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Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viao meto 98.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Latakus ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreso I
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A STR„
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ft 41 METAS

ISZ AMERIKOS
“KUNIGAS”

BUTLEGERIU
BUTLEGERIS NUDAVINE- 
JO KUNIGĄ, PABĖGO, BET 
JO PATOGI PAGELBININ 

KE LIKOS SUIMTA.

Detroit, Mich. — Prohibici- 
jos agentai užklupo ant 
kvzes” 
visoki gervinai

‘ ‘ spy-
kurioje parsidavinejo

o

LIETUVYS
NELAIMĖJE

INSIVOGE IN AMERIKA, 
INSIMYLEJO IN NASZLE, 

TURI PAOZIA 
LIETUVOJE.

BUS SUGRĄŽYTAS ATGAL.

Detroit, Mich. — Nesenei su 
janu Lietuviu atsitiko didelis 
t rūbelis. Jis sako, kad pirma 
gyvenęs Kanadoj, in kur at
vykęs priesz pora metu isz 

Progai pasitaikius,
insigavo in Amerikos puse.

kuria laike Lietuvos.
kokis tai žmogus pasirodęs in ji

Ir, žinoma, slapta. Isz pnidžiu 
viskas klojosi gerai. Dirbo ir 
ramai sau gyveno. Bet (kuri 
laika pasimaitinęs
niszku szulderiu, jis atkuto ir 
jo kraujas užvirė. Pradėjo jis 
suktis apie

> >

dvasiszkus rubus. Spykyze ra
dosi ant 1386 Broadwav ulv- 
czios o locnininkas buvo žino
mas kaipo “tėvas Driscol.

Kada agentai gavosi in vidu-
ri, rado pas ji daugiau kaip 
szimta bonku visokiu gervinu 
kaipo ir daugeli gromatu užad- 
resavotu pas “tikinezius” su 
užkvietimu idant ateitu pas ji 
ant “(y— ”

' Agentai
“kunigėli

tikinezius

gero sztofo.
su rinkia 

pnesz “kunigėli” iszvažiavo o 
kada vela atvažiavo pas ji in 
Hveczius rado patogia 25 metu 
Janina Lavore kuria pasiėmė 
su savim ir uždare kalėjimo 
kaipo pagelbininkc bet 
Dricola”

d a vadus

4 4 tėvo
nerado.

NUSZOVE ŽMONA IR PATS 
NUSIŽUDĖ; KALTINA 

KUNIGĄ.
Sandoval, Ill. — Vietos i^y- 

venby^s Xioorg? Joyous, 31 me
tu amžiaus, nuszove savo žmo
na Patricija, 29 metu amžiaus, 
ir pa.Mkui pats nusiszove. Jis 
paliko laiszkeli, kuriame del 
tos tragedijos kaltina
kunigą, tariamai suardžiusi ju 
szeimynini gj'venima. Keturi 
vaikai liko amžini naszlaicziar.

viena

A •

ISZMINTINGA KATE, 
CZEDINO ANT

JUODOS VALANDOS.
San Francisco, Calif. — Di

dele kate vanhi “Go-go” pri- 
ulinti prie Mrs. Lillian Wal- 

turi gera
g 
ker, turi gera prieglauda ir 
maistu, bot žino kad po mireziai 
savo ponios turės ubagaut to
dėl ėmėsi ant czedinimo 
senatvės. ’ ’

Ana diena kada Mrs. Walker 
pakelodivona nuo grindų idant 
ji iszczystyt, nusistdbojo radus 
podivonu 55 centus. Kokiu bu. 
du pinigai tonais likos padėti 
tai negalėjo dasiprast. Kada isz 
netycziu ana diena numėto pen
kis centus, kate pasiėmė 1n 
snuki ir nuneszo in savo slap
ta banka. Po tam dasiprato mo
tore kas pinigus ezedino ir juos 
ten paliko. — Ka kalbėt apie 
žmonis kurio neturi tojo katino 
protai
12 ISZGELBETI NUO 

MIRTIES PER SAPNA.
New York. — Pabudia isz 

miego per riksmą. 21 metu Ro
žes Benna, kuri sapnavo apie 
banditus, dvylika ypatų likos 
iszgelbeti isz deganezio Jiamo 
kuriame tik viena motore žuvo. 
Mergina palbudlnųisz

4 4

Ameriko-

Buvo 
jau sau susidaręs asztuonioli- 
kos metu geltonplauke ir no
rėjo su ja apsivesti. Bet in- 
vyko koks tai nesusipratimas 
ir mėlynakė davė grinoriui 

atstauka.
Nors

1 merginas.

mėlynakė davė
, >

jis ir grinorįus 
vyras gana “smart.” 
nekvimts aszaru nuliejo, 
greit susirado sau kith 
tidka.”

4 4

4 4 smart.
bet

Del tos 
bet 
pa-

Bet ir

4 4

asmeny vienos jaunos 
naszles. Naszle jauna, lipszni. 
Grinoriui ji patiko, 
grinorius ne koks Molio Alo-
tiejus. Insmigo ir jis naszlei 
in aki. Užsimezgė, kai yra 

meiliswkas romansas. 
Bet meilėj du yra “company, 
d • kai’ 1recz»as~rusimaiszo, (ai
sugadina visa bizni. Taiip bu
vo ir sziame atsitikime.

Atsirado konkurentas, 
buvo apysenis 
juk yra sakoma, kad žilis gal
von, o velnias uodtgon. 'Taigi 

gyvnaszl i s pradėjo

koma,
sa-

> >

g?vnaszlis
Tai
liet

I

'H
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PENKI ŽMONES UŽMUSZTI EROPLANO NELAIMĖJE.
Penki žmonos likos užmuszti szioje nelaimėjo kada szitas

i & BALSAS ISZ
DANGAUS 1 ?

artimoje Amarillo, Toxas. 'Earp užninsztiiju radosi ir viena moterį*.

DIDELE SZEIMYNA PRIE
ŽASTIS NESUTIKIMO.

, N. J. — Kre
tovas vienuolikos

Atlantic “City 
das Parisso, 
vaiku ir uždirba 13 doleriu ant 
snnvaites o kuris apsipaeziavo 
su motoro kuri turėjo savo try
lika. vaiku, likos paszauktas in 
stula isz priežasties szeimynisz- 
ko nesutikimo, turėjo persi
skirt ir motore skundže Kreda 
ant mokėjimo jai po 5 dolerius 
ant maisto.

/

Sudže Smathers alinote teis
ina su. pamokinimu kad gerai 
žinojo kas atsitiks jaigu abudu 
sueis Lii pora su tiek vaiku. Su
dže pasako kad tėvo privalumu 
yra rūpintis pirma apie savo 

o ne apie pavaikius.vaikus

eroplanas trenku in kaina

PALIEPE MOTERIAI ISZ- 
IMT PINIGUS ISZ BANKOS 
IR PASLĖPTI NAMIE, VĖ

LIAUS DINGO.

BAŽNYCZIU UŽDARYMAI 
RUSIJOJ STIPRINA ŽMO

NIŲ TIKĖJIMĄ.
Ryga. — Maskvos laikrasz- 

tis Trud (Darbas), oficialus 
organas, pranesza, kad nuo 
bolszeviku revolucijos Rusijo
je komunistai iki sziol uždarę 
50,000 cerkvių, bažnycziu,

praneša

II

-

•£ si
nagogų ir Turkiszku maldna- 
miu,

Laikrasztis vėliaus prisipa
žįsta, 'kad bolszveiku kompani
ja priesz tikėjimą du 
sustiprino žmonose

Lvavas, Lenk. — 'Tula motę- 
re kaime Grokovo, turėjo sudė
jus Lankoje kelis szimtus Ame. 
rikoniszku doleriu kuriuos vy
ras prisiuntė jai isz Amerikos 
ant Kalėdų. Dažinojo apie tai 
žmogus isz artimo kaimo ir nu
tarė Inos dolerukns sau prisi
savini.

Nakties laike užėjo ant sto
go grinezios o kada motfrre už
migo, pradėjo szaukti per sky
le kad bus nauja karo ir kas 
turi pinigu idant .juosius pa
slėptu namią nes valdžia ketina 
visus pinigus paimti del savos. 
Persigandus motore mane buk 
tai dvase josios vyro jaja per- 
sergsti ir da užklauso “ 
droš bobos” rodos kuri jai pa
sako kad pinigus paslėptu na
mie.

Ant rytojaus kvailiuke isz- 
emo pinigus isz liaukos. Vagis 
ta vakaro pamate per skyle 
stoge kur motore paslėpė pini
gus po lova. Kada motore pa
budo isz ryto, paregėjo lubose 
skyle ir kaba n ežia virve. Da- 
sipratus kad kas lokio atsitiko, 
Jirstelejo po loVa bet pinigu 
jau ton nerado. Vagio da nesu
imta nes pabėgo in užrulieži.

INTIKEJO IN MOTINA 
SZVENCZIAUSIA.

Berlynas. — Miestelyje Opo- 
lin,

labiau 
ustiprino žmonose tikybini 

uolumą ir kad dvasiszkai ima 
karsztai veikti priesz valdžia. 
To nežiūrint. Trud ragina fab
riku sovietus nepaliauti anti
religiniu mitingu ir bažnycziu 
uždarinėjimo.

Uždarytos bažnyczios paver- 
cziamos klubais, teatrais, 
kyklomi s ir krutamuju 
veikslu namais.

mo-
pa-

!i

Isz Visu SzaliuNAFTA VARO AUTOMOBI
LIU 188 MYLĖS UŽ 40 

CENTU.
(‘oliimbus, Ohio. — Automo

bilis, turis tketuriu cilinderiu 
Dienelio motorą, atvvko in Co- 
Inmbus isz Indiianapolio, 
myliu tolumo, per 5 valandas. 
Motoras yra varomas ne gazo* 
linu, bet nafta, kuri moka tik 
8 centus galonui. Automobilis 
su lokiu motoru gali lėkti grei
tumu 55 ir 60 myliu per valan
da.
STUDENTAS NUŽUDĖ TĘ
VA IR PASZOVE MOTINA.
Saint Louis, Mo. —,Alan 

Scbunim, 17 inetu studentas isz 
Universiteto Illinois, sugryžes 
nuo vakaruszku namo, priėjus 
prie savo levo užklauso ar jisai 
tiki in Dieva ir be kito žodžio 
nuszove tęva ant smert o moli
na mirtinai pažeidė, kuri ran
dasi ligonini toje. Alau po tam 
paszanke per telefoną kaimyną 
ir pasakė kn padare po tam pa
sidavė in palicijos rankas.
DIEDUKAS DAVE, TĖVAS 

ATĖMĖ.
Now York. —■ Penkis Heim- 

bergeriu szeimos vaikuczius—« 
Kalėdų diedukas apdovanojo 
i n vairiomis dovanomis. 'Po
vas juos ■ surinko, pardavė ir 
už (uos pinigus nusipirko deg
tines. Motina tęva aresztavo 
ir nusidavė vaikuczius su tė
vo isztusztiiitom degtines bon- 
kom paliudyti 
Kalėdų t ragi ilguma.
Vitale pasiuntė tęva 30 dienu 
kaleli.

l<

188

man-

Kamczat-
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TURTAS KOJOJE
RADO $88,000 MIRUSIO RA
BINO MEDINEJE KOJOJE, 

GIMINES ATLAIKYS 
TURTĄ.

ir amunicija, pasakoja,

Vied nius

11 ™

BIr;'''
V

0

J u 
ir užmuszc 

.Jis nugarmėjęs
r'— Kabinas 

kuris
Lenk

Nojus (loldberg, kuris gimė 
Lenkijoj ir buvo iszvažiaves in 
Amerika, deszunts metu adgal 
sugry'žo in Lenkija, pavojin
gai apsirgo ir pb kokiam Inikni 
įniro. Gimines isz New Yorko 
žinojo kad Goldbergas iszsivė
žė in Ievyne daug turto 'bet po 
mireziai surasta tiktai $600. 
(Iiminės meldo konsulo idant 
dalyku geriau isztyrinetu liku
sius jojo 
imta in konsulatą. Po geres
niam peržiūrėjimui da surasta 
szimta doleriu mirusio rabino 
kuparelyje.

Vienas isz rasztininku užtiko 
mirusio medine koja ir pradėjo 
jaja tyrinėti arezvau ir isz ne- 
tycziii paspaude sprendžina 
szale kojos, Slapta viela atsi
daro kojoje kur radosi 88 bu- 
maszkos po tūkstanti doleriu.

Apie radimu pinigu pranėsz- 
ta giminėms New Yorko kurie 
labai nudžiugo isz surasto tur
to savo mirusio gimines.

t

tūla luteroniszka motore

1 >

NUKRITĘS METEORAS 
UŽMUSZE J.30 BRIEDŽIU 

SIBIRE.
Petropavlovskas,

ka, Sibiras. — Atvvkus in Pel- 
ropavlovska koriakn kuopa 
iszmainyti kailiu in drabužius 

kad 
priesz keletą menesiu sziau-
rinoj Penžinsko kraszto daly, 
palei Palo upe, nukrito milži- 
niszkias meteoras pagal 
“ugninis velnias, 
130 briedžiu.
giliai in suszalusia ždme ir to
je vietoj ipasidares nedidelis 
ežeras.

