n 
erelio, istorija tuo svarbesnė 
kad gaidys ereli nuveikė.

Pagal farmorio, jis ir žmona 
iszgirde, visztininke dideli ler- 
ma ir pamate dulkaneziu plun
ksnų sukuri, bego žiūrėti. Kol 
nubėgo, abudu plunksnuocziai 
kovotojai jau gulėjo ant žemes. 
Erelis, szesziu pėdu nuo vieno 
sparno galo lig antro, buvo ne-

KALEJIMAS.
Maskva. — Rusu laikrasz

cziai pasipiktino raszo apie in- 
domu dalyka, nutikusi viename 
kaime netoli Tūlos miesto.

Turtingo ūkininko sunūs, Ni
kitinas, užmusze mergina, kuri 
už jo teketi me norėjo. Vėliaus, 
už tai, jam nieko ne buvo, nes 
turėjo daug draugu ir byla bu
vo vis atidėliojama. Kai nužu
dytosios sesuo pavadino Niki
tina žmogžudžiu, tai teisėjas, 
ja pasiszaukes, pagrasino tylė
ti, nes esą, teismas dar kaltes 
ne inrode.

Viskas gal butu taip ir pasi
baigęs, jei insismarkaves Niki
tinas ne butu užmuszes kito 
turtingo ūkininko karves, kuris 
tiek pat intaikos turėjo, kiek 
Nikitinas. Jis tuoj buvo aresz- 
tuotas ir jau szi ski nepaleistas. 
Dabar ir žmogžudystes byla 
priesz ji atnaujinta.

!• 1

gyvas. Gaidys buvė.skaudžiai 
sužeistas.

“VARGSZAS” TURĖJO PA
SLĖPĘS 7,000 DOLERIUS.
Chicago. — Harry Kline, 61 

metu, neturėjo pinigu užmokė
ti randa, neturėjo už ka nusi
pirkt drapanų ir gero maisto o 
kada jisai mirė pavieto prie
glaudoje del u'bagu ana diena, 
daktarai pasakė kad senukas 
mirė nuo bado.

Kada padare krata jojo kam
barėlyje kur priesz tai gyveno 
kėlės dienas adgal, rado senam 
kupare bankines knygutes isz 
35 miestiszku banku, kurios pa
rodo buk senas skupuolius tu
rėjo 7,000 doleriu,

TURTINGAS AMERIKIETIS 
RADVINAUSKAS PAMĖTĖ 
PINIGUS, KITI PASINAU

DOJO ISZ JU GERAI.

Szesniek isz

NORI 31,500 DOLERIU UŽ 
VYRO MIRTI. ' *

Shamokin, Pa. — Mrs. Ona 
Marion Heights,

motina asztuoniu vaiku, užve
dė teismą priosz Joną Popnia- 
ka, biznierių, provindamasi už 
josios vyro mirti 31,500 dole
riu. Josios vyras praeita Decem 
bėrio menesi nuėjo in Szesnicko 
sztora pirkti maisto, po tam 
praszo stikleli munszaines?Bet 
duktė sztorninko vietoje duoti 
jam bonka su munszaine, pada
vė borika su sulfuric rugszties, 
nuo ko mirė arit rytojaus Asb- 
lando ligonbutoje.

BUTLEGERIAI PAVOGĖ 
KARAVONA SU NE- 

~ BASZNINKU.
Philadelphia., — Butlegcriai 

norėdami naudoti karavona ant 
iszvožimo savo tavolo, pavogė 
karavona nuo graboriaus Jo-

-I

___ 1 ikubo Rosen, kuriame tame lai
ko radosi grabelis su koturiu 
menesiu amžiaus kūdikiu, kuri 
graborius ketino parvežti isz 
ligonbutes kur kūdikis mirė. 
Graborius indojo lavonėli in

NUPUOLĖ 6 OOLIUS — NU- 
SILAUŽE SPRANDĄ.

Kada 
profegoris Lyle Harmon, 22
metu, lavinosi gimnastikoje 
mokslaineje, puolė szeszis co-jsavo motore. Laimo jo, kad karavona ir nuėjo pas daktaru 
liūs nuo sibbynes ir nusilaužo 
sau sprando. Tame laike prisi- 
ži urine jo1 daugelis studentu, 4 * "* , » . t i' 1kada nelaimė atsitiko.

tuoj pribuvo palicije, nes indu- iszimti paliudinima, o kada sa
kia žmonos butu ji suplakia gryžo nerado lavono no karavo- 
ant smerk Nelabas vyrasi tu
rėjo pastatyt 500 kaucijos.

no. Karavona su lavonu surado 
ant rytojaus užmiestyje.

v

BAISUS DARBAS PO SŪNIO
Oszmian, Lenkije. — Kaime 

Grodze, likos papildyta baisi 
žudinsta ant 35 metu Zofijos 
Olisnikienes ir josios trijų ma
žu vaiku. Zofije likos nužudyta 
kirviu kada miegojo, o vaikai 
sukapoti tuom paežiu kiiwiu. 
Szmotus sukapotu vaiku žadin
tojas inmete in szulini. Nužiū
rėtas buvo Zofijos posūnis 20

........... — ... v .„i -■ • • _ tA.

motu-Adomas Olcšnikas 'kuria pinigus
i* F * ' r * * t .'

vėliaus prispažino prie visko, 
geisdamas užgriebti visa ūkia 
po mireziai moezekos: Gyven
tojai teip inirszo ant nelabo po
sūnio, kad patys padare ant jo 
suda ir pakorė.

DIDELES NELAIMES PO 
VISA SVIETĄ.

Pdkinas, Kinai. — Provinci- 
joi Kvangtung, arti miesto 
Singau, komunistai isznesze in 
padanges amunicijos magazi
no. Griuvesiuosia surasta dau
giau kaip szimtas kareiviu ir 
aficieriu; daug sužeista.
Berlinas Vokietije. — Ant sto

ties Bidefeld, susimusze du tru- 
kei. Nelaimėjo užmuszta 10 pa- 
sažiėriu ir apie 30 sužeista.

Casablanca, Iszpanije. - Lai
ke motorcikliniu lenktynių, 
vienas isz varytoju su maszina 
invažiavo teip regėtoju su bai-

nuo kuriu 
gaudavo procentą po 67 centus ‘ 
ant dienos ir isz to maitinosi.

Paliko jisai paezia Philadel- 
phijoj kuria buvo apleidęs 15 
metu adgal ir toji dabar pribu-

.......... 1 ° jai likos užmuszti ant vietos ir
vo iii Chicaga atsiimti pinigus. ^m;s Pasėkmėms. Keli regėto-

PRIE PASIKALBĖJIMO.

— Vajo! — tai tu rots anks
ti atsikėlei?

guliau.,..
— Kaip tai? Tai ko ’kolei?

daug sužeista.
Sydney, Australije.—Prie pa- 

kraszczio mariu nuskendo di
delis laivas Kanowna su tavo-

Nn taip, nes vėlai atsi- ru vertes koturiu milijonu do-
leriu. Du žmones nuskendo.

Na, mataį brolau asz 
kaip matei mane atsikėlusi, tai 
da buvau nemigęs, — lyg ant
rai advnai traukiau einiki.

A-ba... Ar gal isz eini-

LAIMINGAS.
ii >

— Kokis tas Jurgis laimin
gas!

kio gerai iszlupo.
— E, kur! ne iszgoro apie 

du stiklelius ir nusilakė kaip 
vanta! Tai ben už pinigus, pi
nigus turi džiaugsmo, o asz 
kAd iszgcriu ir 10 stikleliu, tai 
da no jaueziu jokio smagumo...

SUKTAS VAIKAS.

— Vaiko, kodėl no oini in 
bažnyczia, tiktai czionais mosz- 
korioji.

*r— Nu-gi ar dodo matei, kad 
kas bažnyczidjo meszkoriotu,

Kaunas. Pereitais metais J. 
Luobikis gyv. Barzdų v. Simo- 
ku k. pranesze policijai, kari 
pas ji isz Amerikos atvyko sve- 
cziu, jo szvogeris Alb. Radvi- 
naustkas, po dvieju dienu iszvy- 
ko in Vilkaviszki ir ta pat die
na gryžes pranesze, kad jam 
prapuolė 7,200 doleriu.

Kriminaline policija apklau
se Radvinauska, kuris sakosi, 
kad ta diena isz Luobikio anks
ti ryta iszejes įn Pilviszkiu sto
ti važiuoti in Vilkaviszki. Atsi- 
mnes, pinigus, kurie buvo su- 
vyniuoti in laikraszti, palikes 
lovoje, po pagalve. Isz. Vilka- 
viszkio tuoj gryžes namo ir pi
nigu jatr neradęs. Mane, kad 
tikrai pinigai isz jo pavogti. 
Kriminaline policija isztiszki- 
no ir nustatė, kad ne vogti, o 
pamesti.

Buvo pastebėta, kad Nan- 
miesezio gyventojai V. Gra
jauskas ir A. Januszaitis pra
dėjo “placziai gyventi” gerti 
sakydami, kad iszlosze didele 
smua Baud Kryžiaus loterijoj. 
Intarta, kad greieziause tuos

radei nes kaip tik 
him iuin.ii, Aunu buvo pamestį 
pinigai, jie dirbo netoli Vilka- 
viszkio, kasė griovius. Pada
rius krata pas Grajauska, rasta 
1,124 dol. ir 4739 lit., pas Ja- 
nuszaiti 189 dol. ir 21,850 lit. 
Jie baigė darba eidami in Vil
kaviszki, ties kareivinėmis, ka- 
prie tvoros radę laikraszty tuos 
pinigus. Pasidalino taip Gra
jauskui 2,100 dol., Januszaicpiu 
kaip pirmam patsebejusiam 5,- 
100 dol.

Januszaitis isz tu pinigu nu
sipirko ūki už 14,800 litu ir 
szvogeriui, padėjusiam nupirk
ti ūki davė 1,000 litu, notarui 
700 lit., pirko kuliama maszina 
ir manic&iu už 1360 lit., už 200 
pirko miszko ir paskolino 450 
lit. Grajauskas paskolinės Ir 
iszleides 200 lit. ir 800 lit. pa
dėjęs in banka. Grynais pini
gais rasta 28,049 lit. 1313 dol. 
vekseliais, 1450 lit.

luo
ru« rad 
laiku, kada

v akseliai s, 1450 lit. ir banko 
knygele 800 1. Isz viso pinigais 
ir turto rasta 61,089 lit. Pini
gai busią gražinti nukonteju-
šiam, o daiktai ir dokumentai 
bus siuneziami teismui. * di • ,r 1 .

