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PATI JI SZAUKE ISZ 
GRABO.

Sharpston,-Mass. —

MARINOSI BADU; PINIGUS 
ŠLEPE IN SIENAS.

Lancaster, Pa. — Mrs. Lydia 
Wittlinger, 83 metu ir josios 
brolis Edward Hagg, 90 motu, 
likos nuvežti in prieglauda del 
vargszu nes • abudu buvo taip 
nusilpneja nuo bado kad dak
tarai mano jog abudu miry. Ka.
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BOLSZEVIKAI SUDEGINO 
4,200 STOVYLU IR PA

VEIKSLU MOTINOS 
DIEVO.
Rosi ji'

BAISI KLAIDAPIRKO AUTOMOBILI IR 
PIRMA KARTA VAŽIUO

DAMAS, UŽSIMUSZE.
A.shevillo, N. C. — Vietos 

farm o rys Alex. Valloton seniai 
trosžko -insitaisyli automobili. 
Per metu molus jis taupo ska
tiko, ir dabar, jau 47 metu am
žiaus sulaukės, 
Susitaupo tiek, 

miestą

Būda
mas paszauktu per savo įniru
sia paezia idant su jaja susivie
nytu ant ano svieto, S. A. Men- 
gle, 70 motu, bando iszpildyti 
paliepimu savo mirusios mote
res per nusitrucinima bet dak
tarai in laika iszgelbejo senu
ką. Senukas sako buk jojo mi
rusi pati pasirodo jam laike 
sapno melsdama jo idant atei
tu pas jaja. x

NELABA MOTINA.
Tittusville, Timn. — Flora, 

asztuoniu metu duktė Hcnzel 
mirė isz priežasties nedaži u ro
jinio ir apleidimo per josios ne
laba motina. Koki tai laika ad- 
gal, tėvas nusidavė in kita 
miestą ant uždarbiu ir nuo to 
laiko motina pradėjo turėti ge
rus laikus, lakstj’dania po vi
sas pakampes. Laike josios 'ne
buvimo, duktė apsirgo ir mirė 
nuo neprižiūrėjimo. Motinos da 
ir sziadien nesiranda namie, 
badai iszpyszkino su kokiu tai

ISZBJAURINIMAS JAUNU 
MERGAICZIU.

da darbininkai pradėjo griauti 
juju szante kurioje gyveno, ra
do szimtus 'doleriu paslėptus 
tarp sienų. Pinigai atiduoti in 
banka. /
NORĖJO SUĘSTI PACZIA, 

TAIP BUVO ISZALKES.
Buffalo,

Manimo, 37 metu, buvo labai 
iszalkes nes nieko nevalgė per 
tris dienas todėl norėjo savo 
paeziule suėst pradedamas nuo 
pirszto kuri jai atkando. Taip 
iszsikalbinejo sude kada ji pa
eziule liepe aresztavoti. Sudže 

asako idant susilaikytu
nuo žmogienos ir uždare ji ant nepažinstamu žmogum.—Daug

Nariai Humane 
Society isztyrinejo bjauria ur
vą kuria laike du pus-nigeriai. 
Iii laja urvą priviliodavo jau
nas .mergaites 
metu 
jr v> 
ant

parengdami jais 
gyvenimo.

jam

Y. — Carmelo

desziints dienu kalėjime.

SZIRDIS ANT DESZINES 
PUSES ISZGELBEJO JAI 

GYVASTĮ.
Boston, Mass. — Laike szau- 

dymo tarp palicijos ir keliu 
banditu Kriksville, Mrs. W. 
Wilson likos pataikinta per 
viena lekenezia kulka in kairi 
szona krutinės. Daktarai ligon- 

. buteje stebėjosi kaip motoro 
gali gyventi su perszauta szir- 
čja iM’tkaibupmlare ant jos ope
racija, persitikrino kad mote- 
res szirdis radosi ant ’deszines 
puses o ne ant kaireses ir tokiu 
budu likos iszgelbeta nuo mir
ties.

INKIMSZO MERGINA IN 
SKRYNE IR UŽDEGE.

Darrisville, La. — Keli szini
tai palicijantu jeszko nigerio 
kuris užkimszes merginai bur
na, tarnaitei Margarietai Sam
uels, pirmiausia jaja iszbjauri- 
no po tam inkimszes jaja in 
ajeryne užkalė vinimis. Negana 
to, uždege skryne (bot praeigiai 
iszgirdo skryneje riksmą, užge
sino ugnį ir mergina isztrauke 
pusgyve ir nuvežė in ligonbu- 
te laibai silpna.

SUCZEDINO $32,000 IN 
54 METUS.

New York. — In penkesde- 
szimtsf keturis metus tarnaite 
Ona Sprinkler suezedino isz sa
vo algos 32 tukstanezius dole-
riu. Tarnaite turėjo 82 metus 
kada mirė ir paliko visa turtą 
savo giminėms. Ant tarnystes 
radosi pas viena turtinga szei- 
myna per 4!) metus.
♦

BALTA MOTERE ISZTEKE
JO UŽ KINCZIKO.

Seattle, Wash. — Mock Link 
Han, 24 metu’, Kiniszkas biznie
rius ir Miss Daisy Block, 22 me
tu, kuri mokino Kinczikiis 
krikszezioniszko tikėjimo, taip 
iszmokino savo studentą kail 
ana diena isztekejo už jojo. 
Han yra mokytu žmogum ir ga-

1
na turtingu.
UŽDRAUDĖ EITI IN

BAŽNYCZIA; NUSIŽUDĖ.
Kansas City. — Sarah Edi

son, 16 metu, atėmė sau gyvas
tį su pagelba karbolines ruksz- 
ties už tai kad tėvas uždraudė 
jai eiti in <bažnyczia. Visa szei- 
myna tame laike sėdėjo prie 
vakarienes o kada merginos 
nesulaukė ateinant nuo vir
szaus, nuėjo pažiūrėti kas su 
jaja atsitiko ir rado gulinezia 
ant lovos negyva su bonkute
kdrbolidus rankoje.

NORĖJO NUŽUDYT IR API 
PLESZTI NEPAŽYSTAMA 

MOTERE BET NUŽUDĖ 
SAVO PACZIA.

tokiu mot inn randasi tebvriam 
laike.

UŽDARYTA NAMIE PER 
42 METUS.

Bridgeport, Vt. — Mrs. Jane 
Landemnan, kurios vyras turi 
turto ant 80 tukstaneziu dole
riu, 'buvo uždaryta namie per 
42 metus per savo vyra. In to
ji laika neturėjo savo rankoje 
ne dolerio, i 
apleisti savo 
moteriszkos

niekados negalėjo 
• stu'bos, neturėjo 

skrybėlės, žodžiu 
nieko rfemafe kas ant szio svie
to randasi isz naujausiu iszra- 
dimu. Priežastis tokio pasielgi
mo vyro nedažinota. Moterc už. 
vedė skunda ant persiskyrimo 
kada ja ja paliuosavo 
nelaisvės namo.
ISZTEKEJO UŽ DEVINTO 

VYRO.
Evansville, Idaho. — Polly 

Wild, 74 metu amžiaus, turtin
ga naszle, tomis dienomis isz- 

už devinto vyro Harry 
Stibbins, (>8 metu amžiaus. Ke
li isz pirmutiniu vyru mirė, 
vienas pasikorė, 
nužudiritas, 
ant geležinkelio o su kitais per
siskyrė.

isz tojo

tekėjo

vvru
vienas likos 

vienas užmusztas

NUŽUDĖ SAVO MYLIMA IR 
PATS SAVE.

Denver, Colo. — Mikolas O’
Malley nužudo savo mylima 
Alicija Hahn po tam pats sau 
paleido kulka in smegenis. O’
Malley ’buvo pasiutiszkai insi- 
mylejas in Alicija liet toji at
metė jojo meile. Ana diena su
tikės jaja ant ulyczios, neisz- 
tardamas ne žodžio palėkto in 
jaja kelis szuvins ir
ant vietos. O’Malley yra Sla- 
vokas bet priėmė Airiszine 
pravarde ir apie

u'žmusze

tai mergina
žinojo ir nenorėjo teketi už fo-
reignerio.

Pri-
už vyro kuris

nuo 10 lyg 18 
su kurioms pasielgdavo 

zuliszkai, 
nemoraliszko

Mergaites nciszeidavo jau to
kios kokios buvo isz tosios pek- 
liszkos urvos kada iii jaisos pa
kliūdavo.

Palicija ir tėvai nebūt u apie 
tai nieko žinoja jaigu nebūtu 
viena isz mergaieziu per sapna 
iszsidavus. Nakties laike turė
jo baisu sapna, paszoko isz lo
vos su riksmu. T 
užklauso priežasties 
iszkvote nuo mergaites 
teisybe. Dave žinia palicijai ku
rie aresztavojo juodus velnius 
ir ketures mergaites kurios ta
me laike radosi ant virszaus su 
n i geri ai s.
APSKUNDĖ RAGANIŲ UŽ 

RAGANYSTA.
Easton, ‘Pa. — Elmer Mad

dock likos aresztavotas už ra
ganystei ant skundo Petro Mal
lis. Malliso kūdikis apsirgo pa
vojinga liga, motina girdeda- 

apie “stebuklinga dakta- 
nusidaye pas ji ant rodos, 

norints -davė kūdikiui 
” bet li.

Cevai ad'begia 
sapno ir 

visa

m a

Pasai norints -davė 
stebuklingu gyduolių

Tada

tą 
T 
( c

ga nenustojo. Tada raganius 
tvirtino buk stuboje randasi 
tūla ypata kuri apraganavo ka
di.i Namie kitos ypatos nesira
do kaip tik motina 'Mallis’ie
nos.
jam gerai užmokės tai mes 
keiksmą ant tosios ypatos kad 
jai visi kaulai suluž. Vyras da- 
žinojas apie tokius burtus lie
pė raganių aresztavoti.
KOVOS IDANT VALDŽIA 

DUOTU 2.75 PROC. ALŲ.
Washington, D. C. — Szla- 

pieji nariai kongresinonu ko
vos karsztai idant valdžia pa
vėlintu dirbti 2.75 procentini 

lain nes tekis alus v ra nesvai- 
ginantis ir nesiprieszina prohu 
I) i c i jos in stat y ma i s.
BUVO PRIEŽASTIM

MIRTIES 4 YPATŲ.
Chicago. — Gimines mirusio 

milijonieriaus‘Jono B. Alurphy, 
kuris buvo prezidentu Kohlar 
Co., pasiprieszino prieszais tes
tamenta palikta del jojo pa- 
ezios, naszles, kuris paveda jai 
visa turtą, daugiau kaip mili
joną doleriu. Murphy apsipa- 
cziavo su antra paezia kuri bu
vo 24 metus jaunesne už ji. O 
kad prisisavint sau visa turtą

Raganius tvirtino jaigu 
gerai užmokės tai

pasiekė tikslo, 
kad nuvvkos i 

in. miestu nusipirko 
na u jut nauja maszina.