Nukritusio “ugninio velnio”. 
koriokai buvo teip inbauginti, 
kad savo briedžiu kaimenes 
jie gine szaliu 200 myliu per

II

"«N ■
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turėjo serganti kūdiki kurio tundras, kol pagn-O 
negalėjo litui iszdryso apsistoti ir in- 

steigti stovykla.
‘DVASIOS’ SZMUGLERIUO- 
JA GUZUTE ISZ KANADOS.

Detroit, Mich. — Ant upes 
Detroit, kuri perski re valstija 
Michigan nuo Kanados, pasiro
dinėja “dvasios” kurios per
veža Kanadiszka guzute in De
troitą. Pasinaudodami isz* ūžt 
szalusios upes, szmugleriai pa
sirodo in baltas drobules kuriu 
rnbežihiai sargai nemato. Bet 
ana diena sargai girdėjo girgž
dėjimą žmogiszku pėdu ir pra
dėjo sekti paskui. Rado tik ro- 
gneziu pėdsekius bet szmugle- 
riu nesueme.

iszgydintdaktarai
nors važinėjo su juom pas dau
geli specialistu. Ant galo ka
talikiszka kaiminka davė jai 
pa tari ma idant melstųsi in Mo
tina Dievo pagelbės. Katalike 
davė serganeziai medalikeli, 
iszmokifio molina kalbeli 
Sveika Marija ir nuliuduS mo
tina pradėjo kalbeli poterius 
kelis kartus ant dienos. Po ke
liu sanvaicziu mergaite pasi
juto sveikesne ir dabar visisz- 
kai iBžgijo. Motinh dabar keti, ir patM muszo ji per galva su

1daigtus, kuriuos pa- 
konsidata.

tas gyvnasziis pradėjo prie 
naszliukes list i, kaip kate prie 
pieno. Bet naszliuke aiszkiad 
pasakė, kad jis be reikalo sto- 
ravojosi. Esą isz tu sziandu 
nebus grudu: jos meile kitam 
pakulota.

Intužo gyvnaszlis 
grinoriui gromata, 
ji, kad ndkisztu i 
kur nereikia. Girdi, aszliuke 
meile jam turinti priklausyti.

, “keep away.
Bet grinorius perskaito gro

mata, nusispiove ir su naszliu- 
ko po senovei romansuvo. Bet 
del meiliszko pavydo žmogaus

Žut-but 
;yvnaszlis pasiryžo atsikratyt 

nuo savo konlkurento. Jis pa
kugždėjo kam reik ia in ausi, 
ir grinorius pasijuto besedis 
už grotu. Reikalaujama pus
antro tukstanezio doleriu gry
nais pinigais kaucijos. Mat, 
yra kaltinamas nelegaliu insi- 
gavimu in Amerika.

Grinorius turėjo 
Grand Rapidse. T. 
patirti, kame dalytkajs. Jam bu
vo papasakota viskas, 
atsitiko.
Girdi, asz isž savo brolėno to 
nesitikėjau. Lietuvoj jis turi 
jauna ir grasia žmona ir pora 
vaikucziu. Ir nežiūrint to, jis 
ir ežia romansuoja ir kalba 
apie apsivedima. Ir tas roman- 
savimas privedė ji prie bėdos.

Dabar valdžia tyrinėja, (ra- 
szo Nahjienos), ar jis legalisz- 
kai yru atvykęs in 
Jeigu taip, 
Kanada, o jei ne, tai jam teka 
gryžti in Lietuva, pas pirmą
ją paeziute.
NENORĖJO BUT NASZTA 

ŽMONAI, NUSIŽUDĖ.
Council Bluff, la. — Vakar 

ežia nusiszove Eldon Ander
son, karo invalidas. Pasirodo,

ant,/fad, grinoriau

Mergina pa’budas isz savo mie
go, pamate liepsna kaimynisz- 
krfm karribaiyje, pabudino ki
tus gyventojus kurie in laika 
apsisaugojo baisios mirties.
ŽUKAUCKAS — SHARKEY 

KUMSZCZIUOSIS SU 
SOOTT.

Boston. — Musu Lietuvisz- 
kas kumsztinykas Jonas Žu- 
kauckas — Sharkey, knmsz- 
cziuosis su Phil Scott isz Ang
lijos, 15 raundu, mieste Miami 
Floridoje. Ketverge, 27 diena

• 7

d i no ja “dvasios
serganeziai 

motina

BEPROTE DUKTĖ NUŽUDĖ 
POPA — SAVO TĘVA.

Kownas. — Kaime Bugorosz- 
eze, paviete Dubne, atsitiko ne
tikėtina žudinsta. Dūkto Mari
jona,

■h.,-;

■

Jis praszo 
, inspedamas 
savo nosies, 

c

gali padaryti viską.
8

, j

JIS

giminaiti
Tasai atvvko

kaip

DUKRELE PRIEŽASTIS 
TĖVO SAV-ŽUDINSTOS.

New York. Augustas Spa, 
52 metu, mire Ii go n būtoje Szv. 
Juozapo nuo szuvio kuri palei
do sa.u in galva po susibarimui 
su savo duktere.

Septyniolikos metu dūkto 
Margarieta nenorėjo klausyti 
tėvo priminimu idant nesival- 
kiotu lyg velylbai n a keži a i po 
ulvcz.es ir važinėtu automobi
liais po rodhauzes o kada jam 
duktė atsake 
business”

mind vour own ‘ 
A'

4 i

(vaktuokio savo biz-
Nustebo giminaitis. nį) tėvas isz rupesties palei- 

do in save tris kulkas isz kuriu
• ‘ \ * f

viena buvo priežastim jojo mir
ties. ’

Kanada, 
tai ji iszsius in

DŽIURE ISZGERE VISA 
DAVADA.

Columbia, N, (k 
augszeziai^io sūdo paragino
džiuro idant paragautu namini 
alų ir nusprohstu pagal

Sudže

vaikueziams.
Te i sėjas

Paskutines Žinutes

DVYNAI — VIENAS GIMĖ 
1929 METE O KITAS 1930 

METE.
(‘arlston, Anglija. — Sziamo 

miestelyje tūla moteriszke pa
gimdė dvynukus isz kuriu vie
nas gimė vidur-naktyje, 31 ma 
(Jruodžio o antras keliolika mi
liutu vėliaus Ima diena Sausio 
.1930 mete.

White

' Indianapolis, Ind. — No
rėdamas užkurti groieziau ag
ni pecziuje, Donaldas Klusnar, 
31 metu, jojo pati ir trys vai
kai si’/dege deganeziam name 
kuris užsidegė nuo eksplozijos.

11 'Toledo, Ohio.
House kalėjimo sukilo kaliniai 
isz kuriu vienas likos užmusz- 
tas o keliolika sužeido. Sukili
mas likos 't nujaus apmalszytas.

11 Chicago — Westuose ve
la vieszpatauje snieginos vie
sulus kurios padare žmoniems 
daug nesmagumo ir vargo. Ke
li žmonis suszalo.

1 Philadelphia.

PALIKO SZUNIUI 35,000 
DOLERIU. .

Londonas. —- Ana diena mirė 
czionais turtinga motore Bca- 
tricija Hngelston kuri paskuti
niam testamente užrasze savo 
mylimam szuniukui (pudeliui) 
35 tukstanezius doleriu. 'Testa
mente prisako savo administra-

sžld menesio Kontraktas jau kad jis Tiusižudeį nenorėdamas 
pasiraszytas ir priimtas. - būti nasžta daVoi ŽttiOnai,pasiraazytas ir priimtas. būti nasžta ^aVO Žmonai.

“da- 
vada”ar dirbėjas alaus yra 
kaltas ar ne ir ar nuo jojo žmo. 
gus gali pasigert. Džiure isz- 
geria alu nusprendė kad žmo
gus kuris ji padirbo yra kaltu 
už peržengimą prohi'bicijos tie
su ir alus yra tikrai genis. Su- 
dže nubaudė George Hurck- 
hallcri už diibiima tojo alaus 
ant 6 menesiu1 kalėjimo,

— Pa lie i jo 
užtiko Del ko Co., 2800 bleszi- 
nes po 20 galonu alkoholiaus 
vertos puse milijono doleriu. 
Viską iszveže ant policijos.

■ .... ..................  i

Daktaras:- Da asz tau pas
kutini karta pasakau, ne turi 
turotie piktumo ir turi nieko

toriui idant szuniukas butu vis
it uom aprūpintas. A r negalėjo 
tuos pinigus užraszyti ant ap-
leistu sieratelin? į‘"
LAVONAS KŪDIKIO 

PUNDE SKUDURIU.
Name

vietinio Pravoslaviszko 
popo Ignataviczio, nuo ilgo lai. 
ko kentėjo ant nesveiko proto 
ir kada jai užėjo svaigulis, me
tėsi ant savo miegauezio tėvo

szmotu geležies, pakol jam vis- 
iszkai nesuteszkino galvos. 
Duktė likos iszvcžta in prie
glauda del pamiszeliii.

na priimti katalikiszka tikėji
mą nes pati prisipažino kad 
tik Motina Dievo josios kūdiki 
iszgyde.
MOTERE SU SAVO PRIE- 

LAIDINIU PASKANDINO
SAVO VYRA.

Kielcai, Lenk. — Isz upes, 
prie kaimo Cedromazur, Kelec. 
ko pavieto, likos iszimtas lavo
nas kokio tai žmogaus. Paliei- 
ja isztyrinojo buk tai gyvento
jas kaimo Damasaovico, Kazi
mieras Gurczykas, kuris nuo 
penkių metu negyveno su savo 
paezia isz pridžasties kad toji 
turėjo prielaidini Juozą Da- 
linska. 'Tolimesni tyrinėjimai 
darode 'Imk motore su pagelba 
priolaidinio paskandino savo 
vyra upeje kada ji nugirdė, po 
tam indejo in vežimą ir inme- 
te in upe. Abudu likos uždaryti 
kalėjime.

NEGALI KALBĖTI NE ŽO
DELIO O BET PUIKIAI 

GIEDA.
Kopenhaga, Danija. — Mo

kyti ir daktarai labai nusiMe- bet vis tolinus vejame.
*• A 1 A • A • 1 * v • w

GERI PAMOKINIMAI
* Biskuti gerybes, biskufi 

teisybes, biskutis pinigu — ba 
apsiūti ne gali be tu, — dau
giau nereike ir su tuom nieks 
nesipeikc.

Jeigu jaunikis biednaa, 
tai del merginos ne kas. — Ir 
vėl nes patogia mergina gautu, 
kad tiktai pinigu pas ji jaustu.

Juom ant moteres bliz
gančiu szviesesni, tuom jo
sios pasielgimai tamsesni.i
t»a akmenio, 
obuolio. — 
žmogum.

• Už dyka niekas nieko no 
duoda; su viena rankii kauszus , 
ima o su kita lest duoda.

Nepaguosi žuvį jeigu no

INiekas ant medžio iierne- 
jeigu ii e mato 

Teip buna ir su

f
paszlapysi kojti.
o • Per gilinki pcTwokame o
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bojo ant 'nepaprasto atsitikimo 
y pa t oje 56 įmetu moteres kuri 
randasi czionaitinejo ligonini- 
teje...

Norints motoro negali agorai 
kalbėti ne žodelio bet gieda 
puikiai kada kas pradeda dai- 

kudikio kuri po tam niekas no- nuoti kokia ižinoma daina tai

Lodžius, Lenk. —r-
Kržyvieko, dūkto surado lavo
nu kūdikio kuri ‘badai paslėpė 
buvusi tarnaite pundo skudu-
riii ant pastoges. Tarutiite keli 

negeri, — no alaus ne arielkos. Dietai migai iszvažiavo bot be
Ligonis:- Tai kaip no pykt

jeigu ne vale gert? Tai no 
galonui. _ ___

buvo mates pakol ji unswadq tuęjaus pagauna alasa ir dai
niui diena. ,

į
‘ I M . nuo ja draugo,

ii

Jeigu žmogus apie m 
mirti žinotu, tai trimi dienomi 
priesz mirti savo gyvastį ap
draustu.

Jeigu visi žmones mokin
ti butu, tai visus kvailius filo* 
zopais vadytu.

• Kokie tiejei žmonis ”na- 
o nu

F.