MIRUSIEJE KĖLĖSI ISZ , 
KAPU. j

Viednius, Austrija, — Aky- i 
vas apraszymus slcelbia czio- 
naitiniai laikraszcziai. . Taipe 
kareiviu Przemisle, nuo kokio ; 
tai laiko vioszpatauje didelis 
neramumas ir baime. Sargai 
nepaisydami ant bausmes ap
leidžia, savo vietas ir bėga ap
imti baime. ,

Kas tokis paleido paskala, 
kad mirusioje kėlėsi isz ]capu Ir 
baugina sargus. Isz tos priežas
ties jok is kareivis nepastovi 
ant sargybos prie kapiniu. Ne 
kurie kareiviai', prisiego, buk 
savo akimis mate kaip numi
rėliai keliasi isz kapu ir eina 
ant sargybos. Kareiviai vėlina 
eiti in kalėjimą, fle kaip eiti ant 
sai’gybos o vyriausybe turi ne
mažai ergelio su baimingais 
kareivinis. Valdže tyrinaja’taji 
atsitikima.

LIETUVOJ NUBAUDĖ 60 
PASZTO VIR8ZININKU.
Kaunas. — Teko patirti, kad 

paszto valdyba sziomis dieno
mis nubaudė 60 paszto virszi- 
ninkus, isz viso 850 litu sumai, 
vadinasi kiekviena po 15 litu. 
Nubaustieji yja daugiausiaNubaustieji yja daugiausia 
provincijos mažu paaztu virszi- 
ninkai, kurie teturi vos po vie:* 
na tarnautoja ir ta pati laiszki- 
ninka.

Visi virszblinkai nubausti už
tai, kad neprisiuute savo laiku 
paszto valdybai terminuota ži
nių.

SLAPTA SUTARTIS PRIESZ 
LIETUVA IR ROSIJA.

Kaunas. — Vyriausv’bes laik- 
rasztis ‘Lietuvos Aidas” pas-
kelbe dalis tariamos slaptos 
Lenku-Rumauu mili tarines su
tarties, atkreiptos priosz Lie

I’
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atsitikima,

tuva ir sovietu bosija.
Tariamoji sutartis buvus pa- 

siraszytą 19?8 metu Spaliu 1 
-’r—-'' v R • -diena.



■I11

K J
X

K

tM

h 7

f

Girdėt
Tasai, kuris sunkiai dirba tu

ri gyvent paczddžiai o tankiai 
ir vargingai nes uždarbiai ne- 
pavėlina ant to, kad sau pavė
lintu ant mažiausiu smagumu. 
Už tai tieji, kurie niekados ne
dirba turi visko pilna. O bet 
tankiai kalbasi api$ . tikyba 
žmoniems.o
konfeti ir laukti idant per tai 
iszgelbetu savo duszia ir dasi-

Vnrgszui liepia

lauktu dangiszkos karalystes. 
Turtingas tojo nereikalauja da
ryti nes jisai turi dangų czion 
ant žemes. O juk žmonos kalba: 
‘kaip danguje taip ir ant že
mes. ’ ’

tam

Sztai paveizda meiles ir isz- 
tikimystes:

Kokis tai William E. Lynch 
isz Galesbury, III., ir pana Dru- 
sella Donahue davė vienas ki- 

prižadojima penkesde-
szimts metu adgal ir taji savo 
prižadejima iszpilde sziomis 
dienomis: abudu likos suriszti 
mazgu amžinu, turėdami abu
du po 70 metu.

Priežastis taip ilgo laukimo 
buvo tėvai Drusellos, kurie ne 
norėjo priimti Leacha už žen
tą nes buvo vargingu jaunikai- 
cziu. Mylimoji porele, vos turė
dami tada po 20 metu, davė 
vienas kitam savo prižadejima 
jog lauks vienas kito nors lyg 
smert, bet po tam persiskyrė. 
Jisai iszvažiavo in svietą jesz- 
koti giliuko o ji ji pasiliko prie 
tėvu. Ne vienas melde patogios. 
Drusellos rankutes o tėvai vis 
jaja prispyrinejo iszteket už 
vyro bet toji visus atstume 
nuo saves ir lauke isztikimai 
sugryžstant savo szirdies isz- 
rinktojo. Bet Leach ne buvo 
taip isztikimas kaip jojo myli
ma ir negalėjo gyvent vienas; 
sulaužė duota žodi ir apsivedė. 
Bet nesenei jojo paezios mir
tis paliuosavo ji vėl nuo mo
terystes. Atsiminė apie savo 
numyletina ir sugryžo in Port 
Horn, kur rado- eavo mylima 
isztikima ir laukenczia, o nors 
rado jau ne taip patogia kaip 
paliko — žila senele, bet juju 
szirdys isz naujo užsidegė už
degusia sena meile, na — ir ana 
diena sudėjo vienas kitam pri- 
siega amžinos meiles ir isztiki- 
mystes.

Sziandienines Mariutės
Magdutes taip ilgai ne lauktu 
ne viena... Ju bet!

ir

Ana diena Detroite mire Da
vid D. Buick, iszradejas moto
ro garsaus fabriko automobi
liu “Buick.” " 
ir visi iszradejai isz bado. Ki
ti isz jojo iszradimo gausiai 
pasinaudojo ir uždirbo milijo
nus.

Sam Buiok perleido paskuti
nes dienas savo gyvenimo var
gingam gyvenime nes negalėjo 
pirkti automobiliu ne telefono.

Buick ne yra paskutiniu isz- 
radėju kuris mirė nuo vargo.

Vargingas iszradejas dirba 
ir vargsta ant savo iszradimo 
ant galo pabaigė savo darba, 
bet kas isz to kad neturi pini
gu ant jojo isztobulinimo. Eina 
ant galo pas kapitalistus. Ka
pitalistai yra taip smarkus kad 
isznaudoja isz vargingo iszra- 
dejo, užgriebia jojo patentą ir 
paleidžia vargsza su krepsziais.

Taip buvo ir su Buick’u ir 
taip buvo su daugeliu praeityje 
ir taip bus da su kitais. Juk 
kapitalas yra beszirdis ir netu
ri jokio susimylejimo.
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BERLINO POLICIJA 
ARESZTAVOJO LIETU-
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VISZKUS PABĖGĖLIUS.
Ryga. — SpeeialHiu Berly-

re- ‘v.
... x &
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|no vyriausybes insakymu poli
cija arosztavo politinius Lietu
vos pabėgėlius, kurie buvo ap
sigyveno Rytu Prūsuose. Suim- 
tieji tapo internuoti konccn- 
tracijos stovykloje.

GIANTS BEISBOLININKU 
NAUJAS MOKYTOJAS.

Ray Schalk, senas “kecze- 
dabar mokina beisbolinin* 

“Giants”
Yorko. Kliubas dabar lavinasi 
Texuose ir pradės loszti hole 
szia vasara.

ris”
k u kliuba

senas

isz New

užeis neramumai ir nepasiten
kinimai priesz politikiszkus 
klausymus. Prohibicijos klau
symas bus didžiauses politi- 
kiszkas uždavinys. Bizniai nu
puls, užeis dideli st ra i kai ir 
darbininkiszki ergeliai. Sutiki
mas su kitoms vięszpatystems 
bus neramus ir kerszinantis. 
Bus dideles nelaimes ant že
mes ir pražus daug žmonių.

Mete 1932 bizniai atsigriebs, 
bedarbe ženklyvai sumažės. Di
delis progresas moksle, svietas 
susijungs su naujais iszradi- 
mais kokiu svietas nesitikėjo.

Lai bus Dievui garbe už tai 
kad visi tie, del kuriu lai'krasz- 
lis buvo sulaikytas,-galop pri- 
siuntineja užmokesti. Ir kaip 
jau buvo pasakyta kad sunkus 
yra žmogaus 
laikraszczio “Saules.” Taip ir 
yra. Žinoma brangus skaityto
jai kad iszdavysla laikraszczio 
daug kasztuoia ir todėl turime 
nuolatos klabint in jusu szirdis 
idant atsilygintumet.

gyvenimas be 
Saules.

visi turi dirbti;Taip, taip, 
kožnas kuris in Amerika ren
gėsi, žino tai, kad turės dirbti. 
Žino kožnas jog sulaukus se
natvės ir jaigu nesuezedins zo- 
postelio, viską praleis ir ant se
natvės raudos. Katrie turi pa
ežiu ir vaikelius, turi paezedu- 
ma laikyti ir visom pajėgom 
rūpintis duoti vaikeliams mok
slą, o mokytas ir szviesus vai
kas apie tėvelius atsimins.

Dirbk ir no tinginiauk jaigu 
nori senatvėje vargo neragaut.

Nesiranda tokio žmogaus ant
Mirė jisai kaipo. svje^o jxeturetu rupeseziu, 
: 1 ■ —vieni turi didesnius, kiti ma

žesnius. Ne vienas sau mano, 
kad karaliai yra laimingiausi 
ant svieto. Sziadien karuliu 
sostai dreba (nors ju vos keli 
randasi) prezidentai ir neri
mauja ypatingai Meksikos pre
zidentas kuris randasi dideliam 
pavojuj, nplijonieriai ir negali 
miegoti bijodami kad joju tur
tai dings ir taip toliau.

Ne yra tuju namu kad ne bu
tu ergeliu.

PASAKĖ TEISYBE.

Jaunikis in maža broleli sa
vo mylimos:

— Tai už poros nedeliu pa
darysiu veseile su tavo sesute 
Ona, o tu busi mano szvogeris.

Vaikas: — Tai džuaugsiesi ne 
mažai! •

— Kaip tai?
— Mano mama pasakė, jog 

tasai, ka su Ona apsipaeziuos, 
tai gales džiaugtis!...

W. TRASKAUSKAŠ
B *

PIRMUTINIS LIETUV1S2KAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Koki pasisekimą turės nau
jas prezidentas Hooveris savo 
valdyme Suv. Valstijų, tai spė
ja isz Žvaigždžiu New Yorko 
pastoris Arthur Brooks szitaip: 

Szimet bus gerai, užeis svar
bios ekonomiszkos reformos ir 
bedarbe susimažins. Ateinanti 
meta taipgi užeis gerove po vi
sa sklypą. Pramones prasipla
tins ir fabrikai dirbs gerai. Bet 
1931 mete užeis staigios ir ne
tikėtos permainos. Kongresas 
pasiprieszins priesz valdžia, szo W. Centre st Mahaeoy ęitr, P«.

♦ ; . 4 •* 1 ’ •! ,. ,'įA I* ;,f I. " '» *

Laidoja hunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. L

A1

f

To'kia žinia gauta isz Kauno. 
Praneszimas sako, kad Augus
tinas Vojdepuiras Li<‘tuvos dik
tatorius, priesz pasirrtszyda- 
mas okonomline tsutarli su Vo
kietija, iszsiderino, kųd pabė
gusioji in Rytu Prusus politi-
niai Lietuvos emigrantai bntu 
isz ton isz vary t i . . B ,

Szitolks diktątoriaus Volde
maro žingsnis .šukele priesz ji 
visas opozicinėj partijas 
tuvoje.
UŽ NETEISINGA PRIEŠAI.

KA KALĖJIMAS. 4
Troszkuna’i, Panevėžio ap. 