Basišamdes vaikina, kad pa
rodytu jam visus 
Irisus, 
dusi vioszikoliu namo pasirody
ti žmonai ir szeiinvnai. Bet 
Sztai isz prieszakio atleki a ki
tas automobilis. Prasilenkti. 
Valloton buvo užmusztas.
PENKIOS MOTERES 

NUBAUSTOS KALEJI-
MU UŽ MUNSZAINE.

Fort Smith, Ark. 
tiniam sude likos 
penkios moteres už daryma ir 
pa rdaviūejima
Mrs. Fiorentina Lowe ir josios 
16 metu duktė gavo po 15 me
nesiu o kitos trys nuo 10 Iv 
menesiu in kalėjimu.

DOVANOJO $210,000 ANT 
GYDYMO VĖŽIO.

Nežinomas

“cask ’

vairavimo
Valloton iszdidžiai lei-

ir szeiinvnai.

- C-zionai- 
nubaustos

munszaines.

/ <>•,7 s 20

l’hiiadelphia. — 
geradejas ana, diena padovano
jo Pennsylvanijos Universite
tui 210 tukstaneziu doleriu ant 
suradimo gyduolių ant gydymo 
vėžio nuo kurio niirszta tilks
ta nezi a i žmonių kas metas.

Geradejaus pravarde virszi- 
ninkai universiteto užlaikė 
slaptybėje nes taip sau gerade- 
jas vėlino.

PRYCZERIS PRASZVILPE 
$50,000 PARAPIJOS 

PINIGU.
— North M an
il i m ta s ir par- 

abentas ežia in kalėjimu Uni
ted Brethren bažnvežios kuni
gas W. P. Noffsingoris, kuris 
buvo ir Tri-Countv 
Protective draugijos 
rius.

universiteto

M uncie, Ind. 
cbestero tapo
(V

J 

s

pinigu jis
, vy-

Moskva, Bosiję. — Laike di
delio pricsztikęjimiszko sukė
limo, kuriame dalybavo suvir- 
szurn 15 tukstaneziu angloka- 
siu aplinkinėje Gorluokos, su
degino

tukstaneziu anglek 
aplinkinėje Gorluokos, 

4,200 stovylu ir pa
veikslu Motinos Dievo.

Stovylai ir paveikslai likos 
nurinkti isz bažnycziu, kurios 

uždarytos ir perverstos 
darbininkiszku

Szeged i n, Vengrai. — Tula 
kaimiete sugryžtant isz jomar- 
ko, likos užpulta per tamsia 
nokti ir priversta buvo josz- 
koti prieglaudos pas artima 
geležinkelio sargo. Sargas pri
ėmė novos szirdingai motore, 
paklojės vieta tam
kambaryje, kuriame gulėjo jo 
pati. Sargas patomino, kad mo
toro turėjo su

IT.cos 
ant darbininkiszku kliubu.
Anglekasiai nusiuntė telegra- Nemanydamas 
ma pas Slatlinga. generaliszka. 
rarfztininka komunistu parti
jos, girdamiesi ka padare.

Tuks- 
stmoviszku

SURADO 1000 AUKSINIU 
PUODUKU.

r.nstabul, Turkije. — 
t auti s auksiniu
Graikiszku puoduku kuriu ver
te apskaito ant puse milijono 
doleriu,
Smirnos muzeju.

Darbininkai kasdami kanalu 
prie Meander upes atrado sc- 
noviszkus kapus kuriose rado 
puodukus

likos patalpytos in

ir molinius 
pripildytus su auksu.

indus

25 METU MOTERE 
KARSZTAI MYLI SAVO 

102 METU VYRA.
*1 l»

London, Angliję. — Georgv 
Sheet, turintis 102 metu, ap- 
reistfke, kad da nepaliaus dirb
ti turėdamas jauna ir mylin- 
cze paeziule su kuria apsipa- 
cziavo kelis menesius atgal su 
25 metu mergina, kuri prisipa
žino reporteriams kad jisai 
yra mylimiausiu isz visu, vv- • v v
ru, koki kada sutiko savo gy
vasti ir myli 'karsztai.

paežiam

savim pinigu, 
daug, 

pakelevinga motore
nutarė 

nužudyt 1 
ir pasiimt pinigus. Apie* ant- 

valanda naktije, kada ab: 
moteres miegojo, iszkase arti 
grinęzios duobe, pasiėmė ilga 
peili ir inejo in kambari.

A p 1 i nk 11 j v ies zpa tavo

ra

tyku
mas ir 'tik buvo girdėtas sun
kus kvapas mieganeziu mote-
riu. judintojas prisiartino ant 
pirsztu prie gulinezios, 
manydamas, prie pakelevingos 
moteres. Vienu y pu insmeige 
guliiieziai mot erei peili in szir- 
di ir pradėjo smaugti idant 
neiszduotu balso. Motore kelis 
kartus sukruto ir mųioilgam 
aptyko. Lžgamulytas žadinto
jas isz savo darbo, uždege žva
ke, bet visas nutirpo kada pa
regėjo, kad ncužmusze nepa
žystama, tiktai savo locna pa
ezia... Baisei persigandęs ža
dintojas, iszbcgo isz grin ežios 
ir pasikorė ant medžio. — Tik
rai Lhusnie. Dievo.

4

kaip

Pati 
s taigai

Mutual 
sekreto-

Jis kaltinamas del pasi
savinimo $50,000 tos draugi
jos pinigu.

Sako, kad tuos
praszvilpes su mergomis 
riausiai su viena restorano tar
nautoja, Marga reta Shaffer, 
kuriai jis pirkdaves gausiu do
vanu, automobiliu ir dagi nu
pirkęs jai Indianapoly rąstorą- 
na, ta pati, kuriame ji pirmiau 
tarnavus kaip “veiterka.“ 
GERDAVO PER VISA META

F ran a s

veiterka.

BAISUS ATSITIKIMAS.
Miliny, Galicije. — Katre 

V'rubliene skalbdama drapa
nas, pastate ant pecziaus kati
lą su vandeniu del verdimo o 
pati nuėjo in kromeli pirkti 
muilo. Motina neprijausdama 
jokios nelaimes, paliko miegan
ti kūdiki ant pecziaus. Kūdikis 
tame laiko pabudo ir norėda
mas nulipti nuo ipecziaus in- 
puole in katila verdanezio van
dens. Kada motina, sugryžo 
po kokiam laikui, užtiko ku-

'kat iio,

PASZELES DARBAS 
PAMISZELES.

La forte, Franci je. 
angį dk a šio Ta rdea 11,
neteko proto, uždare savo pen
kis vaikus kambarelije, atsuko 
gaza ir visus užtroszkino. Po 
valandėlei inejus in kambarėli 
ir persitikrinus kad visi yra 
negyvi, paėmė britva ir pati 
sau perpjovė gerkle. Vyras at
ėjės isz darbo rado szeszis la
vonus kambarije.

Rumanije. —
, mies

Milwaukee, Wis.
Kujavskis visai nedirbo tiktai 
per visa meta gerdavo ir ne
duodavo nieko ant užlaikymo 
paezios ir vaiku. Todėl vargsže 
buvo priversta jeszkoti persis
kyrimo nuo tokio girtuoklio. 
Sudže nedavė persiskyrimo tik.

diki jau gerai iszvirusi. 
traukdama kūneli isz 
tiktai kaulus isztrauke su pa
galiu.

buvo priežastim staigios mir-, |a- priverto Fra nu idant paliau-
lies savo seno vyro ir trijų na
riu jojo szeiinynos.
TAUTINE KOVA TARP

BALTŲJŲ IR FILIPINŲ.
San Francisco, Calif. — Tarp 

baltųjų ir Filipiniecziu kilo ke
li maiszacziai kutiuoše daug 
sužeista ir keli nu'žu<lyti. Prie
žastis tosios neapykantos buvo 
draugavimas Filipiniecziu su 
baltoms merginoms - prieszais 
ka baltieji gyventojai pasiprie- 
sziųo ir užklupo ant Filipinų. 
Daug maisztininku likos arosz- 
t avėta.

NELAIMES
PENNSYLVANIJOJE.

Harrisburg, Pa. — Moto 19- 
29 Pennsylvanijoj likos sužeis
ta 1104 ypatos o 166 užmuszta

tu geros ir eitu in darbu.

PAS SKVAJERA

Skyajeras:- Tai kaip jis po- 
nei Vanagienei prikiszinejo ?

Vanagiene:- U-gi sake jog

SAVŽUDINSTA UŽ 
MOTERISZKAS KELNES.
Neapilius. — Naujos mados 

moteriszkos kelnes ‘‘ knickers’' 
buvo priežaste savžudinstos 
kokio tai Defilo Bussi. Atome 
gyvasti per nusiszovima isz 
sarmatos, kad jojo pati prade-

MIRĖ TURĖDAMAS 150 
. METU.

Bukaresztas, 
Telegramas isz Macinu
telis netoli Brazilijos, prie upes 
Danubos, prąnesza buk tonais 
įniro Johanas Georgijuszas, se
nas gyventojas, turėdamas 150 
metu. Velionis paliko daugiau 
kaip sziinta impodžiu ir turėjo 
gera protą lyg paskutiniai va
landai.

X _

GROMATA MOKINES.

PRIVERSTA TEKETI UŽ 
KITO, ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.
Wftsliington, Kans, 

versta iszteket
buvo daug senesniu ir nemylė
tu, 18 metu Anele Hillard ato
mo sau gyvasti per nusiskandi
ni ma upeje, mergina mylėjo 
jaunesni vyra bet tėvai buvo 
jam prieszingi.