į'lfl

Jai- vatui, ilgai norėtu gyvent o i 
i, nprpįu būti senų0 — I 
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Kas Girdėti*
Nuo invykdymo prohibicijos,

t . • • ,
i—n n*.. m*

ant galo nuskuręs pati ir nu
vargęs visiszkai, idant maityt 
sįivc ir nelaiminga motere kai
po ir kūdiki, pradėjo naktimi 
uždarbiaut bet pagautas ant 
karszto daiJbo, kada vogė kai-

* V ft, 7 AM ■4 '
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1,726 ypatos ir 69 virszininkai myno nupenėta meitėli, nega- 
pražuvo pildydami savo uris-Įlojo jau iszsisukt ir turėjo ko-
dus ir laužydami tiesas o ka 
vzia kalbėt apie žmonis kurio 
mirė gerdami taja trucizna. 
Per t a ji laika prispyrimas žmo
nių prie prohibicijos kasztavo 
valdžiai mmažiau kaip 36 mi
lijonai doleriu. Valdžia neteko 
nuo padotku 860 milijonus do
leriu. Pavietai ir valscziai ne
teko .50 milijonu padotkuone — 
viso apie bilijoną doleriu.

Taip apskaitė pagal valdžios 
iszlaidas poni Gertruda Bow
ler isz Sheboygan, Wis., kuri 
yra nare Moterių Susivieniji
mo Permainytmo Prohibicijos.

Poni Bowler atsiszauke in 
sveikai protaujanezias moteres 
idant, ant gelbėjimo auganezios 
gentkartes, imtųsi prie darbo 
ant permainymo tiesu pasiu- 
tiszkos prohibicijos kuri naiki
na ir veda in prapulti musu 
dukteres ir sūnūs.

Vatikaniszkam kalėjimo (Ry
me) sėdi sergėta per dvi mi- 
nyszkas pana Margarieta Gu
dam, paeinanti isz Norvegijos 
kuri, kaip žinios paskelbė, szo- 
ve bazilikoje Szv. Petro in kar
dinolą .Joną Smitha, bet kulka 
nepataiko in pralota.

Ant užklausymo kodėl norė
jo nužndint pralota, mergina 
atsake: 
Smith o

Paklauskite praloto 
jums geriau.se
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o jisai
iszaiszkins.”

Tasai atsitikimas iszvero di
deles diskusijas ne tiktai Ita
lijoj bet ir Norvegijoj.

Pagal apskaityma Drauga
vęs ant gedbejimo neregiu žmo
nių ir užbegimo aklumo, tai ant 
svieto randasi suvirszum pus- 
treczio milijono neregiu. Tasai 
skaitlis paeina isz 28 vieszpa- 
tyseziu. Toji draugavę stengė
si užbėgti neregysta tarp vai
ku, ypatingai liga akiu trako- 
ma, nuo kurios daug vaiku ap- 
jaksta.

Gal niekesnionesiranda 
žmogaus ant svieto, kuris pa
vogė dovanas sudžios Heddin- 
go isz Milwaukee, Wis., laike 
Kalėdų ir kitas vagis kuris 
Chicage pavogė aprėdyta eg
lele, bet gal didžiausiu niekade- 
ju buvo žmogus kuris savo 
draugui prisiuntė isz Kanados 
m Suv. Valstijas puikiai su- 
riszta pakeli su tinkama gro- 
mata idant pakelio neatidarytu 
lyg Kalėdų.

Žinoma draugas neiszkente- 
jo ir su dideliu akyvumu ati
daro pakeli da ta paezia diena.

Gal mylimi skaitytojai ma
nys kad pakelyje radosi puiki 
dovana? Ne! Nieko daugiau ja
me nebuvo kai]) snraszas Ka- 
nadiszku arielka ir kiek kasz- 
tuoja kvorta. Ar-gi ne piktu
mas? Vietoje prisiunsti bonka 
“sztofo” tai prisiuntė jam ka
talogu gervinu.

Mieste Borczeva, Siodleekos 
gubernijoj, pasikorė kalėjimo 
Jokūbas Romkevicz. Buvo tai 
jaunas vyras apie 26 metu ku
ris paliko motere su jaunu kū
dikiu dideliam varge. Kalte ta
me buvo tėvu kurie blogai sa
vo sūneli užaugino. Tas atsitin
ka labai tankiai kad per dide
le meile tėvu link kūdikio, vie
toj iszauginti ji tai pražudo. 
Panasziai buvo ir su Jokubu 
kuris būdamas vienatiniu kū
dikiu turtingu tėvu, pasinau
dodamas isz aklos meiles tėvu 
dpi jo, isz pat jaunystes pasi
leido, isztvirko ir darė ka no
rėjo ngę tėvu bausmes visai ne
bijojo. lazmoko gert, kazyriuot 
ir paleistuyaut. Užaugės, tovai 
por vėlai patemino - pasekmes 
savo auginimo, vaisius savo 
aklos meiles del šunelio o ant 
galo sūnelis jau nesidavė baus- 
tis. Per geryma ir bloga savo 
pasielgimą nuvargino tėvus, 

•turtus juju netrukus pragėrė o

savo auginimo, vaisius
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liaut in kalėjimą. Vietoje at- 
pakutavoti ten už savo visus 
nelabus darbus, atėmė sau gy
vastį isz sarmatos pasikarda
mas.

Ar tai vis ne pasekmes blogo 
iszauklejimo ir aklos meiles tė
vu del savo kūdikio? Kas tame 
kaltas, jaigu ne tėvai?.. Szis*tėvai t..

Labai senei Iszpimijojo mies
to Paduos gyveno grafas An
zelmas, kuris buvo ir Guber
natorių tos apygardos. Jis bu
vo labai mylimas nuo visu gy
ventoju, Uos buvo donas ir tei
singas valdovas.

Visas jo gyvenimo džiaugs
mas buvo jo vienatine dukrele, 
kuri ji suramindavo po jo die
ninio užsiėmimo. Tik tiek bu
vo nelaime, kad jo maža duk
rele nors turėjo penkis metus, 
bet negalėjo vaikszczioti. Isz

Htnupsnelis tegul Innin p.mio-|’«> tėvas labui rūpinosi.
kinimu tėvams, auginantiems 
vaikus...

X

Žmogus turi kojas ir vienas 
smegenis galvoje. Be kojų yra 
kibai suhkus gyvenimas <> 
smegenini geriausi turi gyveni
mą ant svieto.

1)0-

Susilaukė Amerikai jog 
visa valdžia pateko in rankas 

veidmainiszku 
dvasiszkuju

milijonierių ir
protestoniszku
kaipo ir politikierių. A.mėrikas 
randasi 
rankose kurie 
veisles.

beveik 
v ra 

Žvdeliai
jeszkoti prižadėtos žemes. Bet 
kai]) matyt tai artimojo ateity
je užstos didele permaina ant 
politikiszko svieto ir viskas 
persimainys nes ant to jau už- 
sinesza nes žmones jau pakele 
protestą Bostone priesz valdžia 

prispaudimą, 
kurios virszininkai žudo žmo
nes.

ir

milijonierių
Žydiszkos

nereikalauja

svieto ir

prohibicijos

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau Szima Žukausku 

ir Aniele Zukauskiute kuri po 
vvru vadinasi Petriene Cesai- 
kiene. Jie paeina isz Suvalkų 
gubernijos, Pedisku kaimo, 
Krosnos gmino ir parapijos. 
Jie buna kur apie 
City, Pa. Meldžiu 
sziuo adresu:

Mike Žukauskas,
212 Chestnut St., 

Plymouth, Pa.

Miahanoy 
atsiszaukti 

(t.4.

Pajeszkau savo pusbroli Juo
zą Venskaiti. Jau dau 
kaip nesusiraszom. 
szvogeri Petna Guraucka. Asz 
esu: (lt.

Vincas Janulaitis,
16106 Huntmere Avė., 

Cleveland, Ohio.

g metu 
Taipgi Ir

PAIN-EXPELLER
I

ir i 1 
<►

Naudokite UUuklnlxl )rao
► Skwodaaxa IKuskdliJ

! Skausmą Krutfaifljs
( Sustingusio Sprando

Pečių SkaudSjlmo
Ilslnarinlmų tr 

Ižai tempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite. 
rdP INKARO 
pikelio paL '

Knygute, kurtoje pėduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimu, pri
dedama prie kiakvienos bokutda.

V

raunaW tfk- 
▼abbaiaaklla ant 

BffdbO Joms apdaaufotl. 
t, kurtoje paduodama pilu

ERIO daugely ataltlkimu, prt* 
a prie Idckvienoa bokutiė.

Parriduoda riaoM valetlulae 
po 11c. ir 70u. bonka.

I Arba galima uialaakytl ata&lal fl 
r •

iRAA UICHTKR Cr co; 
ainaviMo aoww r»me

• ROOKUVN, H.M

KILLS PAIN

I

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

Bell Telefonas 1480-R

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

Per dienu dienas jauna El
ma toks buvo jos vardas, pri
versta buvo gulėti arba sėdėti 
ant sofkos, nes ji negalėjo bė
gioti ir žaisti toip kaip kiti jos 
motu vaikai.

Jos didžiausiu smagumu bu
bo szelpti vargszus ir ubagus, 
kuriems siųsdavo valgi ir dra
panas, idant mesltu pas Dieva 
už jos sveikata.

Kada Elma sukako 16 metu, 
senas Gubernatorius ant jos 
gimimo dienos iszkele dideli 
balių ir užpraszo visus miesto 
gyventojus.

Gyventojiai Paduos

panas, idant mesltu pas Dieva

miesto 
labai buvo linksmus isz to už- 
kvietimo ir įkalbėjo vienas ki- 

Imkim kiekvienas isz 
musu ir nupibkjm nors po ko
kia dovana del panos Elmos, 
ant jos gimimo dienos.

Kaip sutarė taip ir padaro, 
vieni pirko gražiu kaspiniu ki
ti visokiu saldumynu ir t.t. ir 
ta visiką nunesze atidavė panai 
Elmai, isz ko ji labai džiaugės.

Netoli nuo Grafo palociaus 
sulužusioi grintelei gyveno na-

tam: C i “

, »

szle,' kuri turėjo maža (dukre
le varu Marija, motina ja mai
tino savo ranku darbu, 
to maža Marija neturėjo pini
gu, kad galėtu nors ka paau- 
kaut del grafiutes. Jos szirdis 
labai skaudėjo, kad mate ki
tus einant in palociu su dova
nomis, o ji sėdėjo palei kele ir 
graudžiai verke.

' Sztai ant karto paregėjo ‘ ji 
phioszteli mėlynu kvietku, ku
rios augo palei kele.

del

I,

Gal gera panaite pamylės 
,” kalbė

jo pati in save maža* mergaite. 
“Asz jas nunesziu del jos.” 
Nieko nelaukdama maža Ma

rija nuskynė kvietkas ir sku
bino in palociu. Ji greitai bu
vo prileista prie serganezios 
Elmos ir padavė kvietkus. 
Grafaite buvo labai linksma ir 
dekavojo mažai Marijei 
teip puikias (kvietkas.

< 4

szias gražias kvietkas

uz

“Tu esi labai gena mergaite 
kad man atnesziai kvietku,” 
kalbėjo panaite. Kaip tik jos 
rankos dalypstejo kvietku ji 
tuoj pajauto stebuklinga stip
ruma rankose ir kojose, nelau
kus valandos atsikėlė ir pradė
jo vaikszczioti. Ka tėvas ir visi 
svecziai pamato nusdyvino ne- 
iszpasakytu stebuklu, buezia- 
vo ir gyre maža Marija.

Nes Miarija atnesze už visu 
geresne dovana ir dovana ne
nuperkama.

LEHIGH PAVIETO ŽMOGUS 
PASAKOJA KAIP DR. 
WHITES LON-GE HAI-LA 

GYDUOLE JAM 
PAGELBĖJO.

Mr. Asher W. Thomas isz miesto 
Egypt, Lehigh Pavieto sako: “Viena 
ryta atsikėliau su baisiu kosuliu ir 
szalcziu krutinėjo ir vos galėjau at
sikvėpti be asztraus diegliaus. Skai- 
cziau apie Dr. Whites Lon-ge Hai-la 
gyduoles nuo kosulio ir nusipirkau 
bonkute tu gyduolių' ir tuojaus pra
dėjau vartoti ir po keletos valandų 
nusistebėjau pasijautos palengvinimą 
nes paliuosavo kosulį krutinėję ir iki 
piet jaueziausi kitokiu žmogum o 
kosulys visai pranyko. Bandžiau vi- 
sokes gyduoles mano laike bet nega
lima ju prilygint prie szitos gyduo
les ir vėlinu visiems ja vartoti nuo 
kosulio ir perszalimo.”
Black Crow Laxative Cold Pigulkos 
taipgi yra stebėtinos pigulkos nuo 
galvos skausmo, perszalimo ir skaus
mu ir diegliu kauluose ir sąnariuose. 
Gvarantytos ir parduodamos uptieko- 
so vistir.