Vasario 8 d. taikos teisėjas nu
teisė du vyrus už melaginga 
liudijimą teime po 4 menesius 
kalėti. Tie du vyrai pernai va
sara szvontadieni pasigėrė 
smukiojo ir susipeszc. Abu pa
teko in szaltaja iszsipagirioti. 
Kita diena policijai klausinė
jant abu pasnsike kur buvo ga
vo degtines. Policija, pasirem
dama ju parodymais, suraszc 
smuklininkei protokolą ir pa
traukė ja atsakomybėn. Pa- 
szaukti teisman ih smuklinin
kas inpraszyti juodu davė kita 
parodymą, sakydami, kad pri
sigėrė isz anmu atsivežtos deg-

szventadieni

Lie-

tines. Teisėjas smuklininke isz- 
teisino, o melagingus liudyto
jus nubaudė.
BESZILDYDAMAS KARVE 

SUDEGGIN0 TROBAS IR 
VISA TURTĄ.

Butrimonių vienk., 
cziaus vals. Vasario isz 12 in 13 
d., nakti pil. Mortos ir Elzės 
Krasnauskaicziu sudegu gyve
nama troba, tvartas, visas gy
vas ir negyvas inventorius. 
Krasnauskaites iszbogo be nie
ko, tik su vaikais, kuriu viena 
t'! ’ c

negyvas

Suba-

n kita viena. Padary- 
ai)j(‘ 3,:>00 litu nuostoliu, 

o .isz žųriju puodo,

3

tr
(mis.as '.ii
kuri K ra s na u.skaitės neszdavo 

is innaktimis in tvaria apszildyti 
karve. "

Trobos ir visas inventorius 
ne buvo apdraustas jokioj in- 
staigoj.

EMIGRACIJA ISZ LIETU
VOS SAUSIO MENESY.
Kaunas. — Per Sausio men. 

isz Lietuvos in užsieni emigra
vo 987 asmenys. In Argentina 
iszvažiavo — 410, Brazilija —
206, Afrika — 122, Kanada — 

Jungt. 
Meksika —

O 
O.

33, Uragvaju — J14, 
Valstybes — 78, 
3, Kuba —3, ir Czili —

PAJESZKOJIMAB.

Asz Elzbieta Adomaitiene po 
tėvais Buiauckiute paeinanti 
isz Lidariszkiu Kaimo, Mari- 
ampoles Apskriczio pajeszkau 
sekanezius: Petra, Anta na, Ma
re ir Barbe Paužos. Jie paeina 
isz Įjietuvos, Lidariszkiu kai
mo, Mariampoles Apskr. Gir
dėjau kad gvena Spring vai ley, 
Hl. Norecziau susiraszyti bet 
neturiu adresu taigi meldžiu 
atsiszaukite ant szio adreso (lt 

Mrs. Elizabeth Adomaitis,
R. F. D. No. 4, 

Sprigfield, Ohio.

atsiszaukite ant szio adreso (lt

Pajeszkau J. Naujoka kuris 
paeina isz Lietuvos, Virbalio 
G mino, Laickaimio Kaimo. 23 
metai adgal gyveno Carfin 
Skotlandijoj. Tegul pats arba 
kas ka apie ji žino atsiszaukia 
ant szio adreso:

Jonas Gudaitis, 
118 Ketchum St

(t.23

•>
So. Saginaw, Mich. 

SUSTABDYKITE KOSULĮ pTeinan- 
czio nup perezalimo. Variuokite DR. 
WHITES tŪNGA REALA gyduole 
nuo kosulio; |r Dr- Whites Black

nlnko ar aptiekoriauB.
Crow pigulkas. Klauskite savo sztor- 

apg.
'?<. įj?7 tT ■ Pt ■ i di/v

SENAS NEVIDONAS
DALYVAVO .HOOVERIO4

PARODOJE.
/l I J»' ' ii ■’ ! <1 ,l' !•'

A. QV Goodwyn
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<| KAM GERIAU; ŽMOGUI 
AR MULUI?

I ■ \ . ■<
Generolas x>.

vadas S,uv. Valstijų kopfedera- 
t u kuris paskutinėjo Naminėje 
Karėjo prięszais Suvienytas 
Valstijas, priėmė užkviotima 
(lalybanti parodoje prezidento 
Hpovorio, Washingtone. Yra

Karėjo prięszais 
Valstijas, priėmė

Washing tone. Yra 
tai pirma karta kad Konfede
ratu generolas dalyvautu pre
zidento parodoje.

APIE MOTERES
Motore ir cigaras tai pa

pratimas lygus. Nuo abieju tan
kiai nusvilini ūsas.

#

žios, bet vyrui nebus jokios 
naudos — kiti isz to pasinau
dos.

jvarra taniem i ) 
pudruojesi ir in zerkola žiuri

*

Veidelis ir rankeles gra
be t vyrui

Katra tankiui p rausėsi,
3 

tai vyras isz tokios paezios gc- 
'i’o neturi.

Darbszti motore 
tai skarbas del tavos.

* namie,

Jaigu skara gerai iszdirb- 
ta, tai minksztesne. Jaigu bo
bai 
szvelnesne.

ba,
nupesz tau kuodą.

Katra motore gerai vai- 
, i ‘ 

senatvės gerai turi.

gerai kaili dirbsi bus

Neglostyk per daug bo
nes prie pirmos progos ji

k u,s prižiūri

■.

♦’U

IT.

t ii

eitiViena karta teko man 
drauge' su mano kurnu Posme
liu pro brokeri: szalia slūgsojo 
pajuodęs durbnnkis, 
virszaus matyt buvo žmogų va-

Varinoja sau 
vežioja akmona- 

visokias nuotrupas ir 
, nieko rudo

o ant jo

rinejant mula, 
bevari liejos 
kus ir 
pila jas in krūva 
si, tame ypatingo no l>uvo: asz 
matydavau ta pati kas miela 
iiŲo^elę. Bet mano gurnas Pos
melis baisu koks dimnas žmo- 

jam viskas kitąip isz-
3 

kaip sme- 
Teip jr dabar

3

gus, —
rodo; nesyk i žoplels koki žodi 
kad pfttH nežinai, 
gnu ne pasukti. '

“Kūmai, ar matui, ta mn- 
— “Matau —- atsiliepiau.

saka:
Ja?”
“O d re i veri (varitoja) muta.il- 
“ Kodėl nematysi u — da, gar- 
badie, ne spangas.”

,77- Na-gi, katram isz ju go
riausi klausia kūmas lo
baus.

ma, varytojui.
— O asz sakau, jam szimta 

syk bloginus, o mului geriaus.

klausia kūmas lo

Kaip lai katram? žino-

— Hm, kaip tai!
— .0 .sztai d re i very s — tai 

Raulukas Puskelnis; man ding
tų ji pažinti?

— Kur-gi nepažinsiu.
— Tfti žiūrėk. Jis turi dirb

ti tiek valandų, kięk ir mulas.
— Žinomas daigias, kad

ki|ai> knygute ir retkareziate

kad ayt to vipko neisztektu ir
tu pats gerai žinai, kad neiaz-

tik tada, kada gausi dfrba- O 
kad negausi darbo ir ne uždirb
si su cen'tn — kas tada bus?

— Didelio daigi o! grysziu 
in savo azali.

— Jei turėsi ant laivakor
tes isztekliaus. Be to gerai tau 
l(‘ip kalbėti, kad tu turi pali
kes tėvynėje sziokia

tektų. Ir teip buna tada, kada 
darbai ęjna gerai.

0 kas tada, jei parsiona dirb
ti tik po puse dienos arba kas 
antra, diena, kaip tankiai atsi
laiko? Tada ne viens Kaulas 
inbrcda in skola sulyg tansn 
už kampa jr yn/iieta9 o apie ki- ūko, bet kaip tam, kuris te nie- 
tus reikalus nėra.ne kn szno- ko ne paliko? 
keti.

Tiesa kūmai,turėjau mulas.
prisipažinti Posmeliui.

t

tokia

Turi dirbti ežia, kaip

Na, taigi asz teip ir sa-*■ ?!

— Na, matai. O mului vis kau. Ir teisybe, kad priverstas
• įviena: dirba ar nedirba, 

maišia vis gauna ir vjsada tu-
szildoma net 

(garu), apie ka Rau-
ri gera tvaria, 
“ sėly m u ’ ’ 
Jukš ne sapne negali svajoti..

— Beje, tame yra kidk tei
sybes.

— Žinoma 
daug teisybes. Arba ėmus vai
kus Raid ūks turi gerai pasu-

3

3 ir ne kiek, bet

kaip tuos savo

ginti 3 sziek-tiek

o dirbti, nes kitaip padavęs ba- 
Toip, mes visi prispirti 

esame dirbti ir pardavinėti 
save ant keliu valandų kas 
dion — visi darbininkai, ir 
Rauluks, ir tu, ir asz ir kiek- 
viens kitas. Reikia parsiduoti 
už tuos menkus keletą centu, 
del sausos duonos. Mula, jei 
parduoda, tai parduoda kiti ir 
jis to nejauezia, nes tai gyvu
lis; o mes patys save priversti 
pardavinėti tas daro mus daug

(lit.
dirbti ir pardavinėti

žmoaia, o mulas
Rauluks

o apie 
vaiksz-

nelaimingesniais už mula; be to 
parduotas mulas turi viena po
ną kurs del savo naudos rūpi
nasi, kad mului butu gerai, o 
mes kad ir galime mainyti savo 
ponus, bet ne vieno neatitiksi
mo tokio, kuris rūpintųsi apie 
mus arba musu szeimyna, nes 
jam nėra ne 
pintis.

jokio reikalo ru-

— Na, tai kas isz to visko 
iszeina ? — paklausiau savo kū
mo ?

ki nti galva 
pauksztelins apdengti, iszau- 

duoti jiems
mokslo. Toip pat turi rūpintis 
ir apie savo
nieko to nepažinsta.
jau isz pat mažumėlės vargda
vo nedavalges, no damiges, 
szalezio krecziamas ir darbo 
paipiantas, nors du tada no pa- 
jiegu nebuvo turėjos; 
mula da isz mažens
czioja, szeria, szukuoja, prižiu
ro, tartum koki ponaiti, 
matai, kūmai: apie mulivkus 
žmones rūpinas), o apie kūdi
kius ne isz tolo. Kam-gi ge
rinus? — sprensk pats.

— Ir isz kur tu, kūmai ta 
iszt raukei? — atrėmiau

asz palūkėjęs — ir kas tai mate 
teip pasmuoti? Jug mulas — 
gyvulis, o Raulas — Dievo su
tvėrimas, 
ginti f

— Tai da arsziaus,
arsziaus. 'Teisybe, kad žmogus 
ne gyvulis, bet < 
skaudžia us, negu 
gauna kiekviena 
paniekinimas. Kad mula ir nus
kriaudžia, arba ir musza, tai 
jis jo neatjauezia t e.ip . .skau
džiai, kaip žmogus. Dėlto mari 
ir dyvai, 1 . J
kia gadyne, jog kompanistai 
gyvuli augszcziaus stato ir rū
pestingai prizu iro, negu žmo
guj o žmones skriaudžia ir isz 
tos skriaudos lobsta. Sztai, kaa [syki papasakosiu, kokias mis- 
ir tas pats mulas.