Kada josios mylimas atėjo 
iii namus Hillardu, tėvas ker- 
szino nuszovimu jojo o mergi
na norėjo su jumn pabėgti bet 
likos sulaikyta per tėvus. Isz 
dideles gailesties, iszlipus nak- visokiose nelaimėse. AutomobL 
ties laike per Įauga nubėgo prie 
upes in kuria inszoko. Josios 
lavona atrado, ant rytojaus.

liu nelaimėse 571 sužeista b 133 
užmuszta; 18 u'žmuszta ant ge- 
lo-žinknlin o 15R sužeista. i»ležinkelru o 158 sužeista, j

asz da sulauksiu szantoje gy
vent. ..

S. O. kur dabar misis gyvo- 
ui? .

V. U-gi sklepukije ant Ri
ver strites.

J r ■ ■ -UT -1 1 -ir -------------I -- - .1 T11 ~U „J I .. 11 III -I

KAD NE PAVOGTU.

Advokatas iii savo paeze.—
su rin ki o

S. O. kur dabar misis gyvo-

Paežiui, moldžema, 
mano kancelorijoj smulkesnius 
daigtus.

O tai kam*
Ba matai asz szedien 

priosz suda teisinau viena vagi 
ir likos teisum, tai ketino szon- 
dioii ateit man padėkavot.

jo neszioti taisės kelnes in vie
ta szlebiu. Jvada vyras pa-si- 
prieszino priesz toki pareda 
savo patogios moterėlės ir 
klausė jojo paliepimo kad -pa
liautu nesziojus

nc- /
liautu nesziojuft kelnes, nuėjo 
ant virszaus ir nusiszovo.

ne-

350 PORTUGALU ŽVEJU 
ŽUVO VANDENYNE.

Lisabonas, Portugalija. •— 
Oozembros žveju centras,
toli nuo Lisabono, labai susi
rūpinės del linkimo 350 žveju, 
kurie priesz keletą savaieziu 
sti 20 laivu iszplauke in jura ir 
da ugia u ne beg ryžo.

Manoma, kad visas tas žve
ju laivynas su žmonėmis žuvo 
per smarkias audras, kurios 
neseniai siautė Atlanto vande- 
-npio, /

t

PRUDE NUSKENDO. 
VAIKAI.

Sziauliai. Gruodžio 22 d. die
nos metu ant Sziauliu prūdo, 
szalia Frenelio odų dirbtuves. • 
ant pionuezio ledo cziužinejo 
vaikucziai —- Izidorius ir Ma
rija Narucziai, gvv. Paprudžio 
gatv. 7 Izidorius i n lūžo ir ome 
skėsti, o Marija, iszsibegiojftd 
kitiems cziužinetojams, puolė
si gelbėti broliuką, ji padavė 
Izidoriui ranka ir tokiu buriu 
abu nuskendo. Juos isztrauke 
siiszalusius ir apledėjusius.
TĖVAS UŽMUSZE SUNU.
Gruodžio 11 d. Merkines 

valscz. (Subartenu kaime) J. 
K. gryžes isz Merkines girtas 
puolė muszti savo tęva 65 me
tu seneli. Tėvas norėdamas ap
siginti kirto su pagaliu per de- 
szini smilkinį sūnui, kuris nuo 
smūgio krito negyvas.

NUOSTABUS SAPNAS.
Sziauliai. Pasziauszes gyve- 

toja pil. Tavorione atsigulė pa
silsėti ir, 
nuostabu sapna. Ji sapnaVfo 
1925 m. mirusi savo vyra, kurs 
jai sake: “Kam jus skolinate 
isz kitu skustuvą, kad yra ma
no paties padėtas ant duriu už- 
szovo. Ten vra du skustuvai.?*

Tuo tarpu katinas szoko nuo 
stalo ant lovos ir iszbudino mo- 
toriszke, kuriai neteko išgirs
ti mirusio vvro tolesnes kal
bos. Tuoj ieškoti skustuvai, 
kurio isz tikrųjų, rasti tėti,

užmigusi, sapnavo 
sapna.

kurio isz tikrųjų, rasti tėti, 
kur Vyruk per sapna nurodo^. 
Nuostabus sapnas!

DRUSKININKUS JAU 
PARDAVĖ.

Vilnius. Žinomas Druskinin- 
ku kurortas, kuriam kasmet 
lankosi Pilsudskis, sziomis die
nomis parduotas 
niu. Kurortą už skolas nupir
ko Kraszto Ūkio Bankas, ku
ris užmokėjo 2,892,000 zlotu.
“SZVENTOJO” NUOTIKIAI

Sasnavoj, Mariampoles ap. 
pasirodė kažin koks szventa- 
sis, 'kuris traukdavo dideles 
pinigu sumas isz vietiniu. Sa
ve vadino vienuoliu, atėjusiu 
isz Romos. Jo biznis butu pui
kiausiai ėjos, jeigu 'ne jo jau
nas kraujas. Ji viena gražia 
diena pagavo jo szeimininkos 
jaunos dukters miegamajam. 
Jo suviliota moteris patrauki* 
ji teisman. Teisme paaiszkojo, 

” isz 
vienuolyno, paszalintas. Buv 
vienuolis Valiuponis ir jo szei- 
mininke Brazdanskiene, pmlo
jusi jam sukeziuoti, teisme ga- 
to po 3 menesius kalėjimo.

kad jis už savo “griekus

I
I
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Mylima mamele!
Daneszu jog visos mergos jau 

pasileido namon o ir asz. Pra- 
szau prisiunst arklius, puodą 
sviesto. Motiejus važiuoja, 

Pasileidus duktė namo 
žinoti, Urszule.

Daug neraszau kad gromata 
ridhutu sunki.

va-

LYGUS SU UBAGU.

Ubagas, in ixma 
Daug galis pone! afieravokic 
ubagėliui kelis skatikus!

— Kad asz pats nieko ne

sziksztu:

turiu.
O, tai keliauk sveikas 

namon drauge. /

Kavalierius: — Kiek kasz- 
tuoja tas jndtas ?

Kriaiiczius: — Jeigu tamis
ta i 50 

rubliu, o jeigu ant kredito tai
100 rubliu, bet tokiu budu tu
ri puse tuojaus užmokėti.

ta užmokėsi tuojaus,

Paskutines Žinutes
----į----

11 Tamaqua, Pa. — Jonhs 
Dumblą neką s, 26 metu, hkį>s 
užmusztas per elektrikini dra
in kuri dalvpstojo kasy'klosc. 
Kiti darbininkai surado jojo 
lavona stovinti.
s V Mount Carmel, Pa. — Ar
ti Kulpmonto likos surastas 
lavonas užmuszto Jono Sinfcc- 
vieziaus 19 metu Jonas mai
tino motina ir szoszis brolnka 
ir seseris nes motina buver 
naszle.

t-

• ... . ’ •— Kaip tai, tamista per
stojo! rūkyti t

Daktaras užgynė man 
rūkyti cigarus ir c i gandus, i*

Po menesiui:
— Ir vėl tamista rukai! 

juk sakei, buk daktaras užgy
nė ?

numirė— Bet daktaras 
<Jv,i iį^Įi-lioft^tgnl.

/ *
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PAJESZKOJIMAINENORĖK ISZ KITO 
PASINAUDOT 

PASAKAITE

DŽIOVA NELAIMINGI MES NASZLAITELIAI
■

liszkas kanezias priesz olektri- 
kiavima arba pakerima peklo
je (kalėjimo) ? Kokiu 'daugiau 
poklu reike ir kam josios jesz- 
koti kitur? Czionais turime vi
sokiu peklu ir kur tik pasisuk 

, Nojnszkok 
žmogeli to, be ko gali apsieiti. 
Gyvenk kaip Dievas prisakė ir 
pildyk tiesas savo sklypo o 
peklos nereikės tau jeszkoti.

Neseniai susirinkę ant kokio p
New Yorke, dideli Į tai jaises surasime.tai bankieto ' 

biznieriai ir bankierini apreisz- 
kei prezidentui Hooveriui kad 
bizniai eina gerai Ameriko, ge
rove visur ir kožnas yra užga- 
nadintas. ..

Taip, bet ne lįel visu.
Del tuju kurie turi visko pil

na visados yra gerove ar tai 
geri ar'blogi laikai.

Kitaip su tais kurie eina nuo 
fabriko lyg fabriko jeszkoda- 
mi nors kokio užsiėmimo per 
kelis menesius o darbo negali 
apturėti.

Del tokiu tai “biznis” 
kas o tokiu sziadien turime mi- 

laimingam ir

4 4 ♦biznis ne

l'Į

1 r
*

Ii jonu s sziame 
turtingam Amerike(t!)

George ’o
23 metu žmogaus 

North Platt, Nobraskos, kuris 
užsmaugė savo 18metu paezia

Laike teismo 
Clair,

St. 
isz

sake jisai:
“Abejojau idant mano pati 

neatstotu nuo krikszczioniszko 
tikėjimo ir nepatrotintu amži
no iszganymo ir tikiu tvirtai 
kad josios dusze nuėjo tiesiog 
in dangų.

Kodėl
> f

laša i t i kejimiszkas 
kvailys nepamislino kur jojo 
duszia eis po mireziai už nužu- 
dinima savo nekaltos paežius?

Detroite vieszpatauja nepa
prastas papratimas kandidat- 
ku in luomą moterystei. Tula •F
isz tokiu, kokia tai Ona Bry- 
liute inpuole in dideli užvyde- 
jima ir laike bucziavirao at
kando savo “neviemam” su- 
žiedotiniui lupa o savo pricszi- 
ninke taip sumusze kad reikėjo 
jaja nuvežti in ligonbuti.

Saugokitės Mahanojaus jau
nikiai idant toji liga neateitu 
in czionais nes kandidatu ant 
nukandimo lupu daugelis ran
dasi.

1i

dei girSzt a i ge ra s b u< 1 as 
tuokliu: —

Sacramento, Kalifornijoj, pa- 
daktaro Raymdndo Duvell •F

duoda szitokia rodą: “Jaigu 
neprigelbsti geri žodžiai, meile 
ir maldingi praszyrnai ant per
taisymo girtuokliaus ir kad 
motore yra daugiau verta pa
guodoms kaip tik turėti vyro 
pravarde, tada reike panaudo
ti kitoki receptą.” — Taip kal
iojo poni Duvell kuri negalė
dama atpratint savo vyra nuo 
gerymo, atėjo ana diena in 
kliuba su 'botagu, užtiko savo 
vyra gerent ir nieko nekalbė
dama pradėjo daktarėli aptai- 
sinet kad tas net Rusiszka ka
zoką pradėjo szokti su prisia- 
duszkoms.