Dr. Whites

'v •

Geroji, nepamainoma mano motute, 
užsupus, užliūliavus aszarom ir buožiniais! 
Kur pakryszty dangaus baltielji debesys sugulė, 
pasiuntinys balandis szianakt nusileis 
ir užburkuos, kad sūnaus laiszkas szitas 
szventu džiaugsmu ir aszarom raszytns., **1
Žegnodama tu iszlydejai isz namncziii, 
kaip paiiksztoliiis, kur buvo mums taip szilta, gera. 
Kelius nors tukstaneziais užtvertu kliucziu,— 
mes einame, mes skubam, in užburta d vara, 
in rumus, kur mum pasakas sakei vis, 
kur savo laime ramia vargdamas keleivis...
O ar visi prieisim užeiga ta ramia?
Gal krisim varguose, kaip žoles pradalgy... 
Bet, motin, Tavo akys saugo visa. žeme,.
Tavo szirdis dūzgena kiekvienoj szirelyj! ’
Tai ne gegutes, ne‘balandžiai taip plezdena, 
ne jie in. užmirszta soda, nūn suskris, — 
tai sūnūs, dukterys motusze savo sena 
pralinksmins meiles sklidinomis szirdimis. . .

ar dar

- Karalius ir Perlas -
(Indu Legenda)

Kadaise gyveno pirklys, ku
ris turėjo taip dideli peria, 
jog jo ne rankom negalėjo ap
imti. Perlas buvo taip gražus, 
jog sunkiai nugreždavo akis, 
jei in ji ‘kas pažiūrėdavo; jis 
buvo kai]) juros puta žėrinti 
priesz tekanezia -saule. Niekas 
tame kraszte taip placziai ne
buvo žinomas, kaip tas perlas.

Karta pirklys, perlo savinin
kais, ruoszesi in didele kelione. 
Nenorėdamas kartu Vežti įsu 
savim perlo, nuėjo pas savo 
dranga, taip pat pirkli, ir jam 
pasakė:

— Asz tau’ induodu mano 
peria, kuri tu saugok tuo lau
ku, kada manes czionai nebus, 
asz tavim patikiu, geras drau
ge-

— Gerai. Gali ramiai leis
tis in savo kelione, 
draugas.

Pirklys
rupesezio. Jo draugas peria in- 
kase giliai, gilini in žeme savo 
sode. ' «

Tos szalies karalius greitai budeli, kad nužudytu’mano.

— atsake

iszvažiavo be jo'kio

<1 ■ . * 
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kinis apsivilkėjai (Į
— Bot kad tu viską ir ma

tai — turbut ir tu bažnyczioje 
mažai poterėliu tekalbėjai.— Motinėlė sengalvele, leisk 

tu man in Amerika važiuoti.
— Dukrele mano mieliau

sioji, ka-gi tu gero manai?... 
Kad asz tave iszleiscziau f ie
na, kaip tas pirsztas. Gana jau 

' taip priverkiu, atsiminus apie 
vaikelius, kaip jie ten vargsta 
tojo nelaimingoje Amerikoje. 
Dievas vienas težino,
tebera jie gyvi, o gal jau se
niai ir kauleliai supuvo kur 
augliu užgriūti. Jau penkti 
motai nuo velyku, kai]) jokios 
žineles nei gromateles nuo ju 
nesulaukiu. Tiesa, Vilku Juo
zas užpernai parvažiavęs pa
sakojo, kad jie prisirasze prie 
cicilistu ir esą apsivedė Amą- 
rilkoniszkai, po kontraktu, ir 
turi jau net po vaika; bet tai 
jisai melavo: ir gili ūki s, kad 
jis pas mus neužėjo, ba jau 
kad bueziau pasimirkius szluo- 
ta in pamazgas, o kad bueziau 
supleszkinus per akis: tai butu 
ir tie jo Amerikoniszki {drabu
žiai ir tos nuskustosios plikos 
lupos buvusios kruvinos, pa
kol butu paspejes iszneszti sa- 

Na, pasako pirklys, — vo kudasziu. Kaip jis gali ant 
niano vaikeliu tokias nesąmo
nes iszmislyti ir pliaukszti!

— Taigi, mamele, ir asz bu
eziau tau padėjus; jau kad jis 
but gavės tai gavės. Bet jis ne
kvailas, mat neboreikalo Ame
rikos duona valgo. Dabar, ma
mele jisai jau nusipirko nuo 
dvaro ta visa geriausi lauka, 
ka anoje pusėje upelio, o sako, 
kad dar deras ir visa pagiri ir 
tas visas szlapiasias pievas su 
kelmynu. Ir jau turbut sutiks. 
Žmones įkalba, kad klebonas 
patarias jam pasiskolinti dar 
kiek pinigu isz banko ir at
pirkti visa dvara, su visomis

gyvu- 
nes sako, kad ponas vis- 

, o paskui gal

T
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vo isztikimybes.
Karalius paėmė dukterį ir 

isz tikrųjų pamate, jog pirk
lio dūkto gražesne už visas jo 
žmonas — karalienes.*Po savaites vėl atėjo kara
lius ir paprasze perlo.

mano isztikimybe, mano garbe 
brangesne už mano gyvybe. Jei 
asz už Savaites 'neatiduosiu 
perlo, galėsi paimti mano gy
vybe.

Karalius sutiko.
Už trijų dienu gryžo perlo 

savininkas isz keliones. Kai 
atėjo pas dnutga atsiimti per
ia, jis jam pasako:

— Tu jgryžai |kuip 'tiktai 
laiku. Atiduodu tavo peria to
ki pat, koki man indavei.

Bet apie iszlaidas ir apsl- 
szventimus, kas buvo reikalin
ga perlo iszsaugojimui, jis nie
ko nesako.

— Kalbėjau, mamele, visus 
bet vis kalda ne kada pažiūrė
davau ir in Vilka, ba jis ma
mele, man toks dailus. Kad jis 
mano imtu, tai asz už jo tuo
jaus eieziau...

— Cha, cha, cha!... Kur 
jis tave, vaikeli ims, kad jau 
aplink ji tokios ponios spie- 
czias. Tu jam per prasta...

— Bet jis, mamele, man sa
ke, kad asz jam gražiausia ir 
geriausia.

— Tai kur tu su juomi su-
ėjai?

— 0-gi, mamele, kaip bu
vome prisiraszyti blaivininku 
draugijon klebonijoje. Tai po 
prisiraszymo Vilka iszrinkome 
musu draugijos pirmininku. 
Paskui dainovom dainas visas

Paskui dainavome dainas vi
sas musu bažnytinis choras; 
tai asz dainavau pirmu balsu 
“sopranu,”
storu balsu, vadinamu “bosu 
ir geriau mokėjo pritart už vi
sus musu vaikinus. Jaunasis 
kunigėlis paklausė: “ 
gerai iszmoktai giedoti ? O-gi

“ Amerikoje eiliavau in 
bažnvežios chorą mokintis.”

Tai paskui, mamele, po tu 
dainų dar szokome visi jaunie
ji tautiszkus szokius; tai Vil- 

vargoninku vadovavo.

o vilkas pritarė

kur taip

ii

I

sako:

je,

%

i
i

Paskum jis nuėjo pas kara-» triobomis, padarais ir 
liais, 
tic^k bonkrutija 
dar koks svetimtautis užpirkti 
szvontajmusu žemele, tai, sako, 
geriau tu, Vilko, pirk ir gana.

Asz pati savo ausimis ndde- 
lioj po miszpani girdėjau kaip « ‘ . ■■ * l *

liu ir jam pasako:
— Perlo savininkas gryžo, 

o Maharadža, ir asz atidaviau 
jam jo brangenybe nes jis duo
damas man apsaugojimu užti
ltojo, 'kad asz niekur neisžtduo- 
siu. Sztai, asz esu paszau'k

sake -su 
pirszlius. 
kad mes 
jis sako:
szeimininkes,

i c

sužinojo isz savo sznipu, kad 
perlo savininkas iszvažiavo o 
peria saugot paliko savo drau
gui. Karalius buvo toks žmo
gus, kuris 
nes jau ne viena karta buvo 
apgautas savo gerųjų draugu. 
Del to jis nebetikejo, jog yra 
kur nors tikroji meile, drau- 
gisžkumas ir teisingumas. Jis

niekam nebetikėjo,

nuėjo pas pirklio dranga ir 
jam pasako: t

— Atiduok man peria ku
ri tau draugas paliko saugoti, 
o asz tau duosiu mano turtą ir 
tu liksi turtingu žmogumi. Bot 
jei tu man jo neatiduosi gera 
valia, vistiek asz paimsiu prie
varta.

Pirklys nusilenkė karaliuj 
ir jam pasako:

— Ko reikalauji isz manos/ 
joi peria paimti palauktum 
dar viena savaite? Nes perlo 
iszsaugojimas yra mano gar
be. »

— Už krora*) palaukcziau 
viena savaite, >— atsake kara
lius.

Pirklys atidavė karaliui kro
ra.

Po savaites vėl atėjo kara
lius ir pasakė:

— Dabar duok man peria, 
ir asz tave padarysiu turtini 
gu.

Vėl už krora pirklys iszsi- 
pirko viena savaite. Jis da
bar liko taip neturtingas, kaip 
elgeta, ir nebeturojo daugiau 
pinigu užmokėti karaliui užpinigu užmokėti karaliui 
laukimą.

Už savaites vėl atėjo kara-
liūs ir prasze peido.

— Jei iszpildysi mano pra- 
szyma, ■pasąke pirkliui ka
ralius, — tai gražinsiu tau du 
krorsu ir dar pridėsiu savo— 
tu liksi turtingas, — o jei nc- 
iszpildysi —- peria prievarta 
paimsiu.

Bot piitklys atsake:
— Pono (karaliau! Asz tū

riui dukterį gražesne už tavo 
visas karalienės — paimk ja 
ir dar lauk viena savaite: asz

ant 
“Juozai

klebonėlis ant szventoriaus 
jam sake: “Juozai, pirk ta 
dvaruka o busi ponas ir valgy
si duona tu ir tavo vaikai, ir

Bet karalius pasakė:
— Tu esi tas perlais, kurio 

asz laukiau. Tu esi teisingas 
žmogus ir isztikimas draugas, vi&im krasztui bus nauda, ba 
Asz tau gražinsiu tavo dukte
rį, lygiai tokia pat skaisezia, 
kaip man buvai indaves, gra
žinsiu visus tavo pinigus ir 
dar duosiu tau mano dukteri, o 
po mano mirties — ir visa ma^ 
no karalyste atiteks tau.

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduolę suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. <
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurio’ kenezia nuo Asthma arba

tu savo protu, apsukrumu ir 
darbsztumu tuoj isz jo pada
rytumei aukso obuoli.”

— Tai vaikeli, gal jis ir ge
ras žmogus, Vilkas, kad jau 
apie ji taip rūpinasi musu kle
bonėlis, juk jis su bile kokiais 
niekszais tai netur reikalo.

— Taigi, mamele, gal ir 
geras tik kodėl jis tokes bjau
rės kalbas paleido ant musisz- 
kiu?

— Bet kur, 
tiek tu pinigu uždirbo, 
net dvara gal nupirkti, juk tai 
reikia viso maiszo.

— Žmones sako, fka;d tai 
vis po žemoms anglyse bedirb
damas. Matai, mamole, Jisai 
suvisai negero nei degtines, 
nei alaus ir nerūko, tai sako, 
kiek uždirbo, tai vis dėjo in 

ji gajį banka- o parvažiuodamas na- 

del to toks turtuolis.
Ana, vaito,

dukrele, jisai 
kad

mo visus parsivežė ir dabar
Tie

< i ilgaslepsne,
sunkam kvėpimo, atras, pale-' kiuriu, baznyczioje, kad gi le
ngvinimą vartojant FLAXINE
gyduole.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kusztu.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawissa Sts., 

MAHANOY 0ITY, PA.

kas su
Ale ka vargoninkas priesz Vil
ka! Rodos kad visai nei nemo
ka. O kaip iszeina eilia szoky- 

kad vaikinui reikia iszsi-
rinkt mergina, tai Vilkas, ku
ria griebs negriebs, žiūrėk jau 
ir pas mane. O asz tik szaukiu: 
oi, oi!

Tai mamele, asz tau nei ne
sakiau kad jis man sake kad 
Ketverge mes jo palauktumem, 

dede atvaži įlosiąs in 
Asz jam pasakiau 

nelabai turtingi, tai 
man reikia geros 

gaspadines, nes
jau motinėlė nedrūta o tamsta 
man patikai, pinigu-gi ir turto, 
isz Dievo malones, man gana, 
ka parsivežiau isz Amerikos. 
Tai asz jam sakiau kad mudu 
dar taip, kaip ir nepasižinsta- 
me. O jisai sako: Asz tamsta 
gerai pažimstu ir esate geri 
žmones ir mano motinėlė pata
rė tamsta. O sziadien tai ir mu
su klebonas sake kad asz kitos 
nei nejeszkocziau. Sako, vaike^ 
Ii, tai gera, linksma, darbszti ir 
dievobaiminga me'rgaite...

— O ka tu jam, dukrele, at
sakei ant to?