— Et! insikandai ta mula 
ir plepsi iki svieto pabaigai! 
purksztelejau asz su piktumu.

— I<ns mulas, tai mulas, o 
kas žmogus tai žmogus, 
pamesk,' tokias sznekas nes 
Rauluks, kad dasižinotu, 
supyktu už tai.

— Supyktu ? už ka-gi? už 
teisybe? Na, mielas kumuti. 
Už teisybe pykti — tai blogas 
dalbas. O ant galo, ne vieno 
Ra ui ūko dalis blogesne už mu
lo dali, bot ir kiekvieno isz 
darbininku — sztai mano, ar
ba tavo.

— Mano f — niekad, kaip 
svietą svietu!

— O teip, ir tavo, nes ir 
tu toks darbininkas, kaip asz 
ir Rauluks.

— Koks darbininkas toks 
darbininkas, bet visgi jis žmo
gus, o no mulas. Mulas stovi 
prirtsztas ir turi dirbti, kada 
jam liepia, — o asz neprivers
tas.

kūmai:
Tai

tiek.
tmaMMSMM* 

ba, žino, kad jo laukia sziltas 
tvartas ir užkrautas maistas.

— No kitaip.
— O matyk — Raulukas to 

nežino. Mulas nesirūpina, kuo 
pakurti tvaria, ne apie pasza- 
ra, ne apie avižas: kompanis- 
tu galva atlieka viską už ji; u 
Raidas pats turi rūpintis apie 
kurą, kad butu namie szilta, 
pats turi susigaminti augliu, 
arba nusipirkti augliu, arba jo 
žmona, nors būdama prig kūdi
kio, arba pametus vaikus na
mie, turi prisirinkti anglių ant

Bet mulas, pabaigos dar-

toji niotina ant.lduvi„mkio.„.
•i”

Gera motina vaikelius po- 
eriu mokina ir nuo piktu pa
pratimu kūdiki gina.

Kunigas kitu vaikus ne
augi ns ir poteriu nemokys.

* Kunigas turi sunkenybių 
ant savo sprando gana, nebus 
tavo vaiku sargu niekada.

—F.

ABUDU GAUS.

— Hm.
— O no kitaip. Raulas turi 

kas menesis už gyvenimą 
maistu užmokėti o mulas ne.

Asz nusijuokiau.
— Paliaujk besijuokęs, nes 

nežinai, isz ko szaipaisi. O ar 
numanai, kodėl toip yra?

— O kodėl ?
— Todėl, kad už mula kom 

užmokėjo
, 0

pirktas daigias; dėlto apie mu
la kompanija turi rūpintis, o 
apie Raula — ne. Pagaiszus 
mului, kompanija turėtu dide-

ponija 
nupirko ji

viską

tai kaip-gi ežia ly-

daug

dėlto žmogų 
gyvuliu už 
skriauda ir

kad užstojo toje to-
ir

pinigus — 
Raulas — no

Tūzai t is pareina namo Pane- 
delio ryta nuo kazyriavimo ir 
taip pasitaikė, kad ir slūgine 
sugryžinejo isz naktinio spacie- 
i’o ir prie duriu atėjo.

— O tu valkatą — tarė Tu- 
zaitis — ar tai gražu dabar su- 
<r D

Veli

tai

lyžineii.
Teisybe, ponuli, ne gra

in abudu gausime pipiruZll o 
nuo poniutes.

le pragaiszti, o kad Rauluks 
isz patrūkimo, arba nuo szal- 
czio ir bado apsirgtu ir kojas 
užverstu, tai kompanija, ne 
galvojo. In jo vieta ateis szirn- 
tas kitu Rauluku, kurie .apsl- 

, d a

t J .000 TIK UŽ GO CENTU 
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reiozkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks Žmogus yra susiraukęs, ne-

Km t ar tūkstantis doleriu Žmogui

Idos nors ligos bei viduriu sugedi-
I 

linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam tmogui Ir auk-

ims dirbti ta pati darba 
gal už pigesnę alga.

— Aa! Sztai kame dalyks!
Valandėlė mudu tylėjome. 

Man niekaip negalėjo iszsitek- 
ti galvoje, kaip tai mului esą 
gerinus, negu Rąului; nein- 
stengiau suprasti, kad tip po-

tavo

■I*, ' T " I ' 1 i ► ' t i-r- .1 | ,i * l" H * f ‘1

sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap- 
hntu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-Žoliu nuo 
I
atgauk savo sveikata.

nesųe butu sveikata, negu tas aukso 

imtu kokiu nors nesmagumu, tai

bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir

Vaist-žoles yra nuo sekaueziu ll> 
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrukime, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai getui 
vaist-žollu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas Ilgas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, ųžiiųa ausyse, nuomaga, 
■girdles liga, tai aislunsk 86c. o gau*

mus “Neryu Preparatas." Nerni H*

■

nai kompanistai labinus rūpin
tųsi apie gyvulius, negu apie 
žmogų.

— Vięnok, Rauluks gauna 
kas menesis užmokesti, — at
siliepiau asz aait galo; — o

skausmus, užima ausyse, nuomaga, 
sslrdies liga, tai aislunsk 86c. o gnu- 
si musu gausius vaistui, taip radine 
mus “Neryu Preparatas/' Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu

ga! kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiųsk 10c. o gausi musu Bolių 
ir knygų. kataloge. Reikalingi muso

. * ■ į
i’-

•u Nervu PrcpuraUe u|b«g» li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiųsk 10c. o gausi musu toliu 
Ir knygų kataloge. Reikalingi muab 
toliu pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
26 Gillet Street. Spencerport. N. Y

l!l

M. ŽUKAITIS,
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mulas negauna, tai vis Raulu- 
kui geri aus.

— Ar iszfikruju ? Na, pa
žiūrėsimo. Raulas gauna už
mokesti, tai tiesa, bot gauna 
tik ant to, idant aprūpinti sa
vo gyvenimu: užmokesti namu 
savininkui samda (randa) už 
kampa iszmaitinti ii* apvilkti 
savo ir szeimyna ir užkiszt.i da 
kitas skyles, kaip tai: ant baž- 
nyczios, mokslįnczios, szolpa- 
mos draugystes, Susivienijimo; 
kita syki, žiūrėk ir visos algos 
noiszteko. 0 kad j*8 norėtu 
nors truputi žmoniszkai gy
venti, rėdytis ir valgyti, tai tęs 
užmokesties toli nebutu gana. 
O ka, jeigu jis da užsimąiiytu 
parsikvięsti laikraszti, yiena

-

O kad jis norėtu
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tai yra tie, ku-

kad mes,

— Isz to iszeina, kad mums 
patiems reikia rūpintis, idant 
musu “ponai,’1 
riems mes save parduodam 
atlygintu mums bent tiek, kiek 
mului; kitaip sakant, kad duo
tu mums už darba tiek, idant 
isztektu ant visu musu reika
lu, taip kaip visi mulo reika
lai buna užgandadinti; jie turi 
mokėti mums tiek,
musu paezios ir vaiku turėtu
me nors gyvenimą, ruba ir 
maistu, ne žiūrint ant to, eina 
darbai ar ne, teip kaip yra su 
mulais. Iki teip ne bus, žmo
guj turi užvydeti mului-v-, ,

Teip užbaigęs mano kūmas 
savo kalba. Parėjės namon, 
ėmiau svarstyti Posmelio žo
džius ir kas kart man spraudėsi 
in smegaune daugybe nauju 
klausymu. Jei bus kada, kita

lis atvede man in galva Po>
meli sznekos.

K. RĖKLAITIS 
Lietavhxka* CraborliM 
Laidoja numirėlius pa
pai naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

SIC W. Rprsec St..
■AHASOr CITY, PA

SOS KASKIT ar. .
TAMAQUA, l’A.

*

■ ■■■—

(BeU Phone 872)

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUVISZKAS CKABORIUS 

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

Nubudimo valandoje suteikiam

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-
geriausi patarnavime. Palaidosima 

site pilnai užganėdinti.
Isz Mahanojaus jeigu kae parei

kalaus mano patarnavima tai ipeb 
dilų man telefonuęti o pribusiu in 

Telefonas 872.d.nlmta minutu,

— No? ar gi isz tikrųjų? 
Na-gi pamėgink: mesk dirbės 
tai no in burna neturėsi ka in
duti, o badas — tai didele prie
varta. Da paskalkysiu kad vai-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
M.BAS0 Y OTTV. PA

■ „A ,.g

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tag Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00„
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
d«l žmogaus Aa4» dirba ir oaedina. Dekite mm 
Diniirue in salta Banka o narsitUrrinrit^ ir matyrita

»•1 £<ee

dal žmogaus kuris dirba ir ozodina. 
♦ S « • 1 >> 1 _ ♦ A • > . • _

kai n tai ni niūras auga su padaugini m p Procento.'
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Nepažino Scwol^nasri0 nrttli0- Prn’ Ax***,w dėjo j;s Į»ięlMĮt jog vagini ge- * A vA[riaušes gyvenimu ant gvieto, 
pasivogęs turi arkli ir pinigus 
kiszoniuje.

Ar-gi ne butu gerai jam pa
daryt — vis tiek niekas isz 
žmonių apie tai ne galės žinot, 
kaip ir jis.apie savo pavogta 
nuo nieko dusižinot no galėjo, 
o Dievas negali palaikyt už 
nuodėme, nes jis tiktai sau 
skriauda atlygins. Tuom 
gluszino savo savžinos baisa, 
kuris kalbėjo jam apie septin
ta prisakymu Dievo; taip susi-

Arklio
Viena karta pradžioje mene

sio Gruodžio, pribuvo pas jna- 
ne anksti isz ryto kaimynas. 
Paregėjau ji labai susirnpinusi 
ir matoma buvo jog turi koki 
dideli rūpesti, todėl paskubi
nau paklausti:

— Na kas girdot, Kaulai, 
pas tave!

— O! Ne gerai! Nelaime!...
— Kas tokio? sakyk, grei-

ežia n.
-—O gi sziauakt pavogė man 

vagis mano juodi.
— Isz stonioe?

Ne isz rusgardes.
Na tai kodel-gi palikai

lauke per naktif Žinai kad jo- 
markai ne toli, tai vagys val
kiojosi.

Mat a t sk irios stonios del 
jo ne turėjau, o kaip pastatau 
in karvių tvarta tai spardo 
karves kada pas ji lenda. Ka-gi 
dabar turiu daryt? Kur jesz- 
kot, sakyk man prioteliau?

— Ka? Nakvok dabar pats 
pas karves kad jom nuobo<lu 
neimtu o ir spardyk už tai jais 
kad jam ne davė drauge su 
savim nakvot, o gal iszjnokinsi 
jais kad kitu kartu, kada pa
statysi, ne badytu arklio ir pa
sirūpink kad ant ilgo pamintu 
tavo pamokinimus.

— Ot, tegul karves sau ka 
nori mislina, kas man ten, man 
eina tiktai apie atradimu mano 
juodžio.

— Eik jeszkok, klausi nok 
pas žmones, gal kas mate kada 
vagys nujojo, pasiseks tau ji 
a t gan t.