Daktaras Duvell yra vyras 
beveik szesziu pėdu augszczio, 
sverentis 204 svarus o jojo pa- 
eziule turi penkes pėdas ir svė
rė tiktai 127 svarus.

Lai ir kitos moterėlės tuju 
gyduolių panaudoja nes gal ne
pasiseka nuvyti bet ir maži vy
rai nevisados diuxlasi moteriai 
pliekti.

r/ulas skaitytojas isz Spring
field, Mass, mus klausė kur 
randasi pekla ant ko jam atsa
kome:

Kam tau žmogeli žinoti kur 
pekla ir kokia butu isz to nau
da? Juk tosios vietos nekanecz 
žinoti. Peklos turime užtekti
nai ant szios aszaru pakalnes— 
visur kur tik akimis užmesi. 
Pažiūrėk ant savo girto kaimy
no kuris parejas isz urvos su- 
musza paezia ir vaikus kiirid
netuį i ka valgyt ir kuom u'žsi-
dengt. Ar-gi tai no pekla? Ar
ba dirstelek in stuba kurioje 
guli serganti motore o josios 
vyras randasi be darbo, neturi 
kųorp užmokėt randa ir pirkti 
tinkamo maisto. Ar-gi tasai vy
ras nekenczia pekliszkas kan- 
czias, ar-gi tonais nesiranda 
tikra pekla?

Jaigu -žmogus užmusza savo 
ąrtyma, ar gi nekenczia pek-

/

x Dvidcszimts metu atgal or
ganizuota kova priesz džiova

katedroje. Sa

pasielgi lieja ir

Bostono katalikiszkas kardi
nolas (PConnell paniekino asz- 
triai krikszczioniszka politika 
laike pamokslo 
k(» jisai:

“Kodėl įbažnyczios sziadien 
VTa tuszczios? Todėl kad Kris
tus jMiliepe bažnycziai mokyti, 
investi intekme per žodi ir pa- 
veizdi dvasioje meilumo ir ap- 
svarstinejimo o sziadien mato
me kad tieji kurie tvirtina, kad 
vardan .lojo
spiresi baisiausiu bausmių del 
tuju kurie laužo ne Dievo pri
sakymus tiktai žmoniszkus pri
suk vmus.”

Tas kiszasi szaindieniniu pro- 
liibicijos tiesu Ameriko priesz 
kurias kardinolas t O’Connell 
jau nekarta iszženge ir panie
kino tvirtindamas kad 

praaszalijit 
visiszkai isz sklypo o lada už- 
žydėtu vela sutikimas ir 
done del tiesu.

tvirtindamas 
bjaurybe reiketn

TRYS DALYKAI.

t a ja

guo-

Trys dalykai. del suval- 
dimo — būdas, liežuvis, ir pa-

<$ rt’i

sielgimas.
§ Trys 

privalome mylėt — vilti, szvel- 
numa ir meile.

Tris dalykus
— žveriszkuma, iszdyku- 

ma ir nedekinguma.
§ Tris

dalvka i•r kuriuos
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pradėta. Per tuos dvideszimt 
metilu labai daug nuveikta. 
Susekti ir iszgydyti ta liga 
serganezius. Pavyzdin, vientik 
New Yorko valstijoj, 
maut New YoV.ko miestą, yra 
85 dlspensarai, klinikai ir 34 
visuomeniszkos 
kur žmones gali pasiduoti isz- 
egzaminavimui. Kur nėr džio
vos žinovu, Valstijos Sveikatos 
Departamentas insteigiia laiki
nas vietas! kur galima kreiptis. 
Pereitais metais suvirsz 45,000 
iszegzamin-avimu 
tuose klini'kuose.

Jeigu 'sergantis vyksta in 
tas vietas kuom ei liga ji už
puola. ir pasiduoda tinkamui 
pagydijimui, turi gera proga 
pasveikti. Kadnors mokslinin
kai, mokytojai ir gydytojai ta 
takia pranesza žmonėms, vis- 
tiek nuo relkordn matyt, kad 
daugiausia žmonių tonais nu
vyksta kuomet liga jau gero
kai insigauna.

Dr. Robert K. Plunkett, Now 
Yorko Sveikatos Dopartmento 
džiovos gydytojas pranesza 
apie sekanti atsitikima. — 

(t

kinas, lankantis kolegija, geros 
szeimynos ir neturėdamas jo
kiu finansiszku rupeseziu, 'ap
sirgo. Ji užpuolė baisus karsz- 
tis ir per dviejus menesius ne
buvo galima surasti kokia li
ga. sirgo.
jis sugryžo kolegijon

neini-

san i tor i jos,

padaryta

gydytojas 
sekanti

Du metai atgal jaunas vai

<

;, L r
*

() ūda imi ngi įneš innszlaiteliai
Kad atskirti mieli tėveliai nuo mus, 
Matyt, jau priesz akis sunkus vargeliai 
ir kas Muszolps vargditmius mus?

Sziadien jau esam be duonos, iie maisto, 
O mes neLaimingi, ka. reiks mums daryt ? 
Karczios aszaros mus veidus aplaistė, 
Kaip toji sunku varge, reik apsvarstyt.

Jau kuro pritrūkom ir szalta grinczelei,

1

Vien tik sza.itas vejas po kamibari lekioja;
O, sunkus likimas vargszu naszlaicziu 
Kurie per dienas nerimsta: ir dejuoja.

! ” sza ilk e mažutei is, 
Kur .mielas tėvelis ir miela, motinėlė?”

M
1

sza u k e mažutei is,

4 » k

§ 
mus

nekenczia-

dalykus isz kuriu 
turime džiaugtis — atvirumą, 
liuosybe ir patogumu.

§ Tris dalyku* pageidau- 
jauezius — sveikata, prietelius 
ir gera būda.

§ Tris dalykus kuriu turi-

ITis dalvku*

Tris dalykus kuriu turi- 
me szalintis 
sikalbejima ir iszjuokima.

Tris dalykus už kurios 
privalome musztis 
vvno ir namus.

§ Tris dalykai apie kurios 
turime lankei muszti 
rasti, mirti ir amžinysta.

tinginysta, ap

s — garbe, te-

g.v- 
F.B.

DĖKINGAS PHILADELPHI- 
JOS ŽMOGUS GIRRIA DR. 
WHITES LON-GE HAI-LA 
GYDUOLE DEL KOSULIO.

Sztai ka rasto agentas John Rey
nolds, 49th ir Morion uly., isz Phila
delphia, Pa. — “Tikrai tikiu kad jai
gu ne viena bonkute Dr. Whites Lon- 
ge Hai-la gyduolių del kosulio tai bu- 
ezia iszbuvės lovoje, per visa žiema. 
Pagavau baisu kosulį valiuodamas 
per Poconos girria ir kada apie tai 
papasakojau hotelio klerkui, jisai man 
liepe nusipirkti bonkute Dr. Whites 
Lon-ge Hai-la gyduolių. Tuojaus man 
suteikė greita palengvinimą kad ga
lėjau ant rytojaus gryžti namon in 
Philadelphia. Dabar visada jaigu kur 
važiuoju tai jaigu kur iszgirstu koki 
agenta kosiant tai patariu jam var
toti taja gyduole. Žinau kad tai ge
riausia gyduole del kosulio todėl ja 
rekomenduoju visiems.” Dr. Whites 
Black Crow Laxative Cold Pills yru 
taippat stebėtinos pigulkos del szal- 
ezio galvoje ir skausmo kauluose ir 
sąnariuose. Gvarantytos ir parduoda
mos aptiekose visur.

Truputi pasveikc.% 
, bet la

bai greitai pavargo, kvapo ne
turėjo užtektinai, ir tankiai 
kosėjo. 1928 m. rudeni jis la
bai apsirgo, ir kolegijos klįni
ko slauge jam patarė nuvykti 
pas gera gydytoja ir pasiduoti 
krutinę iszegzaminuoti. Ta jis 
nedaro. Apleidęs klinika j:<s 
p radėjo labiau s kosėti ir pra
dėjo iszspiauti kraujo. Už kiek 
laiko tas kraujas sustojo bet 
vistiek jis labai greitai pavar
go ir pradėjo menketi. Per vi
sa pereita vasara jis labinus 
pavargo.

rI’o vaikino levas tūla laika 
atgal sirgo džiova bet su tin
kamu gydymu jis pasveiko. 
Kuomet jis mate, kad jo suims 
taip baisiai sumenkėjo jis tuoj 
kreipėsi prie medikalis^ko pa
tarimo. Vaikas pasidavė isz- 
egzaminaviinui. Bet džiova už
puolė jau abiejus plauczius. 
Ji Inoj pradėjo gydyti. Ir net 
iki sziam laikui jis gydosi, kad 
nors
vien labai serga, 
laika liga sugauta.

Kad nors to vaikino 
sirgo džiova su tinkama prie
žiūra jis pasveiko, bet pirm 
negu tas tėvas pilnai pasveiko 
jis gili perdavė sunui ligos 
bakterijas, ir jeigu sūnūs butu 
pasidavęs i szegzami nav imui
tas faktas paiszketu, ir su tin
kama priežiūra nebūtu 
krėtės. Gaila,
klini'ko gydytojas 
vaikino padėti, nes jis turėjo 
visus* džiovos apsireiszkimus.

Sergėkis nuo kosėjimo, per- 
greito pavargimo, kraujo sci
lėse ir sumenkėjimo. Jeigu tu
ri nors viena isz tu apreiszki- 
mu nuvyk pas gydytoja pasi
duok geram iszegzamiiiavimui.

— F. L. I. B.

truputi sveikesnis vjs 
kaip tik in

levas

užsi- 
kad kolegijos 

nesuseke
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A. RAMANAUSKAS 

LIETUVISZKAS GRABORIU3 
MILL. & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, ,PA. 
Bell Telefonas 1480-R

(Z

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu, pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcztausiu 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.

/

“Szalta czionais!
‘‘.1
“Cyt! nerngok, tu vargdienėli
Atsake jam vyresnoji sesute.