— Asz susigėdau, man pa
sidarė taip nedrąsu... 
džiuke mano tik plaka: tuk 
tuk, tuk... rodos ims ir isz- 
szoks isz krutinės, o veidas ro
dos plysz nuo karszczio. Tik 
pažiurėjau* in ji taip meiliai, 
meiliai...

— O tu, mano aniuoleli!..

szir_

Į
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MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meiles bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos- 
knygutes: (1> Meiles vakaras arba 
kaip vyrai myli moteres, (2) Antras 
meiles vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senberniu iszpaŽintis 
arba kodėl sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prlslunczia- 
mos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 60 centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

KULTŪROS KNYGYNAS
So. Boston, Mass.

dasi per žmones su alkūnėmis, 
kaip karve, .grūdos, gnfdos, 
dasigruklo iki Vilko ir stapt. 
O Vilkas skaito sau maldas 
isz “Szaltinio,’*
na akimi ne žvilgt. Matai, ma
mele, nei gėdos neturi szven- 
tojo vietoje lysti vyrui in akis. 
Bet mamele, no ji viena, ir to 
pono — bankieriaus duktė, ka 
vis sėdėdavo už groteliu lau
kose, ir ta, žiuriu, per miszpa- 
rus jau -szalb Vilko stypso, 
Vilkas sau ražaneziu kalba, 
in ja nei debt. Tokios turtuo- 

o iszdykasios iszlepintos 
kaip lėlės. O tie parodai tai. 
vis smilkiniai, vis tik sznabžda,

los,GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama bu 
stebėtina pasekme per 30 metu, del 
( 

kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavlrna, Užčima ir szalti galvoje, 
Priszaklni skausmą galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
Iszrasta tr parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
dar negaliu atsisakyti nuo sa- 724 MULLBERY ST. READING. PA, parvažiavo, , *

t
(t5

l’l

o

o in ja nei vie-

o 
o

GArkiiZ aZo nrba duaulkvis tik Szlftma W tik past- Gerklinei Astma arba dusulio, Bron* • j • . * * ~ 1judina.
— Na, vaikuti, bet turbut 

ir Vilkas jau puikiai apsirėdęs 
kad taip joms tinka?

— Bet, mamele, visai ne. 
Taip, (kaip ir visi isz Amerikos 

yi_“ > su melsvais to-
z

P. O. Box 3,

Laidoja numirėliai pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moteremi. Priob 
narnos prekes.

816 W. Sprece Str^
MAHANOY CITY, PA. 

306 Market Street, 
TAMAQUA,

)
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K. Rėklaitis
LietoTisskas Graborios

Į

♦

PA. M

6 6 6—
Yra tai Racaptas nua

Perss&limo, Grippo, Dengue, 
Influensos, Karsit-liget, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekoee.
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Yra tai Taikiausia gyduole Ilaomą
J
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geriau.se
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NE1SZSI2 ADEK SAVO 
MOTINOS

Tikras aprašymas isz 
gyvenimo MII oniu.

savo

i

* • V.
Kokia buvo poce Frano.
Pasveikęs Franukas tuojaus 

nepaliau janezi a i prasze
globejaus kunigo idant pasirū
pintu duot jam koki užsiėmimą 
nes 'be to gyvent nenori suvis. 
Kunigas davė jam užsiėmimą 
triūsime apie namus ir bažny- 
cziai o apart to, kada pats tu
rėjo laisvo laiko užsiiminėjo 
juom, mokindamas ji pradžios 
mokslo. Vaikinukas jaute save 
dabar visiszkai laimingu, buvo 
lengva jam ant szirdies kada 
pamisimo jog duona kuria val
go yra. uždirbta per ji; todel-gi 
gaidžiai valgė bet tuom su dvi
gubu stengimu procevojo rū
pindamasis visuomet idant isz 
jo darbu butu užganėdinti kiti, 
ypatingai jo globėjas. Visados 
paklusnu ir ruoszium būdamas 
netrukus stojosi kunigui labai 
naudingu; buvo nuo visu mylė
tu. Kėlėsi kasdien ausztant, 
czystino kunigui czebatus ir ru
blis, kirio malkas ir vienu žo
džiu patlejo visame, k a tik pa
daryt galėjo; vėliaus bėgdavo 
in varpinyczia skambinti ant 
misziu; bažnyczioje užžiebdavo 
ant altoriaus žvakes, pritama- 
vo kunigui prie pasirėdymo 
iszeinant su misziom, pritama- 
vo prie misziu ir vienu žodžiu 
tartum, visame buvo reikalin
gu, viską dirbo ka tik galėjo o 
priek tam ir moksle ženge kas 
kart augszcziau.

Vargamistra ir kunigas ant 
permainų lavino ji moksle ir 
netrukus Franas daro didelius 
žingsnius skaityme ir rasz)- 
mc. Vėliaus praliejo mokintis 
gramatikos ir istorijos sklypo. 
Kunigas su užganedinimu ir 
džiaugsmu žiurėjo ant savo au- . • * 1,1 * * ’ ' • t • •
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gytinio ir 
Vieszpacziui jo 
ga padaryti kokia nors gera- 
dejyste per užsiėmimą luomą 
vargingo vaikinelio jog gali 
nors viena žmogų padaryti lai
mingu.

Taip praėjo keli metai. •
Viena karta kada kunigas 

sugryžo isz miesto, nusivedęs 
Frana in soda idant ten pasi
kalbėti su juom apie dalykus 
moksliszkus. Atsisėdus juod- 
viem po iszsikeriojuse liepa, 
kunigas tarė:

— Klausyk-gi Franuk! No- 
reczia su tavim pasikalbėt apie 
ka tokio svaigaus, jau esi pa
baigęs trylika metu, laikas pa- 
mislyt apie tavo ateiti, apie ta
vo tolesni gyvenimą.

Vaikinas apkaito iszgirdes 
tuos žodžius kunigo, kaip jam 
rodėsi, kunigas iszskaite isz jo 
duszios nes jis pats jau ne kar
ta mistino apie tai. Nesiskundė 
niekad ant nieko, procevojo su 
didžiausiu noru, ’bet tas gyve
nimas da m*užganėdino jo vis
iszkai ; jis geide da ko dauginus 
ne® nuolatos girdėjo koki tai 
baisa savyje: “toliaus,” “ženg 
augsztyn.” 
jo galvoje mislis apie mokslai- 
nes ir apie mokslus bet jausla 
dekingystes sulaikinejo ji nuo 
iszreiszkimo to-gi ir pririszine- 
jo ji drueziai prie klebonijos ir 
k unigo-apglobeja us.

Sziadien-gi vienok, kftda ku
nigas tame dalyke atsiliepė in 
ji, rodėsi jam jog atmine jo 
mislis, jog darys jam iszmeti- 
nejimus arba kelios ji už tai ir 
todel-gi apkaito.

— Tas, ka iszsimokinai, — 
kalbėjo toliams kunigas — no 
yra užtektinu; tu privalai la
vintis moksle toliaus nes turi 
ant to spėkas ir norą. Nuodė
mė 'butu, sulaikymas tave ant 
puses kelio. Turėsimo, mano 
brangus, persi skiri mudu ant 
kokio laiko —; tn eisi mokintis 
in mokyklas.

Franuko akys prnži’bo ir vei-

dekavojo duszioje 
g jam davė pro-

“toliaus>
Ne karta sukinėjosi

V •
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dai praspingso, matyt bnvo 
ant jo nenpraszdmas 'džfaiugs- 
mas;ibuv<> dabartės užganadin- 
tas visiszkai misles, kurios ati
minėjo nuo jo iniiega, jau iszsi- 
pikle, stojosi tikrybe. Negalė
damas ilgiau iszsisedet ant vie- 

Itos, puolėsi kunigui prie kojų ir 
bueziavo jaises isz <lžiaugsmo 
ir dekingystes už tokia storoee 
ir iszgelbejima jo nuo ubagys
tes. v

da-galva 
Vienam

pucziavo jaises isz džiaugsmo

• — Žinojau ir prijaueziau 
jog toji žino suteiks tau, mano 

džiaugsma, — tarė 
Rytoj atlaikysiu 

ant tavo intencijos 1 
szventas; iszsispaviedosi 
Nedeliai, 
rengsimo abudu in Krokuva.

Ant priminimo Krokavo, 
Franas pabalo ir pradėjo svy- 
ruot ant kojų. Dabar atėjo jam 
in galva tas, apie ka pirmiau® 
lyg szioliai suvis nemislino, 

jam in Krokuva vėl 
turės matytis su tais kurie ji 
pažinojo, kaipo valkata miesto 
ir ubages sunu. To baisiai bai
minosi ir tas ji iszgnjo isz to
nais; geda atitraukinejo ji nuo 
Krokuvos ir pri vertine jo ji 
slėptis nuo pažinstamu kuoto- 
liause bet noras mokslo dabar 
pergalėjo jo jauslus gėdos.

VI.
Ketvirtas prisakymas.

Suvis reikalingai Franas bai
minosi tuom jog ji seni pažins
iu m i tuojaus pažins, keli metai 
visiszkai permaino ji kad var
giai kas pažintu ji ten dabar 
norint ir geriausia buvo paži
nojus, o Vėl tu, kurie ji geriau
sia pažinojo, kurie buvo jo san
draugai®, valkatų, jau ant tro
tuaru suvis Bebuvo; iszaugia 
pasislėpė kur in kavones, gal 
tik naktimis iszeitineja ant už
darbiu. Baime su kokia važia
vo in Krokuva, tuojaus apleido 
ji po keliu dienu buvimo te
nai®, persi tikrino visiszkai jog 

,o jis ir 
neprisipažindavo. 

apmalszino. 
nuo baimes, 

visus savo geismus, visus te- 
minimus atkreipė ant mokslo 
ir netrukus stojosi vienu isz 
geriausiu mokytiniu, pirmuti
niu spėkose ir darbszume. Pa
klusnumu, szvelnumu ir doru
mu iszsinaudojo del saves prie
lankumą mokintoju ir mokinti
ni u—draugu.

Po pusei metu mokslo taip 
toli nuėjo jog 
mokinti kitus isz ko pelne tiek 
kad galėjo pats save maitinti 
ir užlaikyti gyvenimą. Būtis, 
koki jam kunigas—globėjas 
samdė, pasirodė jam per bran
gus, todel-gi pasisamdė pats 
sau maža ruimeli ant treczio 
gyvenimo, už kuri pats galėjo 
samda užsimokėti. Kunigas 
prabaszezius atlankė ji dažnai, 
tyrinėdamas kožna žingsni jo 
elgimuose, atsidžiaugt negalė
jo matydamas savo augytini 
tokiu, kokiu kiekvienas žmo
gus būti privalo.

Norėjo jam norint maža pa
spirti davinet mėnesiniai, ‘bet 
matydamas jog vaikinas daug 
laimingesnių jauezesi užproee- 
vodamas pats ant saves, nerei
kalaudamas svetimos procios, 
ne bruko jam savo paszelpos, 
tikėdamas ant velinimu vaiki
no ir tik atvažiuodamas pas ji 
atveždavo jam dovanas, pripir- 
kes visokiu knygų kuom dare 
neapraszoma džiaugsma vai
kinui. Kunigas ir jautėsi vis
iszkai laimingu jog jo mažas 
nuopelnas, arba maža gerada
ryste atnesza gnu siu vaisiu, 
džiaugėsi ir dekavojo. Apveiz- 
dai jog per jo pagelba isztrau- 
ke vaikinuka nuo amžinos pra. 
pulties ir vargo ant szio pa
saulio.

Ineikimd dalbar in ruimeli 
Franuko ir prisižvelgkime in 
jo gyvenimą. Vaikinai, kuriems

vaikineli, 
kunigas. — 

tavo

duos Dievas,

priminimo

szioliai 
sugryžus

niekas jo nepažinsta 
prie nieko 
Tas ji visiszkai 
Būdamas laisvu

i.............. e, • > ... ....... m

kau, loji mot ere, kurios iržsi
•j ■ ' i • v . • v r •gynei yra tavo gimdytoja. Ki

tos motinos visoje pasanleje no 
rasi!

Pranas graudžiai pravirko, 
mėtėsi kunigui in kojas ir’ ' • - -

miszes 
o po 
iszsi-

I

jau pats gavo

Vieszpats Dievas užlaiko gy
vus gimdytojus ir apteiko juos

prio lovos mažas st a tę
vi šokiom k n v- f

> Ant treczio gyvenimo, arba 
pionlro, szald Irėjm vedaaicziu 
ant augszto, radosi mažas.kam
barėlis kuriame tai gyveno 
Franas. Kaimelis buvo netik 
ma'žas’bet ir žemas kad Franas 
lengvai galėjo su
siekt balkius lubu.
kampe prie dura stovėjo mažas 
geležinis pecziuka®, prie kurio 
stovėjo indelis blokinis su ang
liais; kitam kampo stovėjo lo
vele, o
lis, užkrautas
gom o prie stalelio viena pras
ta kode. Sztai viskas ka mato
me kambarėlyje Frano; norint® 
rakandu suvis rodos <nedaug o 
ruimo suvis mažai pasiliko 
kambarėlyje, kad vos apsisukt 
buvo kur.