— Asz jau daviau žino apie 
taji atsitikima žandaram.

— Na tai ir gerai, turi da
liai* kantriai laukt pakol poli- 
cije vagi atras.

Praėjo menesis. Asz gatavas 
buvau laukti da ir toliaus bet 
Kaulas Kerszlis ne norėjo, nes 
matomai kantrybes jau jam 
pritruko.

— U-gi kam asz taip lauk
siu Dievo susimylejimo? Pet- 
nyczioje mieste jamarkas, nu
eisiu ir nusipirksiu 
arkli.

Atėjusia Petnyczia vos tik

.sau kita

ūž

ramines jau temstant ėjo namo 
mislydamas, kur-gi galėtu pa
vogt sau arkli kad sau skriau
da padaryta per piktadari, at
lygint.

Tuo paežiu keliu ta vakaru 
ėjo du žmones isz miesto nuo 
jomarko tempdami paskui save 
arkli. Tiedu žmones buvo kai- 
muocziai isz netolimo kaimo, 
abudu broliai Žioplauckai, vy
resnis buvo vardu Stepas o jau
nesnis Mikas. Arkli, kuri tem
pe paskui save jiedu nusipirko 
sziadien ant jomarko idant su 
juom vandeni isz Nemuno va
žinėt.

— Ar žinai ka Mikai? — 
tarė Stopas.

— Ka? — paklauso Mikas.
— Per brangiai mudu už

mokėjome už savo juodi.
— Labai brangiai! —pa

tvirtino Ali'kas.
— Na ir kam reikėjo mum 

ji pirkti ?
— - Juk tu ji nupirkai!
— Bet t u

sziai!
rankas perinu-

okH0 W&ejd;ant rugojimu 
lito o tiktai spardo nr yąfo 

nuolatos sįuole, kad tik grei- 
cziau i ’ 
tvirtas kad ai4kli turi ir niekas 
nu.o jo no atims, nes Korszelis 
žmogus buvo perbėgus, <1M to 
sau rodą su pavogtu arkliu 
duot galėjo ir pėdas savo va
gystes paGiikis užtrint; 
rupeseziai iii szali v-r- jis turi 
sau arkli ir keliolika rubliu ki- 
szeniuje. . (

Parjojės tuojaus omesi už 
darho. Buvo jis matomai da 
st ai ori ns, • nos dažo pas ji no- 
stokavo, tuojaus nudažo su bal
ta kroska kakta juodžio, pada» 
rydamas laukiu, nudažo visas 
ketures kojas iki keliu, o da ir ta » • « A ta W X

vien< 
jubd tai spardo ir vai’ NĖR KO STEBĖTIS KAD EROPLANAS

gautis namo, kur bus •

visi

nos

kelis lopus uždėjo ant strėnų ir 
szonu. ir — taip padare isz sa
vo juodžio cze’ki.

Atlikęs savo darba atsitrau
kė ant keliu žingsniu nuo ark
lio gėrėdamasis isz savo iszmis- 
lo ir džiaugėsi žiūrėdamas in 
arkli, kad ji dabar niekas no 
sztant pažint ir pasiliks pas ji 
kaipo jo loenas pinigais nupirk
tas, o kas gali .Mnot ar jis pir
ko ar pavogė? Kas kam galvoj 
prie to, bile no tas pats juodis 
kuri pavogė.

Vienok Stepas su Miku ma
tomai buvo labai neužganadin- 
ti isz to, jog ju taip brangiai 
nupirktas juodis nuėjo tarnaut 
kitam, tuojaus danes'40 apie va- 
gysta policijai.

Žandaras vosžandaras vos ne iszmete 
abiejii’Žioplanc'ku už duriu, nes 
reiko žinot 
narsus vyrukai; 
kiekvienas

jog žandarai tai 
prie juostos 

nesziojesi szeszes-

abudu

— Asz Diii'slinau, kad tu vy- deszimts Staigiu smereziu apart 
resnis tai ir iszmanai daugiau, 
tau nesiprieszinau dėlto.

— Isz tikro mudu 
žiopliai!

— Taip! — dadavo Mikas
— isz tikro taip!

Taip pasikalbėja nutilo ir 
ėjo sau toliau tempdami savo 
brangu arkli.

— Aha! — paszauke po va
landai Stepas Zioplauckas — 
žinau jau del ko mes taip bran
giai už ji užmokėjome!

•Del ko? —
Tas apgavikas,.
ji pardavė, per

“ reszto”
Na-gi po kvarabu! Tas 

pažaras ant dangaus pasirodo, ne gali but.
Eisime perskaityt pini-

mums
mums

’kuris 
mažai

iszdave!

jau musu Kailas Korszelis už-
< simetes apynastri 

krepszeli su pietumi pasiėmęs 
in ranka, skubino in miestą ant 
jomarko o kad miestas nuo 
kaimo buvo toli, todėl žmoge
lis pribuvo ant jomarko nesu- 
vis anksti. Arkliu buvo kaip 
prigrūsta ant turgavietes, bet 
Kaulas menkiausia szluika isz- 
sirinkes, kada paklauso apie 
preke, net už galvos nusitvėrė, 
kad ne tokios ne gali nusipirkt 
ui tuos pinigus ka su savim tu
ri — arkliai buvo labai bran
gus. Nusprendė tada Raidas 
laukt vakaro, kada atpigs. Su
laukės pietinio laiko, atsisėdo 
ant žoles, iszsieme juodos duo
nos kampeli ir lasziniu szaltu, 
nusiėmęs kepure persižegnojo 
ir pradėjo gardžiai valgyt sau 
pietus. Ne ilgai užtruko jam 
suvalgyt pietus, norints valgo 
pamažėl}, nuolatos rankioda
mas mio keliu trupinėlius duo
nos, kurie nutrupėjo; pavalgos 
padekavojo Dievui, pasikėlė, 
bet kad gert jam nuo suriu la- 
sziniu norėjosi, o
mieste ne galima buvo gaut, nu- 
ęjo iii karezema ir priverstas 
buvo iszsigert puskvatierki 
degtines. Iszojas isz karezemos 
nuėjo vela dereti arkliu, bet 
arkliai ir dalrar da no buvo pi
gesni; jau suruko tris pypkes 
tabako szildindamasis ant sau
ksi gaL kėlės deszimts kariu 
pasikaso galva isz bėdos kad 
preke ant arkliu ne numažta ir

ant peties, gus.

tu szesziu kurias turi sukiIn
ezes in revolveri savo, su tuom 
bus szeszesdoszimts szeszios. 
Jis drąsiai eina vienas ant 
szimto maisztiniu bet su valka
tom, piktadariais ir kytriais 
mužikais jis jokio veikalo no 
nori turėt.

Vienok, kad ūkininkai dori 
žmones, danesze apie vagysta 
naczelninkas, arba vyresnysis 
davė prisakyma savo žanda
rams idant tyrinėtu ir kvostu 
žmones kaimuoezius po kaimus 
aplinkinėje ar kas ne parjojo 
nuo paskutinio jomarko 
arklio neturinezio 
va.” 
nupirko arkli 
jomarko Kaulas Kerszolis 
paliudijimo nuo pardaviko ne 
gavo.

Pribuvo žandarai pas Ker- 
szoli. Liepe parodyt nupirkta 
arkli ka Korszelis be baimes 
iszpilde, žandarai 
jauja nuo jo “svidctelstva” 
be t Kerszel i s teisinasi j og ne 
gavo.

eina

ant 
“svidotelst- 

Net rukus dasiklause jog 
ant paskutinio 

o

— Gerai!
Buvo jau ne toli pakelyje 

karezema; daeja prie jos Žiop- 
lauckai pririszo savo juodi prie 
gluosnio o patys nuėjo in kar- 
ezeuna skaityt pinigu.

Eidamas-gi tuo keliu Kersze- 
lis paregėjo pririszta arkli; su
spaudė jo ranka savaliai dru
eziai apynasri, kuri neszesi ant 
peties ir vėl atgijo jame mislis 
pavogt arkli prie tnszczio apy
nasrio. Korszelis skubiai prisi
artino prie stovinezio arklio, 
apsidairo, nuėmė apynasri, už
dėjo savo, atkreipė ant viesz- 
kclio, užsėdo ir leidosi namo 
muszdamas nuolatos kojom 
juodžiui in paszones kad sku
bintus!; isz vieszkzelio tuojaus 
pasuko in szali 
takais namon, 
džiaugsmu kad galėjo atker- 
szint už savo skriauda, savžine 
jam neiszmetinejo piktadarisz- 
ko daiJbo nes jis sau kalbėjo 
jog jaigu man pavogė, (ai asz 
galiu nuo kito už tai pasivogt, 
vieno tik bijojo, ka-d ji ne pa
gautu, arba neiszsiduotu vagys- 
ta ir nereikėtų per suda sugra
žint arkli locnininkui, bot ir 
tame karte ir ant to atsitikimo 
turėjo kuom misi ra mint, nes 
tenaitinio sūdo advokatas už 
kelis rulVliiis pasakytu teisybe: 
‘Pavogė Kei'szeliui arkli, tai 
jis tiktai savo sau sugražino, 
nieko daugiau.” 
tomiji ne patiko tarnauti nau
jam ponui, nes pas tuodu ėjo 
be jokios sunkenybes ant saves 
ir tai ne varo ir ne muszo o tas 
teronas pats sėdi ir da daužo 
paszones su czebatais, del to 
tai juodis gal isz piktumo su- pavogė, ant tikro negaliu pa
kine uodega ir krato su galva sakyt — tarė Stopas,,

| _ Radios mWB 'buvo kito- 
jis, o Korszelis vis da sau prie1 elgimo gaspadoriaus. Tas-gi Jcips szersties, juodas, o ežia

mat reika- 
svidctolstva

— 'Rengkis tuojaus in vo- 
lostnojc^ upravlenije! — pa-

vandenio
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MnŽiulole Alpina”, ana diena norėjo lekioti po padangesl C

L?A

eroplane bet ant nelaimes, eroplanas nenorėjo pasijudini isz
vietos, o tai isz prastos priežasties, 
svėrė apie 700 svaru.

kad “Mažiulėje Alpina 11

ir nulapsono 
Jis jojo su

Juodžiui ma-
vis da sau arklio nusipirkt ne 
gali ne mislint.

Saule jau nusileido slėpda
masi už kalnu ir tiktai pasku
tiniai spinduliai da apszvieti- 
nejo virazunc bokszto nrilži- 
niszkos rotužes; žmones pradė
jo aploidMet* turgaviete, su- 
gryšdami namo, arkliu mažin-’spjaudydamas ant tokio pasi- . • ‘BZ 1* • J • I 1 * ni I •

margas, kaip karve — dadavo 
jaunesnis 1 
la nekas.

Vyresnysis žandaru žmogus, 
ne girrioj augės, tuojaus liepe 
arkli numazgot visa ir kas do 
nusistebėjimas buvo visu, ypa-

brolis Mikas Žiop-

szau'ke Žandaras.
— Ko? — klauso Korszelis.
— To, jog tas 

pavogtas.
I L— J- 
asz nupirkau už locna graszi o 
del to gal jis ir nedavė man 
svidotelstva.