Musu teveli1 in baisia karo iszvare, 
Su .prieszu kariaut in tolimus laukus, 
O motinėlė in szalta gratia uždare 
JT isznesze gei'i kaimynai in kapus.

“O mes nelaimingi, kur'dalbar pasidėsim, 
Kaip keneziam szaležiu ir'badu,
Prie ko mes nelaimingi dabar prisiglausi m, 

’ Spau'dži am i skausmu i r d idži n sk u rd n! ”
Vyresnoji sesute szauko maža broleli, 
“ Eik 'szen, mažas mažutėli tu, 
Žiūrėk ant brangios motinėlės ir tėvelio 
Tai yra miusu brangiausiu turtu.”

“Žiūrėk kaip žiuri ant mus albudu,
Lyg kad geisdami mus suramyt, 
Mums taip nemiela ir nuobodu, 
Kode! jie neat eina mus suramyt ?”

O, sunku, sunku tau, mano vargdienėli, 
Jau matyt mums vargelis didysis 'bus, 
Isz kares incgalim sulaukt inusd tėvelio 
O miela mamyte jau daugiau nepaims!

Ne taip dideles bangos judu, 
Kaip dideli vargai naszlaicziu, 
Ne tiek lapeliu ant giriu medžiu, 
Kiek naszlaicziu kareziu aszaru.

O, pabusk •smarkus sziairrus vejeli,

i i

i,

y
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Nupusk juodas žemeles nuo kapu 
O, 'sugražink miela mums motinėle 
Prie szono tavo apleistu mažti vaiku.

Papūtė vėjelis, nupute smiltelius 
Nuo 'motinėlės aiiigszto kapelio, 
Motinėlė negali suraminti nasZlaiczius, 
Priglaust prie szirdies vargingu vaikeliu. 

“Gal but musu graudu verksmu jau negirdi 
O gal no nor’ jau mlisu daugiau klausyt; 
O, kaip skauda ir graudu mums szirdi, 
Kad jau musu tokis likimas, — ka daryt

“O, nelaimingas gyvenimas naszlaicziu, 
Nesulauksime niekad vargu pa'baigos, 
Laimingas tas kuris auga prie teveliu 

i i

7 1

Jam linksma ir ramu visados!
J

—RW.S.B.

GERAI ISZSKAITLIAVO. DU SĖBRAI.

PASAKAITE
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Mažas Kaziukas jau nebe- 
pirma karta pakliuvo miestan. 
Kelinta 'karta mate didelius 
miesto mūrus, puikius cemen
tinius lakus, daugybe beoinan- 
cziu žmonių, begale sankrovų 
—sankro veliu.

Bovaikszoziojant po miestą 
pa^inorejo Kaziukui valgyti.1 
Pamate jis ant keptuves lango 
kelis pyragus ir, nors pinigu 
su. savim neturėjo, bot intejo 
vidun.

— Kiek Tamsteles praszotc 
už sziuos pyragiiczius? 
klausė Kaziuikas.

—- Už deszimti dovįnios ka
peikos, — atsake jam.

— Už deszimti devyaiios ka
peikos — pakartojo vaikau

— Taį už devynias bulku- 
tos asztuonios, už asztuones— 
septynios kap., už septynias—■

, už szeszias —. pen- 
už penkias — keturios,

pa-

».

už szesziasszeszios
kios,
už keturias— trys, už tris — 
dvi, už dvi — viena 'kapeika, 
už viena bulkute — ne vienos. 
Taigi duokite.
rnan viena buhkuto;

Gerbiamieji, 
a'sz nuo 

pat ryto nieko nevalgiau, dar 
vakaras toli.

Keptuves savininjeai, maty
dami isz vienos puses vaiko 

" 'A - - ' A

gudrumą, o isz kitos jo atviru
mą, mauda guma ir teisingumą 
davė vaiku kelias lygiai bul- 
kutes, davė jam dar ir arbatos 
ir taip Kaziukas, pavalgė pa-
dekojes savo geradejam, iszc- 
jo ieszkoti savųjų kad pargrį
žus namon. ■ r

f

— Hei, .Baltruk I isz ko d ir- 
ba baguę ?

— Isz skutos, ponas profe
soriau.

Isk kokio žverio gerinusi ba-
tai? .

Isz sziaucziaus! • • • A. ■<K s

i

i,'
■r* ;... f'i. •

— Ko tu taip susi rupi nes?
Ko ne busiu su si r upines 

kad mano pati su burdingereis 
labai sutinka.

—- () 
brahgus!

nesirūpink mano 
Jau mano sutinka 

apie penki motai

1

o gyva ir
sveika, — tai ir tavo pati nuo
to nenumirs.

DEL UOSZVIU.

Vienas žmogus pastate tilta 
per upe ir nžpraszo visas uosz- 
ves isz aplinkines idant sueja 
ant to Iii to patrepsėtu o apgar
sinimas buvo tokis: — Sueiki
te visos 'uoszv.es ant naujo til
to ir trepsėkite i n va les; jaigu 
tiltas sulnž tada bus da geres
nis.

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

ne-

• i

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai
konksniinga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. Ji gali 
vartoti jauni vąikucziai del gy
dimo visokio kosulio. Tiedinio visokio kosulio.
kurio kenezia nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole. -1/

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kadžiu.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catewiaaa Sts.,

MAHANOY CITY, PA.

M 't! .Uiį
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Lietuvoj baudžiavos laikuo
se* vienas kaimietis eidamas 
savo dvarponio dirva rado ge
roka gabalu aukso. Pasiėmęs 
miksa, pilnas džiaugsmo, links
mai szvilpaudamns eina tolyn. 
Susitinka Žydą. Žydas maty
damas kaimieti linksmame 
upe, paimtas žingeidumo teira
vosi apie priežasty džiaugsmo.

— Sztai, gal bala aukso ra
dau savo dvarponio dirvoje už 
tad ii‘ džiaugiuosi. Nors neži
nau kaip kitaip su juo pasinau
doti, atneszu ji savo dvarpo-

Žinau ji gana teisinga,

rna

kis geras, ir

n i ui.
esant, užtad ošiu tikras jog ap- 
laikysiu nuo jo gausit ntlygini- 

— atsako kaimietis.
Ui, žmoguti! Bukio lo- 

veskis drauge
mano pas savo dvarponi. Pasa
kysi jam, kuomet radai auksa, 
buvome abudu kartu ir atlygi
nimą koki duos kad padalytu 
abiem po lyge dali — kalbė
jo Žydas.

Kaimietis nors isz karto su
siraukė bet
sunku bus Žvda atsikralvti * ( 
s ilsisi žy p so j e s s u t i k o.

Atvykę dvaran ir pono už-

suprasdamas jog
y

klauti apie priežasti juodvie- 
ju atsilankymo, kaimietis že
mai priesz dvarpony nusilen
kė, padavė jam gab.nla aukso 
ir tarė:

— Sztai, ponuli, justi dir
voje atradau szita gabalu auk
so. Sulyg mano supratimo jis 
jum priklauso, — užtad atno- 
sziau ji ponui.

Dvarponis paemes auksa ir 
atvydžiai ji apžiurėjo ingavo 
toki upa link kaimicczio, ne
liek už ta auksa kiek už jo isz- 
t'ikimumajog buvo pasiryszcs 
viską jam suteikti, ko tik anas 
butu isz jo praszes.

— O szitas kas. per žmogus? 
pažvelgęs in stovinti Žydą

paklauso dvarponis.
— Jis atėjo kartu su mani

mi pas poną, norėdamas gauti 
kuri ponas,

paaiszkino

o kokis atlygini- 
isztikimas ir doras žmo-- 
norėsi už tai ?

>

— links- 
nžklause

dali atlyginimo,.;
isz savo malones skirsite už at
rastąjį auksa’ — 
kaimietis.

— Gerai 
mo 
geli,
inai nusiszypsojes 
dvarponis.

— Penkiasdeszimti rvkszte 
kireziu, ponuli — rimtai atsa
ke kaimietis;

Iszgirdes toki pareikalavi
mu dvarponis isZkairto nusi
minė ir užsimąstė bet pažvel
gęs in kaimieti ir in Žydą, su
prato kame dalykas, pasiszau- 
ke tarnus ir insake, neveiki- 
nant, Žydui atskaityti 25 su 
rykszte kireziu kaipo dali at
lyginimo už rastoji auksu. Ka
da tarnai atskaitė Žydui 25 
k i rėžius, kaimietis kreipdama
sis in dvarponi tarė:

-— Ponuli, asz isisžadu sa
vo atlyginimo už rastoji auk
są. Bukite malonus, man pri
klausoma dali atiduoti sziam 
mano draugui.

Dvarponis noriai sutiko ir 
su sziuo kaimicczio pareiszkl- 
mu. Tokiu būdu, Žydeliui, vie
ton dalies atlyginimo už rasto
ji aukso, teko visas.

•—.J, Mikolaitis.

or;

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS^ IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62.

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

; turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-PresJrKas.
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Pajeszkau savo broli Vin
centa K-adisziu. Paeina isz Lie
tuvos Suvalkų Redyhos. Kab

Apskriezio Liubavo 
Valsczinus, Žaliosios Kaimo. 
Jau daug metu apie ji nieko 
nežino. Jeigu kas isz “Saules” 
skaitytoju apie ji ka žino ir 
man pranesz gaus $5.00 dova
nu. Atsiszaukit sziuo adresu:’

Mr. K. Kadiszius,
89 I1 p Pawderly St., 

Carbondale, Pa.

va rijos

(11.)

Asz Elzbieta Matuliuniene 
po tėvais Ožalaite, pajeszkau 
savo pusbroliu Kazimiero !r 
Antano Jurevicziu. »Seniaus 
gyveno Philadelphijoj. Jei kas 
žino kur jie gyvena 
praneszti:

Mrs. A. Matuliunionc, 
36 Poplar St.,

Waterbun', Conn.

meldžiu 
(lt.

Asz Ona Kalkinto po vyru
Ainoriene pajeszkau savo gi
miniu, pusbroli Petra ir Anta
ną ir dede Jurgi Kulkius. Asz 
paeinu isz
Raseinių apskr., Liedavienu 
parapijos, Meldžiu atsiszaukti 
sziuo adresu:

Mrs. Ona Ainoriene,
202 South St., Athol, Mass.