Ątsakaneziu prie 'buezio bu
vo ir gyvenimas locnininko: 
szmotelis juodos duonos su 
puodeliu pieno buvo jo pusry- 
cziais, ant pietų eidavo in pras
ta restauracija kur suvalgė.® už 
kelis centus pietus, sugryždavo 
vela prie mokslo in mokykla. 
Vakare nusipirkęs vėl už kelis 
skatikus sviesto, 
visada ant syk 
norints anksti t 
ant atsilsio ne eidavo, nes daug 
darbo pats sau uždą vi liedavo 
skaitymu visokiu knygų.

Tokia proce nenuilsaneziai 
dasimuszinėjo Franas prie ge
resnes ateities ir buvo laimin
gu ir užganėdintu isz tokio 
prasto savo locno uždarbio.

Viena karta sugryžes Franas 
isz mokyklos pradėjo kurt ug- 
ni poeziukyje, inejo kunigas— 
globėjas. Franas priszoko prie 
jo ir karsztai pasveikino, pabu- 
czi įlodamas jo rankas.

— O, susimuezinau gerai — 
tarė kunigas 
damas;
tai truputi per angsztai reikė 
lipti.

Franas nubėgo prie lovos, 
padėjo pagalvi ant braunas ir 
praszc sėstis, džiaugdamasis 
pa regėjimu savo t 
Kunigas vienbk atsisėdo 'ant 
kėdės, liepdamas pagalvi pa
dėt ant vietos. Po tani prasidė
jo tarp juodvieju pasikalbėji
mas, apie mokslą, mokslaines, 
apie visokius dalykus tame vei
kale; pagaliau® kunigas pradė
jo klausinėti apie Krokuvos gy
ventojus, apie czionaitinius 
vargszus ir ju būda gyvenimo, 
primindamas F ra n ui jo praeiti. 
Ant galo kunigas insižiurejas 
in veidą Frano tarė su svarbu
mu :

, kuri dar ne 
suvalgydavo 

niekados

užganėdintu

gult

sunkiai kvepuo. 
ant mano senu metu

apie

% I

glaimdamas savo veidą prie jo
mbu, kalbėjo su gailesezia.

Nusidėjau, teisingai la
bai nusidėjau priesz Dieva, pa- 
mirsždamas apie savo motina, 
peržengdamas Jo ketvirta, pri
sakymą.

VII.
Ligonbutis Szv. Lozoriaus.
Gatve iszsodinta augsztais 

valakiszkais topeliais ėjo Fran
ci szkus in murine karezema 
stovinezia 

g

murine
ant kampo Mogil- 

jatves. Buvo laibai persi
mainęs ant veido. Suvis ne ste
bėtina. Gyvenimas jo dabarti
nis buvo taip nepanaszus in jo 
praeita jaunu dienu gyvenimą, 
kaip giedri saulėta pavasario 
diena. Buvo pamotes ta savo 
nemiela gyvenimą, buvo, kaip 
jam rodėsi palaidoja® jau savo 
tamsia nemiela praeiti — ne- 
mislino suvis daugiau susieit 
su ja ja, o dabar, sztai žodžei 
kunigo, prikėlė busent ja) vo
lei isz numirusiu, pažadino 

nusprendė eit 
motinu ®avo.

areziau 
prie karezemos, tuom primini
mas tos moteres skarmaliuose, 
kuria jis kada tai vadino sa
vo motina iszverinejo jame ne
mielas jaaismas, kas kart toji 

smotere, ’kuria rodos mate sa
vo duszios akyse, darėsi nuo- 
bradesne; nežinojo, ar turės 
tiek pajėgu, idant, radus ja ten 
prisigėrusią, pasakyt: 
mano motina.“ 
drueziai plake kas tokis užlai- 
kinejo jam krutinėjo kvapu; 
buvo-gi ir tokia valanda, ku
rioje protas sznabždejo 
jog privalo paiset apie 
žengimu pikta dvasia tempe ji 
atgal ir kalbino sugryžti, bet 

t V ga
lingesni buvo, nes su neperga- 
letina pajiega stūmė ji piimin 
ir skambėjo jo ausyse:

akos

numirusiu, 
iszmeti liejimus 
atjeszlkot 
kuom

Bet
prisiartinojo

“tu esi 
Szirdis j tuno

j ami 
savo

geradojaus. ^0(^aį kunigo, matomai

sumaisze

— Franuk, tu man dar nie
kad nesakei nieko lapie savo 
motina, ar dar y va?

Tas užklausymas
jaunikaiti, jis to klausymo nie
kados sau neuždavinėjo, apkai
to labai, nuleio akis susigėdijąs 
ir tarė pusbalsiu:

r- Nežinau.
— Tai szlektai,

las; tiktai gyvuliai pamirszta 
apie savo gimdytojus, mes esa
me augsztesniais, esame žmonė
mis, privalome to niekados me- 
užmirszti.

iT

mano mie-

ir skambėjo jo ausyse: “Tai 
tavo motina Franciszkau. ”

Dolto-gi ėjo. 
karezema, 
jam ant kaktos ir szurpulis 
perbėgo per jo kuna. Vienok 
nesitraukė atgal nei ne stap
telėjo, ėjo tiesiog.

Viduje karezemos nidkas ne- 
persimaine, viskas buvo teip 
pat, kaip ir seninus, kada jis 
czion gyveno, 
nes dienas praįeisdinejo

Jau paregėjo 
prakaitas iszsipylo

Nu si baladojau kur ten apie 
Fittdlmrga, 

Kur vyrai turi dideli vargo 
Bdbos ten pradėjo sinnsti, 

Su karsztu vandeniu plikyti.
Neseniai vyras isz darbo 

parėjo, 
Ir kada apsižiūrėjo,

7

kad viskas neparedke, 
Pradėjo ant bolboft rektie, 

Bobele neapsileido, 
Savo žiotis paleido, 
Vyras to neiszkente, 
■Pora ypu užtempė, 
'Boba pradėjo cypt, 
Ir garsiai klyk t.

Kaiminka iszgirdus atėjo 
Ir taip in apsiašzarojusia 

kalbėjo: 
“Kad mano vyras taip 

padarytu
Tai padla tuoj pamatytu 

Vand en i o i s z v i ry cz i a, 
Ir akis iszplikyczia.” 

Taigi, kur velnes negali, boba 
nusiunezia, 

Taip Jr in czion kaiminka
1

J

1

1

prisiunezia
Boba i nd rusina, 

Toji im’brika nuo pecziaus 
paima, 

Plumpt vyrui ant veido, 
Ir visa veidą apdegino.

Žmogeliui veidas apszuto, 
Skūra nuo veido ir krutinės 

nusmuko,
Ir svieto neregėjo, 

Bai akiu atidaryt negalėjo. 
Daktaru tuojaus paszauke, 
Tas pecziais tik patrauko, 

Ir pasakė kad ant vienos akies 
nepražiures, 

Ligoni) uty j ilgai pagulės.
Bobele dalba r turi didele baime 

Žino kad tai didele nelaime
Ir žino kad vyras iszgis,

Tr namo sugryž,
Jai apie tai primys, 

Gerai kaulus pataisys. 
Ar manoto tai naujiena? 

Turime tokiu bo*bu ne viena
•

1

7
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Žmonių Isznaudojimas
“Better Busi-

Biuras, su savo 42 vie-
Tautiszkas 

nes®’’ 
tinipis skyriais, veda ypatin
gai nsztria kova priesz viso
kius isznaudojimus biznyje, 
ypatingai stengdami sustabdy
ti neteisingus apgarsinimus 
laikraszcziuost ir pagerinti 
pardavinėjimo • santikius. 
reitais metans ta organizacija 
gavo net 500,000 užklausimu 
nuo visokiu žmonių, beveik isz 
visu valstijų, kaslihk kapitalo 
indejimus ir apie visokius ap
garsinimus laikraszcziuose. In- 
vairus žmonių isznaudojimo 
apgavingi taktikai biznyje su
stabdyti, daug neteisingu ap
garsinimu sustabdyta, 
lios firmos uždarytos del dėtu 
pastangų apgaudinėti žmones.

Vienas Atsitikimas. Apgar
sinime 
ta,“ toliaus skaitome, “Dai
nininku — vyru ir moterių — 
geriausi balsai bus iszrinkti ir 
pasekmingi artistai pasirodys 
naujose kalbanczinose pa
veiksluose, 
ness’’ 
savo agentus tonais 
darbo. Tie agentai rado, kad 
pirm i aus 
prie “ 
kliubo. “ 
in metus. Turtjo imti tam tin
kama kursą, ir tik kuomet už
baigs kursą gales gauti darbo 
už $50. in savaite.

Tos kompanijos vairias ne
buvo užregistruotas kaip in- 
statymai reikalauja. Ir var
das nebuvo užrekorduotas 
“directory“ knygoje. Kompa
nija nuo lengvatikiu lupo po 
$25.

Kitas apgarsinimas skaitė— 
“Amatoriu — kalbantiems pa
veikslams ir radio darbui. At
vykite pabandyti balsus — 
mokesties nertikalaujama.

ir
Pe-

ir ko-

“ Drabininku Reikalau- 
toliaus skaitome,

kalbanczinose
Better ‘ Busi-M

Biuras pasiuntė kelius 
praszyti

turėjo prisiraszyii 
krutamu ju paveikslu 

Užmokestis buvo $25.

nebuvo

Tieji žodžiai kaip kuju mu- 
in szirdi Frano — užstojo 

valanda tylėjimo. Franciszkus 
sėdėjo su nuleista galva, kaipo 
kaltininkas priesz sudžią, neži
nodamas ka pasakyt ant savo 
iszsiteisinimo.
. — Ir niekados nesirūpinai 
dasižinot kas stojosi su tavo 
motina ir sesere?

— Baiminausi priminti sau 
praeitos kūdikystes dienu, ’ku
riu noringai noreczia suvis pa- 
mirszti — atsiliepė nedrąsiai 
Franas. — Bijojau baisiai tos 5

sze

arba nakvojo 
i ant 

gatvių miesto. Žinojo jis gerai 
josios kožna kamputi, kiekvie
na daigteli joje esanti o kaip 
jam rodosi, viską busaut svei
kino įsugryžtanti. Szinkorka 
paregėjusi prisiartinant prie 
jos žmogų jauna grąžei pasiro
džiusi paisikele ir paėmė pus- 
kvatierki, laulkdamas prisaky
mo kidk duot. Bet Franciszkus 
suvis neireikalavo degtines — 
jis vis dairėsi po stuba.

— Ka ponui duoti, lar ru
gines?

— Ne dekavoju — tarė su 
siergeliaves Franas ir po ilgu 
svarstyniu paklauso:

— Valentina Gvasjdikiene?
Szinkorica pennieravo jau

nikaiti savo akimis, ne galėda
ma žinot kas do reikalas jam 
prie ubages, atsisėdo ant kė
dės szale baczkos su degtine ir 

Tolinus bus.tarė szalfai:

i

valandos kurioje turėjau kaisti 
priesz 'žmonos už savo motina.

Kunigas pasikėlęs nuo kė
des pakele augsztyn ranka ir 
t ruputi rustu 'balsu tarei:

— Kas tan davė tiesa su- 
dinti persi žengimu s tavo gim
dytoju? Pamislyk sau, kas sto- 

___ • J < •  _ •! •

retu stotis sudžiomis savo te-

/
z 
✓ z 
z 
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Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Visuose miestuose
Rytuose ir Vestuose 
Visur j u atsiranda, 

Ka savo vyrus varo per 
szerenga. 

Tarp tu nelaimingu vyru 
Daug yra aviu,

Ka nemoka bobų suvaldyt, 
■Per lazda gerai paszokyt, 
Jaigu užsiimtu skaitymu, 

Tada neturėtu naminiu ergeliu 
♦ ♦ *

Jau kas ir nežino, 
Tai ant apredalo pažino, 
Kad toji motete netikus, 

Nuo dorybes atlikus, 
O ka czvierinasi, 

Kaip kokia valkata rėdosi 
Ne ne uždengė krutinės,

Kaip 'begedes paskutines.
Moteriszke davadna, 

Nesiczvierina niekada, 
Užsidangsto kaip pridera, 
Elgėsi kaip motcTe dora, 

Nežino kas toliaus pasidarys 
Ar da ilgai tokius szposus 

varys, ‘ 
Isz visu szaliu tiligrafus gaunu 

Pasilsiu niekad negaunu, 
Pajiegu jau mažai turiu, 

[ Visur nukakt negaliu, 
vyras už nieką

y

✓

/

/.
/
/
/
/

Nubudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai

/ 
✓

y

“Fri kontri,“
Tai niekam tikus pasilieka, 
Bot jaigu pats vyras pavirto 

in Indijona, 
Tai ir pavirsta in niekus . 

goriause 'žmona.
Boba už gero vyro, 
Tai kaip už muro, 

0 už blekio, 
No turi nieko.