— Vijikas iszsirodys 
protokolo.

— Nesibijau protokolo! — 
atsake drąsiai Korszelis — nes 
tai nupirktas arklis.

— Ten galėsi sau zambyti 
ir teisintis kada tave klausines.

visados gatavas 
zambyti, jaigu kas nuskriandžo 
mano szlovo.

Vienok turėjo keliaut Kor- 
szclis drauge ir asz, kaipo liu- 
dintojas su žandarais in 
lostnoje upravlenije.’’

Prasidėjo tyrinėjimas. Kau
las Kerszolis drueziai laikosi 
savo.

tingai Zioplaudku ir nusimini
mas .Korszelio, kada isz czekio 
stojosi juodis.

— Dabar tai tikrai prisiogt 
galeozia, jog tai tas pats — pa- 
szauke Stepas pradžiugęs.

’— Ir asz prislegiu kad tai 
mus arklys — dadavo Mikas.

— Kad tave velniai paimtu 
tuojaus melagi! — paszauke 
Kerszolis-— isztikro tai mano 
juodis kuri man pavogė, tas 
teisybe, kaip Dievas danguje.

Vaitas insimaisze apmalszin- 
damas kaimuoezius.

- Palaukit vyrai v a lando- 
tylėkit,

Asz pažinsiu kono ark lis. Ker- 
szelio arklys turi turėt ženklą 
nuo padkavos ant pilvo, kuri 
padare jam viena karta mario 
arklys ant 
ties nėra.

— O! mano juodukas,'turiu 
iszsižadet — mislino sau atsi
dusęs Kerszolis. — Tas senas 
Asla u s kas isz (ikro yra asilu 
nes ir pravarde turi beveik to
kia paczįa, mislino Kaulas, 
jis kalba apie senovės mano 
juodi.

Tuo laik žandarai apžiūrinė
jo palindo po pilvu arklio jesz- 
kodami ženklo 
vaito arklio, v

—- Ženklas yra, czionais ant 
pilvo, teisybe, žiūrėkite — pa-

; ----------- I ■■■- ■—-.y -H —
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:: Pamokinimai ::

szauko žandaras — kiekvienas 
gali persitikrini.

Kaulas Kerszolis nusistebėjo 
labiause, vienkart ir pradžiugo.

— Dievaž! Prislegiu kad 
tai mano senovės juodis, kuri 
man vagys isz rusgardes pavo
gė! — paszauke apžiurėjasiMUl. ■ >

ženklą.
Ir taip per vagysta atrado 

locna savo arkli. Britu jis pats 
a a a a ' ' *ant rytojaus tuojaus ji p^žiues, 

kad ne butu ji iszmargines su 
kroska.

O del ko-gi pas tavo Ker
ne yra paliudijimo? — *r V 1szeli 

paklau.se jo vyresnysis žanda
ru.

arki is yra

Gal ji kas pavogė, bot

prie

le

r

)

Asz

u va-

viskas bus gerai!

ganyklų, ton szers-

misi i no Kaulas 
apie

nuo padkavos

—- Nepaisyk ant žmonių 
klaidu nes jau taip 'buvo nuo 
amžių ir j u nepataisysi. Reiko 
žinot kad seniau buvo ant svie
to daug niekiau.

— Kvailiai apie kitus rūpi
nasi o save už didvyrius statę- 
sj.

— Greic.ziau , astronomijos 
iszmojcši, negu apie būda savo 
moteres dasižinosi.

— Žmogus kvailas, iszras 
kitu (klaidas.

— Jaigu ant svieto vieno
kiai butu, tai žmonioms gyven
ti nubostu. 

M I I—<

gu munszaines no gersi.
Kas greitai turtingu pa

stoja, tas tankiausia turtu nu^

Jaigu viena dienele tin-

Sveikas visada busi, jai-

— Tas 
loenas tegul 
szneka! — tvirtino.

— Ar tas arklys jusu

arklys yra mano 
sau kas ka nori

, nr 

pažinsi at «zi arikli? klausė 
virszininkas žandaru Žioplaue- 
ku, kurie pribuvo in kancelari- 
je užduso.

— Arklys tai teisybe kad 
arklys, bot ar tas pats ka mum

kino uodega ir krato su galva sakyt — tarė Stopai
I — Rdctęs mus buvo kito-

/

< 4' >««•«' n

stoja.

— Nes tai pavogtas arklys 
— atsake drąsiai.

— Tas teisybe, 
pavogė vagys, o tu ji nupirkai 
nežinodamas jog tai tavo loc- 
nas arklys! Ha! ha! ha!

Visi paantrino tuos Ha! ha! 
ha! apnrt 'bręliu Zioplaudku. 
Kerszolis 
gesi jog atrado savo juodi:

pas tave ji
t

'bręliu
nea praszomai džiau-

»

Mandrybo prisakymu tu
ri savo rubežius hot Mandrybe 
Dievo yra be rubežiaus! — kai- 
bėjo in mane Korszelis eida
mas isz 
namon.

— Kaip jus sau mislinato?
U-gi nekaip, tiktai ta, 

jog Vioszpats Dievas taip su
rėdo savo mandrybe, kad jai- 
gu žmogų no nori prapuldyt, 
tai pikti žmones nieko nopada- 
Gs, jog laikais, kad tik*ne isz 
papratimo, 
darbas ne yra nuodėmė ir isz- 
eina žmogui ant gero.

va loštuos upravlenes

nors ir no doras

GERA RODĄ ZOKONINKO
Nesenei miręs žymus zoko- 

ninkas Jėzuitu, važiavo vago- 
■ ant vienos 

stoties insedo tūla motoro kuri 
nudavinejo labai dievobaimin
ga. įju didele nedrąsą pąklau-

ne geležinkelio ir

Se j i ji zokoninko ar negalėtu 
jisai duoti jai rodą svarbiam 
reikale, o kada kunigas priža
dėjo duoti rodą, jiji pasakė 
kad turi apsireiszkima.
— O kada * poni paprastai 

turi tuos apsiroiszkimus? — 
ęžklauso kunigas.

— Turiu nakezia, kada no 
miegu.

— O ka toki matai tuose ap- 
si reiszkimuose?

NAUJI VALGIO 
PAPROCZ1AI

Priesz dvideszimts - penkių 
metu biznierius paprastai val
go tris gerus valgius kasdien; 
tie valgiai susidėjo isz ’ mėsos t 
pusrycziams, mėsos vidurdieny 
ir daugiau* mėsos vakarienei. 
Pietus susidėjo isz 12 kursji ir 
gera szoimiriinko turėjo prižiū
rėti kad yisiems užtėktinni val
gio prikrauta.

Tai buvo geros dionbs'kuo
met liemuo b.uvo mQR‘r^Z/bas 
problemas ir tik turtuoliai nc- 
sziojo storus pilvus.

Bet yistiek persivalgymo die
nos praėjo. Sziadien gydytojai 

vidntiniszka 
valgi ir mėsos tik syki in diena 
ir yra papratsas daigias maty
ti biznierius restoranuose val
gant krekerius su stiklu pieno 
— ir tik tiek vidurdieny. Vai
kas turi sverti tik truputi dau- 

normaliszkai turi 
sveikas• paaugės 

dauginus keturiasdo- 
szimtsmetu senumo turi trupiv 
ti mažiaus sverti negu norma- 
liszkai reikalauta.

Permaina musu valgyje in- 
vyko dėlei keliu priežaszcziu.

nenorimo per daug 
Virszsvaris gali būti 

priežastim sunkaus kraujo,-ku
ris gali rimtai atsiliepti ant 
sveikatos, ir gali kenkti szir- 
dies veikimą. Virszsvaris pa- 
hnszus in noiszdeginta angli 
kuris sustabdo eilinderius. Per
sivalgymas neduoda protui t in
kamai veikti. Ir sziame amžiu
je visi turi protus vartoti. iki 
paskutinio laipsnio. Kiton pu
sėn, paprastas biznierius neima 
užtektinai laiko pasimankstyti, 

tokiu budu, nereikalauja 
kuro kiek reikalauja fl- 

ziszkai aktyvas žmogus.
Valgio žinovai sutinka, kad 

mes nevalgome gerai balansuo
tus valgius. Vėliausi metais jie 
rado, kad lapuotos žalios dar
žoves yra pinuos svarbos val
gyje ir tuomi yra labai sunku 
pertikrinti žmones. Jie ne val
gė gana žaliu daržovių ir gana. 
Daržoves, kaip kopūstai, žalios 
pupos, salioros, szpinakai, bu
rokai, viražus invairiu valgo
mu žaliu daržovių yra 
gojamus” 
sus vitaminus kurie yra reika
lingi augimui ir apsaugoja nuo 
kaikuriu ligų, kaip tai kaulu 
suminksztejimu, szkorbuto ir 
pellagros. Vitaminai taipgi su
stiprina kuna nuo džiovos. 
Sziadien yra lengvas daigtas 
turėti žalias daržoves prie 
kiekvieno valgio net ir žiemoje.

Krekmoliuotas maistas irgi 
reikalingas, kad nors turime 
vartoti dauginus žaliu daržo
vių negu bulvių “spaghetti” ir 
grūdiniu valgiu.

Szeimininkes, vartokite dau- 
giaus buroku, ropių ir kitu sza- 
kiniu daržovių.

Vaisiai daug goresni už sal
dumynus. Vėliausios skaitlynes 
rodo, kad nes suvartojamo apie 
100 svaru sukraus kiekvienam 
gyventojui in metus. Cukrus 
neturi mineralines medžiagos 
ir nėr reikalingas augimui.

gera szeirmninkc turėjo prižiu-
. - - ta ta . - ta . “lt -

rdkomonduoja

ginus negu 
sverti bot 
žmogus

Mos visi 
sverti.

ir 
tiek

HB

ti

“apsau-
maistai. Jie turi vi-

O kada <poni paprastai

'I

Matau Szventa Petrą.
Hm, Szv. Petrą? Pave

lyk man poniutes užklausti, ka
guriausi, jau jos niekad nesu- valgai ant vakarienes?
gausi.

IJ WR* Jaigu duoneles ne sorge 
si, no greitai ja ja nutversi.

ozelojo gventj negu pajociujo 
baime turėti.

o-'- — Jaigu tinkame laike ne- 
pasensimo, tai ateityje badu 
kentesime. ,

— Tas varga turės, katras 
jaunystėje mokintis ne nores>

Jaigu nori turtinau būti.

Ak, asz isz tojo neramu-] 
mo nieko valgyt negaliu, tiktai

■r
Gorinus ramybėje įrin

Jaigu nori turtingu būti, 
—F.turi Dievo bijotrir dirbti.

>1.
*

del susidrutinimo iszgoriu bu
teli vyno.
_ 1Tai poni iszgori visa bu

teli vyno ir paskui matai Szv. 
tarė Jėzuitas, o ar ži

nai poniute kokia asz rodą duo
siu? Įszgerk poni da /uĄr> bu-

Tautiszka Džiovos Draugys
te, kuri sziais motais apvaiksz- 
ozios savo 25 metu egzistavimo 
diena yra ypatingai interesuo
ta sveiku valgiu.