Kauno Redybos, 
apskr.,

(L9

Dingo isz Philadelphijos 24 
Augusto 1929 mete, Bertha 
Lauksit 35 motu senumo, 5 pė
du 7 coliu aukszczio, 150 sva
ru, trumpi rusvi plaukai, kar
pa ant lupos, žemiau akies, ir 
viena ant kaktos. Pasiėmė su 
save 14 metu senumo mergai
te vardu Silvia, ir vaika Al-, 
berta 12 metu senumo. Moto
re gal g}’vena su savo szvoge- 
riu Steponą Lauksh. Jeigu kas 
darodys tikrai apie tokia szei- 
myna, apturės $10 nagrados.

A. Lauksh, •
51 N. Salford StM 

Philadelphia. Pa.(F.ll)

6 6 6
Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Malerijos. Visose aptiekose.

Yra tai veikiančia gyduole iinoma
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Ant. J. Sakalauskas
į LIETUVISZKAS GRABORIUS 
į (Bell Phone 872)
j 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje sutek
3 kiam geriausi patarnavimu. Pa-

y

ii
:l:
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laidojima atliekam rupextingai 3 
ir gražiai. Busite pilnai užga- J 
nėdinti. j

Isz Mahanojaus ir Girardvilles į
'i jeigu kas pareikalaus mano pa-

tarnavima tai meldžiu man tele- 
2 tonuoti o pribusiu in deszimts
J minutu.minutu. Bell Telefonas 872 8

J1.000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka taa tūkstantis doleriu žmorui 

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

Vaist-žoles yra nuo sekancalu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai ganai 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”.. Narvu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogo. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. T.
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VAIDINELIS
F1

Parasze N. Pinkertonas 
garsus detektyvas.

)

asz priisznu I ainisto arėžia n ap
žiūrėti szitais skyldes. ’' 

Kunigaiksztis prisiartino I>rio 
d u riti ir litvdžiai 
net i xzesjw»s

mi a usia kambari
: r r Pnip! ’

) fI
I

guikflzcrio miegamąjį. Jis dėta

Verte F.W.S.B.

Kunigaiksztis suskambino ir 
kaiį> atėjo senasis tarnas, palie
pė jam sekti paskui ji in minė
tąjį kambarį... Kelioms minu- 
toms praslinkus visi trys atsi
dūrė tame kambaryje.

Tas kambarys buvo antra, 
me augszte, jo langai prasikalė 
buvo in rytus. Apstata atsižy
mėjo savo puikumu. Greta szio 
miegamojo kambario stovėjo 
taipgi szaunus kabinetas. Pir- 
muczia usia sznipas uždavėsznipas
Velžiui szi klausymu.

Veizi! Gal jau žinai kad 
asz ošiu visai ne rasztininkas 
bet Amerikoniszkas sznipas. 
Tas turėjo paaiszketi visiems 
)m> atsitikimo ant stogo.

Senas tarnas tiktai linktelėjo 
su galva.

Bet Veizi, jus 
szau noiszplepeti 
mano amata! Tegul kiti tarnai 
gylvoja ir plepa kiek jiems tik 
lenda!

Klausau tamistos palie
pimo! — atsake senas tarnas. 
Ar pavelysi tamista 
viena tik klausymu?

Praszau klausti.
Asz daug girdėjau ir 

xkaieziau apie drąsu Amerikos 
sznipa Pinkertona. Ar tik ne su 
ju<» asz turiu garbe szneketi?

Taip, mano tikrasis Vel-
— tyliai tarė kunigaiksztis. 

tai garsusis Natas

asz pra- 
niekam apie

užduoti

gas

Zl,
Szi s ponas
Pinkertonas.. .

Senis linksmai pažiurėjo in 
sznipa ir parmos ji už rankos 
suszuko:

O, kaip asz oriu laimin- 
regeti ir kalbėti su juom!

Dabar asz ošiu giliai insitikri- 
nes jog piktosios dvasios, nužu
džiusius musu kunigaikszti 
Keistuti, bus surastos ir pride- 
rvneriai nubaustos. Asz lyg 
gyvos galvos noužmirsziu to 

susipažinau su
galvos 

momento kada 
sznipu karaliumi!

Pinkertonas prieteliszkai su
spaudė ranka seniui tarnui ir 
tuojaus ome tyrinėti kambari. 
Jis atydžiai apžiurėjo ta vieta 
ant kurios gulėjo kūnas už- 
musztojo kunigaikszczio ir sie
nas. Pabaigos žvalgymą jis ta
ra:

Czia asz nepatikau nie
ko ypatingo! Vilniaus sznipu 
czia taip uoliai raustas! jog jie

eme apžiuri- 
Mkvlut<»s szalimos 

siitlipusias duriu lentoje; sky
lutėse buvo 
kos.

insismeige kulip-

kulipkos— Iszszaut ilsios 
niekad nepa<laro aritokiu sky- 
hicziu, — paaiszkino gerasis 
sznipas. Skyle insi si urbusios 
kulipkos esą Oro pusėje visad 
iszi auta o czia visai to nėra.

— Tai-gi, kunigaikszti! Szi. 
tos skylutes buvo jau isz anks
to iszgrežtos ir tik paskiau jose 
buvo kulipkos inspraustos. Bot 
neveizint in gabuma kuriuo 
ruoszesi netikroji dvasia, jai 
vis-gi nepavyko suteikti skylu
tėms reikalinga iszvcizda.

Isz kunigaikszczio ir tarno 
lupu iszsprnko nusistebėjimo 
riksmas.

Kaip tas nutikti galėjo? 
— suszuko kunigaiksztis. O 
kur-gi pataikė mano brolio ku
lipkos? Kaip-gi jis galėtu bu
vęs iszgrežti skylutes in toki 
trumpa laika? — užklausei abe
jodamas senis.

Staigai Pinkertonas mostelė
jimu paliepė nutilti ir pridejas 
ausi prie duni, ome klausytis. . 
Urnai isz kiszeniaus isztrauke 
jis atsuka, atsargiai, be jokio 
braksztelejimo atrakino duris 
ir paspaudės rankoviosta ga
lingai stumtelėjo duris.

Pasigirdo bildesis krintan- 
czio 'žmogaus... Koridoriuje 
ant aslos sukniubo ir iszsitiese 
tarnas Jurgis Jakas susiėmęs 
rankomis savo galva...

— Szia tau, Jakai! 
tai tarė sznipu karalius; — tau 
gerokai kliuvo už pageidimu 
pasiklausyti svetimu kalbu.

— Kodėl tu klausei? — su
piki a i kunigaiksztis.

Kam suardei mano užsitikoji- 
ma tavimi?

— Kunigaikszti, kaip 
niai tas žmogus tarnauja tamis. 

nžklause vikrusis szni-

szal-

szuko

tai ? 
pas.

se-

— Jau ketvirtas menuo! — 
atsake kunigaiksztis.

Jakai, eik. sau po vėl* 
niu laukan isz mano namu! — 
suriko kunigaiksztis, liepda
mas sumokėti visa alga tarnui. 

Jakas pažvelgė in sznipa aki
mis, pilnomis didžiausios ne
apykantos ir murmėdamas at
sitraukė nuo susirinkusinju.

Ponas Pinkertonai, argi 
tamista galėjai trioboje .už už-

... . . . darvtu duru būdamas, patirticzia taip uoliai raustasi jog jie s • - -
paliko daugiau pedsakin negu 
patys piktadariai! O dabar ei
kime in kambari kame kuni
gai ksztiene pirma karta pare
gėjo vaidineli.

Sznipo noras “tuojaus buvo 
užganėdintas ir jie visi nužen- : 

miega-ge in kunigaiksztienes 
moji kuris gražiavosi taip-gi 
tame paeziame augszte.

Czia sznipas itin uoliai grie
bėsi savo amato, nepraleido ne 
mažiausio dalyko, ypacz aty
džiai apžiurėjo duris prie kuriu 
stovėta vardinelio ir kuriose 
stipsojo pedsakiai kulipku, ku
nigaikszczio Keistuczio paleis
tųjų. ..

Staigai sznipo veidas links- 
. roai nuazvito.

— Velži, — tarė jis taniai, sznipas. Pinkertonas pakvietė
— pasakykite kur dabar yra 
mano bundžiai, Vilniaus szni- 
pai?

kas nors sznipinoja,jog mus
patylomis klausosi?

Asz to tikėjausi ir todėl 
elgiausi atsargiai.

— Kunigaikszti, kada asz 
pasakiau Jog skylutes duryse 
yra netikusi 
iszgirdan
ma... Tai buvo neatsargus isz 
jo puses žodis ir todėl jis pane- 
szios guzą ant galvos.

Kunigaiksztis ir tarnas nusi
stebėja žvilgterėjo in sznipa.

— Ponas Pinkertonai, — ta
re Radvilai, — dabar asz be
veik intikejau jog Jakas tai 
galvažudžiu bieziulis o 
pats galvažudis!

— Ta mums parodys • toli
mesnieji tyrinėjimai — atrėmė

imitacija, tai asz 
už duriu prakeiki-

gal ir

• •

— Jie pakol kas tyrinėja 
apylinke kurioje, 
slapstosi galvažudžiai.

— O ka tie ponrti pasako 
apie szi skylių szeszeta? — už
klausė sznipflH, rodydamas in 
duris.

Senas tarnai paini nice pe- 
cziais.

Jie buvo labai nustebinti 
ir vienas iaz ju prasitarė kad 
kiekvienas stovintis priosz du
ris turėjo būti (mirtinai nusiau
tas. Jie vifd buvo tos nuomones 
jog vaidinelis turėjo bnti pa
prasta* szmekla pastatyta pas 
dnris!

Pinkertonas palingavo galva bar! 
$ r t y liai nmri juoke. —

— Mano bnndžiai szi karta symas: ar kunigaiksztis Keis-

anot ju,

kunigaikszti sesti ir paprasze 
tarnu apsakyti visas smulkme
nas tos nakties kurioje invyko 
galvažudyste.

Jis sužinojo jog senas tarnas 
budėjo artimiausiame kamba-

t

S n

Jog sena knnigaiksztie- 
ne rodos apsakinėjo kad perai-

dvašia pasirodo pa* 
kitits duris, 
nebuvo k a 
d utis sergė ti f

— Nugi, tai'pl’Jakas sergė
jo tais duris.

nopasisiiile jis puls 
♦ am darbui ?