į

tusi su svietu jaigu vaikai no- 8 
retu stotis sudžiomis savo te- į 

sziokiu tokiu turteliu, nei nu-[vu? No vaikam suvis priguli į
✓

manomo neturi apie panaszu sudint tėvus, jie už savo nuodo- 
gyvenima koki vedė musu do- mes ir klaidas turės atsakyti 
ras vaikelis Franukas.
. Pažiūrėsime.

patys priesz 8udlžia, Dievą o no

AI

kuri parduos už žema. , kaina. 
Bet reikalavo pinigu pilna už- 

Kuęmet agentai 
pas ja nuvyko ji jam pranesze, 
kad ji pirkus szeru ir todėl 
priversta parduoti savo brang- 
akmenus kad galėtu užmokėti 
liekamus pinigus už szerus, ne 
norėdama kaĮd butu nuo jos 
atimti.

Kuomet moterisdke sužinojo 
kad, sugauta, prižadėjo per
traukti savo apgavingus dar
belius ir nedėti apgavingu ap
garsinimu in laikraszczius.

Daugiausia žmonių isz nau
doti perkant moblus, nes be-

mokėjimą.

*
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Koumot agenths nuvyko ra- 
od, kad toj vietoj gamino rie- 
szutu maszinas. Aplikantas bu
vo nuvestas in tam tikra kam
barį prie mikrofono. Jis turėjo 
pakalbėti ka nors, ir in trum
pu laika žmogus atėjo in kam
barį ir jam pasakė, kad turi 
pultu baisa. Kompanija reika
lavo nuo kiekvieno aplikanto 
fotografija ir balso užrekorda- 
vima. Ir vyras siuntė aplikan- 
ta in ju tam tikslui insteigta 
vieta. Aplikantas. tu re jo užmo
kėti už fotografija ir už rekor
dą balso ir dalykas užbaigtas. 
Dideles, atsakomingos filmu 
kompanijos nežinojo apie szi- 
to'kias pabandymo vietas.

Per septyniolika mttu tūla 
Newyobkioto pa iyl avi nėjo bran 
gins akmenius indedama ap
garsinimus in laikraszczius,— 
praneszdama, kad 
moteriszke priversta parduoti 
savo brangumynus. Jos veliau- 
ses apgarsinimas pranesze, 
kad ji turi deimantini žiedą,

u turtinga

veik visi laikraszcziai I pilni 
apgarsinimu “ 
dža miestą, priversta parduoti 
viską, arba priversta parduo
ti ka tik naujai mebluota apar
tamente.“ 
terys, 
juos pertaiso ir parduoda už 
du ar tris syk tiek ‘kiek joms 
kasztavo.
Vienas atsitikimas buvo pra- 

nesztas apie pardavima dra
bužiu krautuves. Szitas apgar
sinimas, ir gal panaszus ap
garsinimai, injdetas in iaik- 
raszczius labai mažuose mies
teliuose. “Drabužiu krautuve • 
ant pardavimo.“ Žmogelis per 
daug metu susitaupęs gražia 
suma pinigu, nori pradėti koki 
bizni, perskaito ta labai gra
žiai skambanti apgarsinima Ir 
atvyksta in dideli miestą da
lyką isztyrineti. Viskas jo lau
kia. Jam taip patinka kratuve 
kad jis nuperka, ir taip žūsta 
jo sunkiai uždirbti pinigai. Jis 
nežino kad apgavikai kaip tik 
tam tikslui nupirko ir isztal- 
se ta krautuve. Patys vosdami 
szioki nei toki bizneli pakol 
jiems pasiseka parduoti, ir už 
gera pelną. F.L.I.8.

moteris, aplei-

Paprastai tos mo- 
perka pigius meblus,

•1,000 TIK UŽ SO CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu imogui 

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 kalne parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas takse 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-ioliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaistažoles yra nuo Mkancsta Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir po- 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulis 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku siinki- 

į k 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi
mo, pleiskanų, ezlaplnimoai

vaiat-žoliu, kurios juma iu<r»ftfaM 
sveikata, panaikina minėtas liftą.

Jai<u kenti nervu euirima, galėto 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai ataiunak 35c. o fM« 
si musu gausius vaietua, taip vadina
mus "Nervu Preparatai”. Nervu li» 
g a yra labai blogas dalykaa, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi mueu lolin 
ir knygų kataloge. Reikalingi muou 
žolių pardavinėtojai visuoeo mleotne- 
ae. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. T.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ABAB1SZK0S I8TOKUO& 
704 Dideliu Puslapin.704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu. 

Drucdai Puikiai Apdaryta Audekliiiiaia lazmargiutaia Vynais
BZTAI KA RASZO ISZ LDDTUVO0 

1PI1 8ZĮTA KNYGA

Gerbemaala Tamlatai:-^
Sulaukiau nuo juau elunciiarnou 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
arirdlnga aeriu Ir labai diiaugiuoal 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantio 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra iingeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa» 
sljunti kaip laikas ssvantai ir sma
giai prašina. Am visiems llnktcsUn 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ nes ja 
skaitydamas žmogui apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupesnslal nors 
ant valandėlės atsitrankK .

2OKAB.
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Bu pagarba, i
18 d. Gegužio IMlm. 
Dr. Palasduonya, 
CiakiaikM vai. 
Kauno apak. 
LITHUANIA.
Yra tai ketvirtas faadavimM tos puikios knygoj tai
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į nSdlnti.
Isz Mahanojaus if Girardville! 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- S 
fonuoti o pribusiu in deuimta 
minutu

/■
/■

/
/
/
/ Bell Telefonas 872

z
z 
z

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis laetuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.
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Ant Antro Fioro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

1
B,J

onemi labai patinka. Taipgi galimaparodo kad
ja nusiusti in Lietuva. Prekn knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $24(0.

► 11

W. D. B0CZKAU8KA8 <■ 00. MAHAN O Y CITY, PA. 1
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

I

t Franciszka, mylima pati 
Vinco Bunsevicziaus, 39 metu, 
620 W. Centre ulyczioa, mirė 
Nedėlios vakara sirgdama pa
vojingai po pendesaitis opera
cijai ligon'buteje. Gimus Lietu
vėje, pribuvo in Amerika su gi
minėms kada buvo maža mer
gaite, gyvendama daugeli metu 
Shenadoryje, po tam apsigyve
no Malianojuj, po tėvais vadi
nosi Dulskiute. Paliko vyra, 
dvi ^(ukteres ir keturis sūnūs,

— Albertas Gabala likos 
uždarytas Pottsvillcs kah'jimo 
už sužagejima savo poduktes 
Elenos. Palicija daginius apie 
pate\5o bjauru pasielgimą tuo- 
jaus ji iszv(>že in kalėjimu.

Bružinskienet Marijona ...........v.
62 metu, mirė Asldnndo ligon- 
butdje praeita Ltarninka kur 
gydėsi per keliolika sanvaieziu.

f 
j

taipgi broli Lietuvoje. Laido
tuves atsibuvo Ketverge ryta 
sU pamaldomis Szv. Juozapo 
btufcflyczioje ir palaidota ant 
Shehadorio kapiniu.

Gerai žinomas
IL J. Heiser, kuris laike gele
žini sztora ant E. Centre uly- 
czios, mirė Panedelio ryta. Pa
liko paezia, kelis vaikus ir bro
liu. Laidotuves atsibuvo Ket
verge po piet.

— Seseres Marijona Dovi-

visiems

f Margarieta Burinskiene, 
521 W. Arlington uly., mire 
Utaminke Ashlando ligojibute- 
je sirgdama koki tai laika. Jo
sios vyras mirė keli metai mi
gai. Velione paliko sesero Bac- 
vinskieno Gilbert one, broli Jur
gi Kancieriu, Frackvillej ir se- 
serune Naujuniene mieste. Lai
dotuves atsibus Snbatos ryta 
su pamaldoms Szv. Jurgio baž- 
nycziojc.

J v
da ir Marijona Aloiza isz Pitts- 
burginio kliosztoriaus praleis 
keliolika dienu pas vietines se- 
seros ir peržiūros Szv. Juozapo 
parapine mokslą i ne ir moks
li szka sistema.

— Panedelyj, Sausio 
lygiai 8ta vai. vakare ♦

pono Ignaco 
pasisveeziaves

Filipavi- 
per 
SU-

*

Ipi
ii

t

L >

13ta, 
vai. vakare Szv. 

Juozapo Parapijos (’boras yra * •
parengęs in/lomu Obuoliu Ba
liu ant Norkevieziaus sales. Da 

niekad tokio ba- 
Nesi graudinsi t

Pottsville, Pa. — Klemensas, 
sūnūs 
cziaus, 
szventes pas savo t (‘vėlius, 
gr\4žo adgal in mokslus Tren
ton State Kolegija in New Jer
sey. Tėveliai džiaugėsi isz savo 
sūnelio nesigailėdami jam pini
gines paszelpos kad tik iszeitn 
ant naudingo žmogaus ir butu 
visuomenini naudingas.

s

SAULE

SUSISZAUDYMAS SU 
“PLECZKAITININKAIS

Kalinus. — V. R. Kfja prn-
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M ali anoj u j 
liaus nebuvo, 
ateja ir atsivedė savo draugus 
nes ten bus

.Saldus, ruksztus obuolukai, 
Linksmi džiazai, polkos ir

va lenką i.
Visus atsilankvti kvieczia 
Szv. Juozapo Parap. Choras

2t.

Mount Carmel, Pa. — Luko- 
szius Butki, 50 metu, ugnage- 
sis isz Clovt’r Hose Co., randa- 

ligonbuteje nuo

r*

si mirsztantis 
sužeidimu kokius aplaike pul
damas 
sztoro 
Penki
taipgi sužeisti.

nuo Pennv 
ir mirtinai 
kiti ugnagesiai

2ERSKAITES, KITAM 
PASAKYK

kad Pet n vežioję ir Su baloje 
Sausio (10—11) pigiausiai ga
lima pasipirkti. Sv. sliolderis 
cielas 18c. sv., pork czaps 26c. 
sv., cielas arba puse, malta me
sa 25c. sv., szvic-z.e hame25c. sv., szvieže hame 26c. 
sv., cukrus 10 sv. 53e. Geriausio 
sviesto 2 sv. 87 c. Geria use kava , 
29c. sv., (šuniniam ant pareika
lavimo) ir mes viską parduo
dam kopigiause ir musu pre- 
kc.^ garantuotos, 
tymas in namus.
t: P. J. Kubertaviežius 

’' • • 600 W. Pine St.,
>’ Mahanoy City, Pa

W. TRASKAUSKAS 
pAtMUTINIS LIETUV1SZKAS 
Č^ABORIUS MAHANOY CITY

Veltui prista-

deganezio 
susižeidė, 

likos

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

J. Tanaiczio automobi
lius susikalė su kita maszina. 
Tanaicziui užvažiavus begins, 
maszina susiskersavo ir antras 
atvažiavęs, latsimuszo in szona. 
Nukentejo abi maszinos,
isz asmenų niekas daug nenu
kentėjo.

nors

2

♦
Laidoja kūnas numirėliu. Pasamdo 

automobilius del leidotuviu, kriksz- 
tiniai veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
e^OW.C.ntre

z

ISZ LIETUVOS
■ -----

LIETUVOS ISZVEŽIMAS 
PER LAPKRIOZIO 

MENESI.
Lietuvos iszvežimas per Lap- 

kriežio menesi patsioko 
mil. liti, iszvežimas — 30.2 mi
lijonu lt. Tokiu budu iszveži
mas yra klidesnis už i n vežimą 
7.6 mil. lt. Palyginti su praė
jusiu metu Ljapkriczio m. isz- 
vežimu, sziais metais iszvoži- 
mas padidėjo 12.8 mil lit. Pa
didėjo gyvuliu ir pieno ga
miniu eksportas. Be to, žy
miai padidėjo pusiau apdirbto 
medžio iszvežimas.

Per sziu metu 11 men. isz
vežimas pasiekė 302.8 mil. lt. 
1928 m. per ta pidi laika bu
vo iszvežta 233.6 mil. lt. Tdkin 
budu sziais metais iszvežimas 
padidėjo 69.2 mil. lt. 
pati laika invežimas 
283 mil. lt. 1928 m. per ta pa
ti laika, bu vein vežta 271.6 mil. 
lt. Tokiu budu invežimas, pa
lyginamai, padidėjo 11.4 mil. 
lt. Drauge su akyviu užsienio 
prekvbos balanso saldo svoti-

Liet.
Banke nuo Lapkriczio 1 d., li- 

i Gruodžio 1 d. padidėjo nuo 
66.7 mil. lt. ligi 74 mil. lt. E.

-•yvuliti ir pieno 
Be (o,

mos

F?

valiutos

37.8

Per ta 
pasiekė

fondas

PANELE NORĖJO “PAVIN- 
CZIAVOTI” SAVO KAVA

LIERIŲ SU “SZYVO- 
TELIU.”