T

Masacziuzos gubernijoje, 
Apygardoje gana didelioje, 

In sveczius 'nuvažiavau, 
Visokiu moterių ir merginu 

anaeziau.
O mano szirdeles net užkaitau, 

Kaip viską dagirdau, 
Moterėles visai netikę.

Kelios nuo visu doru atlikę.
Jnsipeneja kaip teszlos, 

Bet ne visos, 
Ne d y va i kožna diena gere 

namini alų, 
O szirdeles gere be galo.

Viena karta net kelios suėjo, 
Sztai ir vienas vaikinas atėjo, 

Pradėjo jojo praszyt kad 
užfundytu, 

Kad doleruka ant alaus duotu.
Vaikinas smulkiu neturėjo, 
Penkine ant stalo padėjo, 

Viena nubėgo tuojaus, 
Pameszti bonkucziu alaus. 

Muslino kad vaikinas daugiau 
nepraszis, 

Isz penki nes parnesze tiktai 
* tris.

Bet tas ilgai ne lauke, 
In karezema nutraukė, 

Dažinojo, buk penkine 
iszmaine,

I

N

— F.L.I.S.

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.01
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Ir gražiai reszta iszdave. 
Norints vaikinas apskundė 

pas vaita, 
Bet nieko nelaimėjo maita, 
Ilgai vaikinas paminės,

Su bobelėm daugiau neužsides,
. II*

Latryste męteriu pažino. • 
Apie tenaitines mergužėlės 

....norą ka kalbėti, 
Tiktai tiek pasakyti, 
Jog tarp saves ėdasi,, 
Net už kudlu peszasi.

Viena su geltonais plaukais 
kaimine,

Kita matuzelio metu, vaikine, 
Juodu plauku, 

ĮJpni ant vaikinu.
Gelton-plauke juoda-plaukes 

szlebe sudraskė, 
Ir da su kumszczia aptaszke, 
Ba kaimine buvo didesne, 

Ttii ir drūtesne.

Dabar pasimokino,

4

1

Taigi visos linksmybes 
nustojo,

Kada Szv. Gavėno užstojo, 
Dabar turite gražiai užsilaikyt, 

Geras knygeles skaityt,
Ne szumyt.

Ta laikeli trumpa, 
Galime užlaikyti visadh,

Dorai pasielgti, 
Namie je sėdėti.

O jus moteriukes, 
Alano szirdžiukes,

Po stribas nelakstykite, 
Munszaines ne traukite.

Busite sveikos, sumaž taukino, 
O busite lengvos vaikino.

Jaunesnes, 
Gražesnes, 

Ir smagesnes.
.Vakarais giedokite,
Vaikelius ipokykįte,

O goresne nauda turėsite, 
Kaip dorus vaikelius Dėstysite.

No vienas kol gyvas, 
Rodos kasžin jis kas, 

O kada galas prisiartina, 
Persiganda, da daryti nežinia. 

Toki Gavėnios no žiuri,

Ilk
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Dorus žmonis ant juoko turi, 
Ir tuosius ant juoko laiko, 
Katrie Gavėnia užlaiko.

Juk doras žmogus mirties 
no bijo, 

Kad numirti reiko, žino,
Ant lovos nesivartis, •

Mokame 8-otia procente Imt 

dam prie juau pinigo 1 Batute tr 
1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumei reikalą su musu banka

C «udStn pinigu. Procente pride-

C 1 Liepos. Mes norim kad ir jus

teli‘ vyno o gal įada pamatysi ,-j uepiisnnt ar mažas ak didelis.

G. W. BARLOW, Ptm* - - -

Petra♦J

ir Szv. Povyla. n
-i.
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Ba savo ateiti raatis, 
Apie tai bus gana, 

Likuoziu turiu, ana, 
Ne galiu palikti ant nieku, 

Ir no galiu laukt po Velykų,
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Nedelioj pripuola Szv.
Patriko.

— Ateinanti Utarninka pri
puola Szv. Juozapo, patrono 
musu parapijos. Taja diena bus le, Margarieta ir aunu Juozą 
nt pusk as.

t Juozas Sakalanckas, 300 
E. Lloyd uli., mirė Nedėlios va
karu. Paliko dideliam nuliudi
me paezia, dvi dukteres Urszu-

>
du anukus ir seseria Ju'kionia 

— Darbai da vis szlubuoja kaipo broli ir seseria Lietuvoje, 
musu aplinkinėje — vienos ka- Laidotuves atsibuvo Ketverge

w w w a ei v a ikjr šhj a w w4i p W-| "

musu aplinkinėje — vienos ka- Laidotuves atsibuvo Ketverge 
syklos dirba, kitos sustoja ir su apeigomis Szv. Jurgio baž- 
taip mainoms dirba.

— Dvi jaunos mergaites da 
netnrinezios 16 meteliu, likos 
paszauktos in suda ant iszsitei- 
sinimo už savo paloistuvinga j 
gyvenimą ir perleidimą laiko i 
szanteje su vyrais ant North l 
Asztuntos ulyczios. Viena isz I 
mergaieziu vardu Stella likos 
uždaryta prieglaudoje pakol ne 
daeis in metus ir protą, o an
troji, kuri buvo dingus isz na
mu likos atiduota po priežiūra 
globėju. Panasziu pasielgimu t

nyczioje.

Mount Carmel, Pa. — Vagis 
insigavo in visztinyczia kon- 
sulmano Konstanto Matulevi- 
cziaus, paimdami tris didelius 
kurkinus ir szeszes puikes visz- 
tas vertos 24 doleriu. Vagiu 
ne susekta lyg sziol.

Grand Rapids, Mich, f Jonas 
Supinskas, apie 63 metu mirė 
czionais ana diena, palikdamas 
dideliam nuliudime savo paczla 
irszeszis vaikus. Velionis kita-jaunu mergaieziu czionais pil-1

| ™  ------ ---------;— ------------ v 
Laidotuves atsibuvo 25 Vasa
rio su bažnytinėms pamaldo
mis. Velionis buvo senu skaity
to jium 4 4 Saules/’ 
amžinam atsilsi.

na, kad net bjauru klausyti 
kas. dedasi *u 
karte.

— Kokia tai kvaraba užėjo 
musu ligonbuteso po visa ap
linkine o ypatingai Locust 
Mountain ligoiibuteje kur nuo 
kokio tai laiko užėjo nesupra
timai tarp daktaru, norsiu, da- 
žiurotoju supredento Mrs. Mc- 
Caulev o ir musu Lietuvaite ku- •r
ri kitados buvo supredentu li- 
gonbutes turėjo prasitraukt. 
Tebyre supredento Mrs. Mc
Cauley tvirtina buk ligonbute 
negali būti vesta pasekmingai, 
kuria valdo supredentas dakta
ras. Vienas isz daktaru pade- 
kavojo už dinsta ir iszvažiavo 
in Virginia.

’dos gyveno Mount Carmel, Pa.
jaunesne gent-

Reading- 
lines

►

NEDELINE EKSKURSIJA 
IN

PHILADELHPIA
Nedelioj 17 MORCZIAUS
Specialia Ireinaa Subatoa nnktt

Isz Iszeis
Shamokin .......................... 1:30
Mt. Carmel.............................1:30
Aahland................................. 2:21
Shenandoah ...................... 2:00
Girardville.............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tamaqua (Preke $3.25’) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 walanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50 Dubeltavas 
Tikietaa

Ant Readingo Geležinkelio

»

Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau- 

, gybe nauju paveikslu, 
iazaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

. ......................su
D. Boczkau8ka8-Co. 

- Mahanoy City, Pa.

Saules. Lai silsisi

Tamaqua, Pa. — Ponas An
tanas Andiukaitis su pacziulc 
isz Mauch Chunk; ponstva Ka
zimieras Juszkauckas su pa- 
cziulo isz Union St., poni Morta 
Paciukonieno isz Union uli., Ir 
Petras Petrauckas isz Middle
port, pirko laivkortes ant lai- 

“Majestic,” ir iszplauks in
Lietuva 10 Gegužio atlankyti 
savo gimines ir pažystamus, 
kuriu nemato nuo claugelio me
tu. Svecziuosis kokius keturis 
menesius. — Laimingos kelio
nes.

vo

Frackville, Pa. f Jonas An- 
dzis, mirė staigai praeita Su- 
bata namie ant 66 N. Broad 
Mountain ui i. Velionis sėdėjo 
ant krėslo ir kada atsikėlė stai
gai sukrito ant grindų ir mirė. 
Paliko du įtinus, tris dukteres 
Mare, Giliono isz Shehadorio ir 
Raisieno isz miesto. Laidotuves 
atsibuvo Seredos ryta su baž
nytinėms apeigomis.

New Philadelphia, Pa. f Mag
dalena Bagdoniene arba Bag- 
danavieziene, 52 metu, mirė o 
Kovo Detroit, Mich, bet laido
tuves atsibuvo czionais 9 diena 
su bažnytiniemis pamaldomis 
ir palaidota ant Saldžiausios
Szirdies kapiniu. Velione pali
ko du sūnūs ir dvi dukteres, gy
veno Szenadorije 1906 mete, po 
tam atvyko in czionais. Laido- 
tuvesia dalybavo daug žmonių. 
Josios vyras mirė szeszi metai 
adgal.

Senas
Nekask duobes ki-

Herkimer, N. Y. 
priežodis: “ 
tam nes pats inpulsi” iszsipil- 
de teisingai nesenei. Bronislo
vas Jeremiczius kerszino buk 
atvažiuos in Herkimer ir atims 
gyvasti J. Damidavicziui, bet 
Dievas kitaip surėdo ir neda- 
leido prie to. Taigi Jeremiczius 
gyveno Chester, Pa., kur laike 
saliūną ir mirė 15-ta Gruodžio 
1928 mete. Badai naudojo už 
daug munszainos. Tasai žmo
gus suardo senuku gyvenimą, 
kurie gyveno per 35 metus lai
mingai, prisiviliojo Damidavi- 
czieno, 58 metu, su kuria iszvn- 
žiavo in Chester kur gyveno 11 
menesiu su jaja nelegaliszkai. 
Damidavicziene palaidojo ji sa
vo kasztu ir dalbar nežino kur 
verstis, nes vyras josios nepri
ima o senos bobos niekas nepri
ims.

— Reikalinga labai czionais 
poni Baltru vieno pakoezioti ne
kuria* moterėlės kurios insitai- 
sia ypmogonkas daro giszefta. 
Pasigeria, gauna sparnus ir le
kia nuo savo vyru in kitus 
miestus joszkoti kitu. Viena to
kia pamoto savo vyra pasiim- 
darryi savo sunoli ir nusibosti- 
no in Detroitą. Vyro tada ne
buvo namie o ant iszleistuviu 
buvo susirinkę daug balandėliu 
lirikedamos jai gud bai, o va
karę susirinko vyrai suraminti

jo bobeles kolioti kam suėjo 
ant gud bai. Isz to pasidaro re- 
voliucijo ir vienai bobeliai per
kirto galva.