— Kiek atmenu, taip ir bu
vo. Jis tuomet gyrėsi jog nebi jo 
ne velnio ne giltines!

Asz taip irimaniah! O ka

tu unkti

■ Ar

*S

Ar kunigaiksztis
pristatęs tn isnors

liszkai porltratibojo savo plana 
ir nei nenuego kad szia. nakti 
sugaus ga'l v a-ži i d žiu s.

Vienuoliktai iszmuszus 
a t s i s v <‘i k i n o 1 in ked am i 
nakti: Kunigaiksztis nuėjo in 
savo miegama ji ir, sulyg szni- 
po patarimo nusirėdė ir jau no
rėjo atsigulti.

Pinkertonas taipgi 
yo in savo, kambarius.

Kunigaiksztis jau buvo pa
norėjas gulti in lova bet tapo 
iszgazdintus patalo iszvbizda ir 
tuojaus paspaudo skambeli. •

y visi 
laba

nu kol in.

galite pasakyti 'apie užmuszi-l Ant jo szauksmo atūžė senis 
ma?

persi-— Kunigaiksztieiio 
kete in kita kambari, pirmame 
augszte gulinti greta jos turė
davo budėti kaskart dvi tar
naites o artimiausiame kamba
ryje du taniai; nuo to laiko ne
be nutiko nieko ypatingo! Už- 
muszimo nakti niekas negirdė
jo mažiausio garso. Kuni
gaiksztis Keistutis ganu vėlai 
vakare nuvyko in savo kamba
ri; iižmuszimas invyko regimai • v s • b « , • * .

•mažiausio

KOLERA „p
♦ .

O

Nelabai senei gyveno Aus
trijoj, vienas žmogelis pravar
de Kolera, kuris tnroįo du la
bai patogius sunūs. ? 
buvo neturtingas ir savo szol- 
mynolo maitino isz savo sun
kaus darbo.

Kada sūnūs užaugo, visa jau- 
numene isz ju pradėjo juoktis 
ir vadinti “Koleroms.” 
kad negalėdami kensti tu visu 

i, nutarė siunstl

Žmogelis

Vate

pravardei “ Wielka Chobra 
(dideji liga). .• k .

padėkavojes senatoriams gry-
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Žmogelis aphdkes rasztus ir
v f !

4

S
žo džiaugdunuisis namo. Parė
jės atidavė vaikams rasztus isz 
ko tie nemažai džiaugės.

Viena diena vyresnis sūnūs 
iszejo in netolima dvaro jesz- 
koti tarnystes.

Kada liekos lĮprileistas 
poną, ponas paklauso 
kur jis paeina ir kaip vadi
nasi:

— Godotinas Jegamasti mud 
su tėvas vadinosi Kolera bet 
mums tokia pravarde nepatiko 
ir mes ji siuntom in Vondobo- 
na pas sonata, kad mums ap
mainytu pravarde. Todėl mes 
dabar nes'ivadinnm daugiau ‘ 
Kolera bot “Wielka Chobra.”

Ponas iszklausos jo apsnki
mo tore:

—m 

loru ne 
kit jus ant sausu giriu, nes 
prieszingu kartu galit man vi
sa dvaro užvetrinti.

pas 
jo isz

L
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TARADAIKApaniekinimu, nutarė siunsti 
prie vyriausybes su praszymn, 
kad apmainytu jiems kita pra
varde.

Viena diena tėvas nuėjo in 
valscziaus rasztinyczia ir pra- 
szo, kad jam ir jo sunams ap- 
maintu pravarde.

Valscziaus rasztininkas tarė 
jum: “Tėvai, mes jums czia 
pravardes negalimo apmainyti. 
Jus turit eit in Vendebona 
(Viodniu) ton tik jums pra
varde gali apmainyti.’’ 

senis papasakojo 
, sūnus tuojaus 

parūpino tėvui pinigu reika
lingu ant keliones ir iszleido 
seninn Vendebona. Ilgai užtru
ko žmogelis, pakol pekszczias 
nukeliavo in Sostą pile Austri
jos.

Ten ir nelengva buvo prisi
artinti prie ministeriu. 
viena diena buvo inleistu 
salo rodu, vienas isz senatorių 
pa klauso:

—— *1 Seni ko 
vai ir ko reikalauji?

Žmogelis ęlrebedamas nusi
žeminęs pradėjo kalbėti:

— Guodotini. Ponai. Mano 
pravarde yra Kol era ir 
turiu du jaunus sūnūs, kuriems 
ta pravarde labai netinka, to
dėl jie mano prisiuntė pas po
nus kad mums npmainytumot 
pravarde.

Seniui pabaigus kalbėti vie
nas isz ministeriu atsake.

— Teip, tokia pravarde yra 
netikusi. Todėl tu jau esi se
nas ir tau bus gera tapati pra
varde o tavo vaikai nuo szios 
dienos nesivadins Koleroms, 
bet mes jiems duodam naujo 

»Į|r^" Wimm ■i|mM||iįi 'i * -i n.. <* .. ■. «ih-

TIESIAI IN KLAIPEDA

Velžys.
— Ka insakysite, tamistos 

skaistybe?
Kiinigai'ksztis tylomis nuro

dė in lova.
Ka tai reiszkia? —

isz vakaro nes kunigaikszti at
rasta rytmetyje dar nenusira- 
d žinai.

— O kaip-gi kunigaiksztie- 
ne galėjo patekti in savo sū
naus miegamaji kambari?

— Dienai ausztant ja apny
ko 'baisi nuojauta; palikus mie- 
ganezias tarnaites ji nuėjo in 
savosunaiiH kambarius. Tuo
jaus po tam isz jo (miegamojo 
pasigirdo baisiauses kliksmas 
ir kai mes nulėkėm in kambari 
tai pamatėme kunigaikszti jau 
negyva o greta jo ant keliu klū
pojo isz galvos iszejūsi kuni- 
gaiksztiene. Visi musu pasiry
žimai iszgelboti ja nuėjo nie- / 
kais ir ji taip ome dūkti kad 
mums prisiėjo visas spėkas sa

'n

f M

naudoti jos nutildymui!
Tariant paskutinius žodžius 

seno tarno balsas emc drebėti; 
isz jo veido buvo aiszkn kad 
jam sunku minėti ana baisiaja 
nakti.

Ponas Pinkertonai, 
kunigaiksztis,užklausė

kaip-gi tamista iszaiszkinsi ta 
dalyku jog kulipkos, mano bro
lio paleistos in vaidinoli, pra
žuvo ?

— Szita dalyku asz galiu 
iszaiszkinti tik tada kai pama
tysiu revolveri!

Ak, asz užmirszau pasa
kyti — ture senas tarnas, — re
volveris, isz kurio szove ponai
tis, ta nakti kaž kur žuvo!

— Dabar tai asz galiu, ku- 
nigaikszti, iszaiszkinti visa pa
slaptį: dvasios gyvena szitame 
palociuje ir vienas isz tamistos 
tarnu bieziuliuojasi su jomis... 
Asz atmenu, tamistos brolis ra- 
sze ir New Yorka, kad jie laiko 
viena revolveri nuolat ant savo 
raszamojo stalo; tai-gi, kuriam 
nors tarnui nebuvo sunku-isz- 
imti isz jo kulipkąs ir vol pa
dėti adgal ant stalo...

ap-

nore-

Ar’ norite ji

Wielka Chobra.
— ivu uu ruis/.Kiiii — SU- 

szuko senasis tarnas, atszokda- 
mas nuo lovos kai pamato ant
klode (kaldra) kuri diena tar
naudavo tik pagražinimui.

— O, vieszpatie! — iszste- 
nejo jis: asz nuėmiau ja.tik va
landa adgal! Kas-gi ' galėjo ja 
volą užtiesti ?

Sakyk teisybe, ar tu ja

1

Sugryžes 
savo sunams

Nereikalauju asz ne Ko- 
Wielku Chobru” ei- 

sausu giriu,
4 (

adgal padėjai?
Dievaž, no asz!
sziais žodžiais senukas 

prisiartino prie lovos ir pakele 
antklode; isz kunigaikszczio ir 
tarno lupu vienkart iszsiveržo 
nežmoniszkas riksmas.«. Ant 
kunigaikszczio lovos gulėjo la
vonas kunigaikszczio Kcistu- 
czio kuris jau seniai buvo szei- 
myniszkaim* rūsy (skiepe) pa
laidotas.

Su

Kada 
in

Tolians bus

K. Rėklaitis
Lietuviazka* Graborlua

• Ii

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbi- 
ninke motorems. Priei
namos prekes.

51 (J W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

30G Market Street, 
TAMAQUA. PA.

*
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GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama ou 
itebotine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tlniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centra ir 603 W. Mahanoy St.

Vyrucziai truputi pasivak- 
tuokite, 

Savo pinigu moteriai ne 
duokite, 

Geriau in Saugia vieta 
padėti, 

Kad kas nepagriebtu. 
Viena'bobele taip insivierijo, 

Kiwi keli pas joja pinigus 
padėjo, 

Apie du tukstanezius jau 
turėjo, 

Ir kaip nieksze tylėjo, 
O kada da daugiau sudėjo, 
Tai pasiėmus maža vaikiuką 

iszrunijo, 
Vyras pasilikęs klykavo, 
Rodos kvaila galva gavo. 
Trankėsi kaip pusgalvis, 
() tai ‘buvo nuduota suvis, 
Kad ant jojo neužkluptu, 

Už paimtus pinigus neluptu,
Bet jis nežinojo nieko, 

Not bažinosi kiek turėjo vieko, 
Daigtu ne ka turėjo, 

Bet ir tuju iszsižadejo.
In kelinta diena ir jisai 

isznyko,
O vyrus grynus be pinigu 

paliko.
Vyrucziai, su moterems pa

siliaukite, 
In juju bankas pinigus no 

kraukite, 
Padekite in banka miestiszka, 

O ne dings pinigai niekada.

*

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
’ 19 W. Centre St; Mahanoy City
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VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KELIONE ATMINTINU
INVYKIU PILNA IN VAIRUMU IR MALONUMU DEL TU KURIE JOI DALYVAUS
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Nekurios motercs savo vyrus 
nužiurineja, 

tr visaip persekiojineja,
Asz pagolberiu, 

Ir tokiems rodą duosiu*.
Neskųsk barzdos,
Neszukuok galvos,

Nuolatos stenėk, 
Ant moterių ir merginu ne 

žiūrėk, 
Apie saviszkia netupinek,
Ba tuojaus velniszkas nusies 

turės,
Ir tave ant kožno žingsnio 

nužiurines, j. 4
Sakys: — Tai bestijokas 

smilu u s, 
Kaip jis da meilus.