Rietave invviko vienos ves
tuves. Kavalierius mylėjosi su 
viena panele, kuria vėliau ap
leido ir sumano apsivesti 
kita.

Pirmoj'i meiluže
užpyfl<o, ir pasirižo atkerszytl. 
Nusipirko “szyvotelio,” in- 
sipyle stiklinei!

su

sužinojus

szyvo tolio
ir atėjus i u 

szvetoriu ir Lauke savo buvu
sio moi lūžio a t vv'ksiant szliu-me i lūžio a t v v>k šia n t 
ba imti.

Bet 
pastebeje 
kuri k e r; 
vede

ja unasis
y

dininko suėmus nu- 
szaltojon.

ant raja
m ingai.

?s
viskąlaiku 

pranosze policija:

Vestuves su 
meiluže iuvvko lai-

III*. I. ...I*. II II. (III I.IIH.Oil >••••■••■ .•■•III.Qj

JUS VIS REIKALAUJATE BANKA KURI ŽINO 
KAIP JUMIS PATARNAUTI

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

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

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN

JUOZAS MACIEJUNAS WILLIAM R. MILLER
JAMES A. DOLPHIN

' JOS. B. REING
P. C. FENTON

■ MII HIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII l*lllllllllllllllllllllll llllllllQir 603 W. Mahanoy St. 12 v
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ANTANAS DANISEVICZIA
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER
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NELAIME KURIOJE ŽUVO DVI MOTERES.
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PENKIŲ DIENU, JAU TURI 2 DANTUKUS.
Penkių dienu amžiaus Tamosziukas Loa- 

vey isz New Yorko, in dvi dienas >po užgimi
mui gavo viena dantuką o per Naujus Metus

ffc
f

E

M' M7 ' ^0®
■
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neszn, kid Gruodžio 5 d., Tra
lai aps. Vievio rajone sargybi
nis pastebėjo pundą literai li
ros. Jam pasilenkus paimti li- 
tenatura, buvę paleista kelitenaturn, buvę pąleista keh 
szuviai. hz vfsb sakoma buvę 
7 “pleezkaitiiii!d<hi.” Vėliau 
ties geležinkeliu vėl buvo pa-

pleezkaitiiiinkiii.

stebėtas tmpažinstamias žmo
gus ir rasta nelegali ne litera
tūra.

Nepažislamaji paimti nepa- 
sisdlce.
NUŽUDĖ DEL SUNKAUS 

GYVENIMO.
neseniaiSziauliuose neseniai nusi

nuodija 21 metu (kirbin'inko M. 
MCHzkauskaito. Ji besimokin
dama gimnazijoj liko motina, 
už ka tėvai ja iszvijo isz na
mu. Mergaite, nenorėdama ba
stytis po gatves, labai mažai 
uždirbdama tiesiog badavo ir 
galop iszgore nuodu.
LENKAI PAGAVO, BET 
LIETUVIAI NEISZDAVE.
Sziomis klienomis ’in Klai

peda buvo atplaulkes Prancūzu 
laivas uCologne,” kuriuo 2 
Lenku
valdininkai vožė suimta 1 Len

ku ris savo laiku 
Brazilija, 

]>agrobos apie ' 1/200,000 litu. 
Klaipėdoj jam pavyko pas
prukti, -tacziau greitai vittos 
policijos jis buvo suimtas. Ka
dangi Lenkai — palydovai 
neturėjo vizų jie iszvažiavo be 
kalinio, kuris tuo tarpu pali
ko Klaipėdos kalėjimą.

LOPETKOCZIU GALVA SU
SKALDĖ.

Bobirviuose. Szimkaicziu vai. 
viena “panele” prisiviliojo 
isz to -paties kaimo viena ve
dusi vyriszki, pas kuri ji atei
davo naktimis in (kuržino 
szieno”... Sužiojus apie tai 
to vyro žmona, nutarė atker- 
szyti. j

Vienoje
puolus in trobh minėtai 
uoliai” su lopetos kotiuper-

u Cologne,”
k rim ina los policijos

ku virszaiti, 
buvo (pasprukęs in

panele

i < ant

vajka malkoje in- 
“pa-

” su 
skėlė galva.

VISUR TIE PATYS 
PYRAGAI.

Aleksoto (Minlcauskio g.)— 
Lentpiuvej dirba nemažas 
skaiezius žmonių. Moteris gau
na po 3 lt., o vyrai po 4 
Kaip-gi žmagus su szeima ga
li tegyventi už 120—150 lt., 
menesi? Aiszku, kad skursta
me, pusbadžiai gyvename, ir 
tiek.
KIEK LIETUVOJE

VARTOJAMA CUKRAUS.
1928 m. Lietuvoj suvartota 

24,948 tonais cukraus už 19, 
670,000 lt., o 1923 m. 11,340, 
tonu už 10,295,000 lt. Vienam 
žmogui tenka vidutiniszkai 
apie 11 klg. cuknaus, tuo tar
pu vienam anglui tonka apie 
57 klg.,57 klg

6 lt.

tenka

DVASE MERGINOS 
UŽPYKO ANT

SAVO MYLEMO.
1 , ' 1 1 ‘ 1

Klounaliu kaime, szalia Kre- 
fingos, mirė panely. Po kiek 
laiko mirė ir jos vaikas. No
rėdami vaika palaidoti szalia 
motinos, apkaso jos grabu. Pfc- 
liolek mylimais, norėdamas su- 
žioti Ikaip atrodo jo buvusi my
limoji atidengė grabu.

Dabar pasklydo kalbos, ’kad 
naktimis mirusioji vaikszczio- 
janti. Viena, vakara atėjusi 
prie sesers lango ir taip suda-

1 4 K'1 
I
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BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

*1

4
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Franas Amlrijauckas, Baint 
Clair, Pa. — Siuneziu 3 dole
rius už “Saule,” kuri mums 
geriausia patinka skaityt ir su-

* w '.L..

ramina musu gyvenime. Pi r? 
miausin Jaja perskaitąu po

M A A Atam skaito vaikai ir nei užlei
džia isz ranku kol ne perskaito 
visa. Vaikai visi puikiai pra
moko skaityt Lietuviszkai tik-

vusi in pnlnngc, kail net namas 'n,' P1'1’ laikraszti Saule. Lin-
sudrebėjęs. Prietaringi anylin- 

vukaroke« gyventojai bijo 
lauke pasirodyti.
MOTERIS

GELEŽINKELIETE.
Kaunas. — Brone Buivyte, 

iszlaikiusi egzaminus, paskir-
ta Žamiu geležinkelio stoties 
virszininlko padėjėja. Tai pir
moji tokiose pareigose Lietu
voje moteris • *

ASZ TIKTAI INTIKIU 
TA KA MATAU.

Viena karta kunigas

IN

sznc-
kuczevo su vienu mokintu pro-
fesorium ka in nieką ne tikė
ju-

Sztai tas pasakė 
Asz tiktai in ta tikiu ka ma
tau o ik a nematau, tai netikiu.

— Ha, jeigu tai teisybe at
sake kunigas,

z k unigiii

tai kad pono 
proto ne matau, tai gal ir po
nas proto ne turi.

PERSZKADA.

— O kodėl ne norite pava
lyt savo Jonukui apsipaeziuo- 
ti su Mare? Juk mergina kaip
nulieta ir patogi.

— Mergina, kaip mergina, 
tiktai kad duoda in pasoga ta 
raudona karve, o asz norėjau 

■gilut žalmarge, tai jau del ma
no Jonuko ne tinka ant 
ežios.

Vokiecziui apie 25 klg. <

e

GERA RODĄ.
-hrf >7

Pona’s daktare, 
ponas daktarei adata nurijau.

Daktaras:- Na nuo mane 
kūdiki maža ,szkada, te kita, 
adata.

Tarnhite:-

r w AJ ' 
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kiu 
Metu.

v i sieros laimingu Nauju
/

Jonas Dilbi kis, Amstonlam, 
n. y. t-r ‘ ' 
už Kalendorių ir 
n orint .s jau esmiu senas žmogus 
turintys 80 metu bot 
labai myliu skaityt ir 
jos kaipo szirdingiausio sve- 
czio — skaitau per stiklus. Die
ve dangiszkns, duok jums svei
kata ir stiprybe darbuotis <lol 
visuomenes nes jusu laikrasz- 
tis yra geriauses nes mokina 
žmogų kaip turi jisai 
ant svieto.

Esmių labai dėkingas i • 4 • A A
O4 4 Saule,”

Saule 
laukiu

gyvent

Mrs. Margarieta Kvederavi- 
cziene, Scranton, Pa. — Gei
džiu vėla atnaujint mano pre
numerata už 
meto. Asz 
skaityt “Saule” ir 
tolinus. Acziu už puiku kalen
dorių.

Asz
4 4

Saule” ant 1930 
mylėjau 

skait vsiu

4 4

visados 
Saule

Barrington,.J uozas A lažas, 
111. — Aržiu už kalendorių ir 
siuneziu jums 3 dolerius

Saule” kuria skaitau
u z 

“Saule” kuria skaitau jau 
daugeli metu ir kuri man ge
riau patinka ne kaip kiti koki

jums 
kuria

• laikraszcziai. Net ima žmogų
neramumas 
ateina.

pakol i i Saule 11

pa-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

A. Brazunas, Tuscarora, Pa. 
“Saule’> ir 

tariu acziu už puiku kalendo
rių. Asz myliu labai Saule” 
skaityt ir kada jaja perskaitau 
siuneziu in Lietuva del savo 
sesutes vaikeliu kurie pasiliko 
sieratukais per kare. Man vis 
raszo: ‘‘

— Siuneziu $3 už

Ded y to, nopam i rsz k i - 
te mums atsiunsti “Saule” nes 
labai mylime jaja skaityt nes 
tai del mus didžiause dovane- 

visiems užraszytile. Patariu
Saule” del savo giminiu nes 

joje randasi puikiausi skaity-
t i

mai.
Mokame 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prcs.irKas.

GERAS VYRAS.

Ar girdi Petreli, pas
mus teip Hzalta, jog net mano 
dantis barszka!

Petras;- Mano duszole, isz- 
imkie tu tuos naujus dantis, 
ba gali pagest...

Yra tai linksmos Ncdeliniol’ 
Ekskurcijos parengtos Readingo, 
Geležinkelio, ekskurc.jos kurio*, 
palinksmins visa szeimyna, in New 
Yorko, Philadelphia, Atlantic City 
ar didieji ekskurcija su palydovu 
net in Bermuda. Pasirenkite dar.

NEDELINE 
EKSKUROIJA IN

NEW YORKA
$4.oo Dubeltavas 

Tikietas
NEDELIOJ 12 SAUSIO 

Specialia Trainee Subatoa Neirti
Isz Shenandoah . 
Isz Mahanoy City 
Ihz Tamaqua ..... i

12:35 ryte 
1:16 ryte 

. 1:45 ryte
Grįžtant t r ei n as apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 647
vakare, isz Liberty Street 7:00
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32
valanda vakare.

.25 Dubvltavas 
Tikietaa

EKSKURCIJA IN

PH1LADELHPIA
NEDELIOJ 19 SAUSIO

Specialia Trelnae Subatoe Naktį
Isz Ryte

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

$3.75 ir adgal
IN v |

ATLANTIC CITY 1
NEDELIOJ 19 SAUSIO

Pirkite tikietus isz anksto

Ekskurcija su 
palydovu in 
in ■

BERMUDA
25 VASARIO IKI 6 KOVO

Bermuda sustebins jus! Jos 
saulietos salos tinkamos del viso
kiu pasilinksminimu, jos stebetini 
namai, visoki aug-ulai ir kvietfeos, 
kur galima praleisti trumpa žie
mine vakacija. «

Apie daugiaus informacijos apie 
virsz-minėtas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
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IKARALISZKOS POROS SVODBA. TUKSTANCZI AI ŽMONIŲ

* f- " <1
Dvi motere.s važiuodamos automobiliam per tilta Buffalo, N. Y., nukrito nito til

to ir prigėrė. Nerikaiisztrauke automdbiliu isz upes su lavonais. ■ j j 1/ iszdygo jam dantuku.

gavo antra. Kūdiki laiko ant ranku jojo moti
na o norso žiuri in burnele ar da daugiau ne-

- W * i ■ '

PRIBUVO IN RYMA DALYVAUTI.
Soredoje likos suriszti mazgu mdterystos sunūs Italijos karaliaus su karalaite 

Mario Jose, duktė Belgijos karaliaus. Ltarninke jaunavedžiai atlankė popiežių kuria 
palaimino karaliszka pora. Žmonių atėjo ir suvažiavo isz visu daliu Italijos regėti vin-
Movono tosios karaliszkos poros'o Italijos karolius Emanuel ius paaukavo 35,000 do-
leriu del vargszu. Daug žcnklyvu ypatų suvažiavo isz visu du liu svieto dalyvautsvod-
bos apeigose. 4

I

11V.1 .4 I I