Kita moterėlė turėjo samo- 
gonka ir pas jaja susirinkdavo 
vyrai ragauti skystimėlio. Vy
ras dažinojas apie tai, sudaužo 
terlas priolaidiniui ir motore-
liai ir samogonka iszmete.

Vyrai negeresni nes nuo go- 
rymo pavirto in gyvulius, isz- 
sižadejo tikėjimo* ir nenori 
klausyti savo doru moterių, 
pragėrė viską ant munszainos 
ir pa roja namo barasi ir mu- 
szasi su ipncziom, po tam nu
krinta kaip gyvuliai ant grin
dų ir ban’bia kaip jaueziai nuo

* ♦skausmo.

Ohicago, III. — J. Gicronai- 
tis, 47 metu, pasako savo žmo
nai, Ikad jis eina in garažu isz- 
važiuoti auta ir nuvežti ja baž- 
nyczion. Kada jis nosugryŽo vi
dun, tai pati nuėjo in garaža 
pažiūrėti, kas ji ten sulaiko. 
Automobiliu jo ji rado vyra už- 
troszkusi nuo gasalino gazo.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Nedėlios nokti sudege 
lyg pamatu Gaiety teątras vi- 
duraiiestyjo ir tik pasiliko sie
nos. Ugnis kilo isz nežinomos 
priežasties kuri padare bledes 
ant szimto tukstaneziu doleriu.

— Nuo apverstos lampos už
sidegė kartinos ir kada sten
gėsi liepsna užgcsyti, Mare 
Szumatiene, 35 metu, isz Exe
ter, likos baisiai apdeginta ir 
nuvežta in Pittstono ligonbuti.

— Dickson City ugnis su
naikino Degutis hoteli, sale, ir 
namus, kuri kilo nuo elektriki- 
nitt dratu. Bledes padaryta ant 
$90,000.

užgcsyti

KYTRAS ŽALNIERIUS

Inojo Žalnierius in kromoli, 
kuriamo Žydelka turėjo 
kitko ir aliejaus.

— Duok man kvatieVka alie
jaus! — taro i no j as.

— Nu, o kur jam inpilti? 
pa'kiause Žydelka ' laikydama 
atmieruota aliejų.

Žalnierius laikydamas pluta 
duonos ingaubta, atkiszo ir sa
ko, — pilk czo.

ta rp

Žydelka inpyle.
Žalnierius laiko valanda plu

ta rankoje, dairydamasis in 
szalis, o kada aliejus in duona 
insitgiiuke, paklauso:

— O kiek kasztuoja tasai 
aliejus?

— Deszimts Skatiku, — at-
sako Žydelka.

— O tai per b raugei, — asz 
ne imsiu — paimli sau atgal.

Žinoma, jog apie puse alie
jaus sutrauko in pluta bet Žy- 
del'ka keikdama, turėjo priimt 
adgalios — Žalnierius iszejas 
valgo duona su aliejum net žan
dai braszkejo.
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Pirmutine Didžiausia
Rengia Visi Amerikos' Lietuviai Laivakorcziu Agentai 

EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO

BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

“LITUANIA”
I

18 DIENA GEGUŽES 1929
Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis

APSIVEDĖ SU KAUBOISU
4499 W'MMIę ■*><
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Katro Thorne, dūkto R. J. Thorno isz Chicagos, preziden-

tas Montgomery Ward Co., szt oru, pabėgo su kauboisu Char
les Gillespie in Arizona ir tonais apsivedė. Pana Katro buvo 
susižiodojus su turtingu vyru, bet geriau pamylėjo kauboisa 
ir su juom pabėgo.

JUOKAI.
TAI ROTS PROTAS.

— Kodėl fu kūmute nuola
tos geri gyduoles, ar tai dakta
ras liepei...

— Tai mat, liko nuo mano 
nebaszninko sūnelio, o kad tai 
kasztavo pinigo, tai ne noriu 
iszmesti.

I

tai

GERA MERGAITE.
— Asz tave no galiu priim

ti už neszioto, nes da esi per 
maža.

Mergaite! — Tai da geriau
praszau ponios, nes jaigu ir pa- 
loisczia kūdiki isz ranku, tai 
taip labai ne susimusztu.

KUKNIOJE./
Kukarka in savo jauniki pa- 

licijanta, kurjs tankiai pas ja 
atsilankincjo 
ne buyo
pradėjai taip 
szalti?

Palicijantas: — 
mane vis su szalta moša szeri!..

kada ponstvos 
namie: — 

nuo

>
Kodėl tu

manes at-

Todėl kad

NUBAUDĖ
Jaunikis: Matai, priesz 3 ne- 

deles, tu mergele no norėjai už 
manės teketi ir būt i mano mo
tore.

Mergina: Na toip.
J. — Na tai asz tau ka pasa

kysiu, jog netrukus busi mano 
dūkto — nes asz pacziuojuosi 
su tavo motina naszlo.

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

Ant Antro Flqro Kline Sz.toro 
19 W. Centre St. Mabanov City 

---------------- j------------------------------------------------

VICEPREZIDENTAS
CURTIS NAUJAM GYVENIME

Sztai naujas gyvenimas kuriame apsigyveno Suv. Valsti
jų naujas vico-prezidentas Charles Curtis. Jojo kambariai ran

Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 
yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!

Del informacijų ir kitko, kreipki/es in Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, teipgi pagelbės paruoszti kelioens dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
8 -10 Bridge Street.

New York, N. Y.
315 S. Dearborn St. 

Chicago, DI.

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 17 Morcziaus 

rt*y| AADubeltavsi 
«P4.VV Tikietat

Specinliszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Grižtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 valanda vakaro.

DR. ED. W. MARAZAS 
.........

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mount Carmel 

' ■■
MT. CARMEL, PA.41 S. OAK STM

PAIN-EXPELLER
*1 . r k. * «-fkcg u s PAr.nr-r.

Kovokite
Prieš INFLUENZĄ

Bukite pasirengę kovai kuomet In* 
flueiua tmndo užpulti jus ir jūsų šei
mynų. Nesijuokite iš paprastų Per* 
salimų ir Kosulių, Skausmų Krutinė
jo, r 

sudėjimo.
j

Kiekvienas jūsų šeiinps narys priva
lo darnai išsitrinti >u FAIN-EXpEL- 
LERIU —* ypatingai kuomet jaučiasi 
pailruBiata ir galiančiais sąnariais. At- 
kr, ipkite domes j sušlapusias kojas— , 
įjunkite vikriai kojų padus ir apsiau-

Ltngviau Išvengti, Negu Išsigydyti j

Nesijuokite ii paprastu Per*

Pečiu Gėlimo ir Paprasto Gerklės 
*’ , ► Paslgydykite ii tų ne

sveikumų be atidėliojimo.
Kiekvienas jūsų ieunps narys priva

lo dažnai išsitrinti su PAIN*EXPEL- 
LERIU —* ypatingai kuomet jaučiasi 
paihusiais ir galiančiais sąnariais. At- 
kr opkite domes j sušlapusias kojas— 
j 
kite sausomis kojinėmis.

'fcdrl visuomet laikykite bonka 
PAIN-EXPELLERIO savo naipuo- 
s<*. Jis palengvina visokius Musku- 
l j Gulimus ir Skausmus.

35 ir 70c. didumo bonkutėse.
; Jūsų Vaistininkas Parekomenduos 

Jums PAIN-EXPELLERI.
O Jei ne, tai Rašykite į

Z.

r Ad.UICHIXR U CO.
• IXRV ANO «OVVM riVTM 
x. BBOOKUVN, 9A.M
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS., 
ST. GLAIR, PA 

Bell Telefonas 1480-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vosellu, kriksztyniu Ir 
kitiems pasivažinSjlmams.

SUSTABDYKITE KOSULĮ paeinan- 
czio nuo perszalimo. Variuokite DR.

4 WHITES LUNGA HEALA gyduole 
nuo kosulio; ir Dr. Whites Black 
Crow plgulkaii. Klauskite savo sztor- 

ninko ar aptiekoriaus. —apg.

J KRAUJO

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco, Cal.

ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
ESTONIA .... 26 Kovo | POLONIA .. 6 Balandžio 
LITUANIA .... 30 Kovo | ESTONIA .. 27 Balandžio

TRIAPAI IN DANGŲ.

augszcziausius ant
Ant pats vir-

Kalnas Omi padėtas ant ru- 
bežiaus vakariniu Kinu ir Ty- 
boto turi 
svieto tropus,
szaus tojo kalno stovi mald-na- 
mis Budystu su szventais ap- 
siaubimais Kinu, toip kai;) Že- 
maicziu Kalvarija, o in kur su
si renki ne ja daugybe Kiniecziu 
Ant to kalno veda 200,000 tria- 
pu iszkaltu akmenija, uoloj ku-

reis pabažni sūnūs Budo turi 
kabytis, kad ‘paregėti veidą 
Budos. Priesz amžius tuju tria- 
pu ne buvo, tada pabaznyczei 
turėjo kabytis skadinei takais 
briaunam uolos. Dvasiszki Bu
dos pastanavijo, idant kožnas 
atlankantis, iszkaltu viena tro
pą ir tokiu spasabu pastojo 
200,000 lipšniu.

SKAITYKITE “SAULE* 
♦ ♦ ♦

dasi Mayflower hotelyje Washington©. Vicd-prozidentas Cur
tis yra gimimo Indi jonu; jojo giminaitis, senas Indi jonas, 90
motu, mirė tik ana dieną.

Sloginimas
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginfmo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukt! bile 
kada. Laikykite savo krauju, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus Ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

1 KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA. 

..... ....... . ........... .

.«

EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausios mados puikios kortinos, 
padarytos isz geriausios materijos, 
labai puikiai padarytos kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio. Didelis pirkinys už 
maža preke. Regulariszka preke szi- 
tu kortinu $3.50 pora, bet per szita 
menesi parduosime tais puikias kor
tines dvi poras už $3.98 arba 4 po
ras už $7.50. Prisiuskite tik 35c del 
nusiuntimo kasztu ir paraszykitc 
kiek poru reikalaujato tu puikiu 
kortinu. Užmokėsite kada aplaikysi- 
te kortines savo name. Užganedini- 
ma gvarantiname arba sugražiname 
pinigus jums adgalios. Nelaukite bet 
prisiuskite užsakyme dabar nes vėl 
negausite tokio pirkinio.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. IRVING AVE., DEPT. S. 

. CHICAGO, ILL.

t E. T. EVERETT
| ESAME DIDŽIAUSI ISZDIRDEJAI VISOKIU v
t PQMNINKU ir kryžių
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Parduodame X 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir 
mažius, 
giausia preke.
Kreipkitės pas | 

mus ypatiszkai X

uz pi-

. arba prisiusime *:* 
musu žmogų in *:*
jusu namus.

Turime du 
Ofisus: 1

134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J X
f MAHANOY CITY, PA-
X Shenandoah Heights. Phone625-R 
į SHENANDOAH, PA.
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