Asz sakau ir sakysiu, 
Ir vyrams netikėsiu.

♦ ♦ *
Vienas sportelis nuo trepu 

smuko, ?.
Sprandu sau nusuko,

Mat jisai isz Lietuvos pabėgo, 
Ir in Amerika adbego. - 

Ant Veselkos nusivilko,
Ir ta baisi nelaime atsitiko, 
Gere be cienios munszaine ir 

alų,
Ir ant galo, 

Kada smegeninėje subruzdėjo, 
Iszeiti laukan nenorėjo. 
Vėžliojo tropais žemyn,

“f
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ryje ta nakti kai kunigaiksztis 
Keistutis buvo ant sargybos 
motinos kambaryj; kai iazgir- 
des szuvius faunas tuojaus nu- 
dumes in 
kambarį.,

— Sakyk, n r matote ten 
tais dvases?

— Taip, maeziau szmekla 
bet szi tuojaus žuvo pakol asz 
atsikvoszojau ir prilėkiau prie 
duriu kurias radau užrakintas! 
Kaslrnk sziu skyluoziu tai tuo
met jos buvo tokios pat kai da-

kunigai kfiztienes

Dar vienas svarbus klau-

J'hne temti... Sznipas 
skelbe kunigaikszcziui kad jis 
sziadien jau užbaigęs savo ty
rinėjimus.

— Kunigaikszti, asz
cziaii'dar žinoti kur tamista gu
lėsi szia nakti ?

— Viename isz kambariu 
antrojo augszto. 
apžiūrėti?

— Su mielu noru! Vienok 
asz perspėju kad szia nakti ,ta- 
mistai grūmoja didis pavojus!

— Ka-gi tamista manai da
ryti, ponas Pinkertonai?

— Leiskite man apie tai už
tylėti; jai mano spėjimai insi- 
kunys tai szia nakti asz sugau
siu visus piktadarius!

— Taip sznekedami 'jie at
sidūrė kunigaikszczio miega- 
maijamo kambaryje... Szis 
k a m bar i s buvo labai puikiai 
apdalintas: sienas puosze 

į brangus aržuoliniai ploviniai. 
Su miegamuoju buvo sudurta 
kitas mažas kambarys; juos 
vienijo nedidelis. koridorėlis. 
Apžiurėją kambarius, kuni
gai kszt is ir sznipas ėjo vaka
rienes valgyti.

sienas

Už stalo sėdėdamas, garsusis 
sznipas galvojo kokiais keliais

j tikrai apsiriko! Kunigaikszti, tutis nusiuntė tarnus in arti-atvyks galvažudžiai in kuni-‘

♦ 4
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ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
••■.ex11

Treczia klesa in viena puse ■.......... $107.00 
Tręczia klesa in abi puse.........................$181.00
Turistine treczia klesa in viena puse . . $123.50 
Turistine treczia klesa in abi pusi (niin.) $204.00 
Cabin klesa .....................    $142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine klesa 
ant Promenade DOnio nuo Gegužes 1-mos iki 
Liepos 15 in Lietuva, o in Amerika nuo Rugpiu
czio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos 
sekamai: $7.50 in viena puse o $12.50 in abi pusi.

Vaikams: Nuo 1 metu iki 10 metu amžiaus 
puse kainos. Kūdikiams. Iki 1 metu amžiaus 
$5.50 in viena puse. Ip abi puse $11.00,

U.S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

Iszplaukiimas Laivu 1930 Mete.

l«z New York© 
................................

ESTONIO .... 20 Vasario
LITUANIA ............ 8 Kovo
ESTONIA ... 3 Balandžio 

.17 Balandžio
POLONIA .... 1 Gegužio 

. 17 Gegužio 
. . 26 Gegužio

Laivas Laivas
'f

LITUANIA

ESTONIA . 
LITUANIA

J 
■*—

/

Tešlai isz Klaipėdos
*■     ■11 ■ *      IIII ■■

ESTONIA .. 24 Balandžio 
POLONIA . . . 7 27 Gegužio 
___ • 16 Birželio
LITUANiTTT" 22 Liepos 

ESTONIA . . 18 Rugpiuczio 
LITUANIA .. 26 Rugpiuczio 
POLONIA .... 16 Rugsijo

LITUANIA .
" 1 .gm i'

Ant galo kasžin, 
Kojos susipainiojo, 

Staczia galva žemyn 
nugarmėjo.

Ir taip smarkiai smuko, 
Kad sprandą nusisuko. 

Tai mat, nuo paezios pabėgo, 
In orionais mirti adbego, 
Daktarai sekcija padare, 

Vidurius tojo vargszo atidaro, 
Ir ant galo, 

Viduriuose rado: 
Gorčių alaus su munssaino 

sumaiszyta,
Pilna skilvi pripildyta. 

Tas dėjosi Nedėlios diena, 
Kuri pereme baime ne viena,

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Del informacijų ir laivakorcziu kreikites tuojaus pas savo vietos agentu.

_  — — — « __ _

Nelaukite paskutiniu dienu.

Baltic America Line
8-10 Bridge St. New York, N. Y.
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.
■ ' ■ '/ ‘ :■-, ;"J ,i ' ,, •''Y 1 .J ■ i ,

31b So. Dearborn St. Chicago, Ill.
616 St. James St, Montreal, Canada.

Asz maniau kad kaip pasigerti 
gotai, 

Tai ir mirti lengvai. 
O da sprandą nusisuki,

Tai da lengviau dusriai fai- ’

Ka ju« vyrucziai ant to 
pasakysite,

Ar ant tokios naujienos 
neeudretesitet
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ŽINIOS VIETINES
— S riba toj jau pirma diena 

V asari o—February.
— Nedėliojo pripuola Grab- 

nyczics.
— Sodaliecziu balius Utar- 

ninko vakara Norkevicziaus 
saloje nusidavė pasekmingai 
kuriame dalybavo daug svete
liu.

ISZ LIETUVEZKU 
KAIMELIU

— Vincas
431 W. Mahanoy Avė.

Tamkeviczius

4 v
Shamokin, Pa. f Ignotas 

1513 W. Indepon* 
dent ulyczios, kuris buvo pa
vojingai sužeistas Cameron 
kasyklose, mirė 24 diena Ja- 
nuaraus. Velionis gimd" Lietiir 
voje, apsigyveno vėliaus czio- 
nais ir dirbo kasyklose ir ap- 
sipaeziubdamas su pana

Gedmanas,

Ona
kun Drase. Paliko dideliam nuliu- 

sužeido kėlės dienas atgal Tun- tpmc paezia ir ketures dulkte-

■■^-1 Bll, Į | ,n B i | n............ .... ...... ........ , | m»<w„ .

Baltimore, Md. — Szv. Jono 
Latoran bažnyczioj, Romoje 
pereita menesi in kunigus in- 
szventintas jaunas Baltimore's 
Lietuvis, Antanas Dubinskas. 
Jo Eminencija Basil Kardino
las Pompili buvo inszventinto- 
jo pralotui. Kun. Dubinskas 
yra Onos Dubinskicnes sūnūs, 
gyv. 707 E. Lombard St. Ji pri
klauso prie Szv. Alfonso para
pijos. Baigos teologijos moks-

Dubinskas gryž in 
Linkėtina jo pa* 

“The Bal-
nel Ridge kasklose, pradeda ros: Emilije, Ona, Agnieszka B * a * ■ » • • • « • I 
namie po prižiūra kompanijos ( brolius ir seseris. Antanas czio- 

nais, Veronika Senui iene,
Amilije Zba'rtiene, Ona, Ag- 

? Ludvikas ir .Jonas 
Lietuvoje. Laidotuves atsibu-

ateiti prie sveikatos. Gydosi jr Amilije kaipo ir sekanczius

daktaro namie. Puolantis ak-
szon- 

supjauste [ nicszka,

Veronika
muo sulaužė jam kelis 
kaulius, 
kuna.

T Gerai žinomas saliunin- vo su apeigomis Szv. Mikolo 
kas Steponas J. Kurtz, Slavo- 
kąs, 425 W. Center uli. mirė 
po ilgai ligai Panedeli laike 
piet. Jojo pati mirė szeszi me
tai atgal, paliko tris vaikus ligonbuteje, 
motina kelis brolius ir seseris, nuo sutinusios gerkles, kuri už-
• — Independent kliubo ba-' 
liūs buvo vienas isz pasekmin- 
giausiu ir puikiausiu. Svoteliu 
buvo isz daugelio aplinkiniu 
kurie sveti uosi lyg rytui.

— Mikolas Pieva, apie 50 
metu isz Patriotic Hill, 
mirtinai sužeistas per automo
biliu kuri vare Patrikas Mc
Gee, nuo ko mirė ant kelio in 
ligonbute. Užmusztasis paliko

ranka ir

likos

paezia ir du vaikus.

■f Marijona, naszle po mi- 
rusiam D. J. Cleaiy, sztominko 
ant W. Center ulyczios, mirė 
praeita Subata sirgdama ‘koki 
tai laika. Paliko dukteres, pa
ti daktaro Hollando, pati Fur- 
gisono, Graicije, Joną ir James 
namie, 
d oje.'

Likos palaidota Sere-

SHENANDOAH, PA.
—r Vincas Kolasinskas, 437 

AV. Washington Ave., likos su
žeistas Locust Mountain ka-

bažnyczioje Sercdos diena.

zas
— Baisia mirezia mirė Juo- 

Vaicekauc'kas Shamokino 
kuris užtroszko

i sidaro nuo Naujo Meto, po isz- 
gerimui lajaus tiksle savžu- 
dinstos. Paliko paezia ir ke-

I turis vaikus, nuo 4 lyg 11 me
tu.

Holyoke, Mass. — Szv. .KK. 
drauguve suorganizavo 
ket bole,”
Lithuanian A. C. ir jau losze 
kelis gemius pasekmingai. Pir
mutinis galėjimas buvo su Ho
lyoke Oriais, antras su Spring
field, Mass. Italians. Gana 
puikei pavyko, nes Lietuvei 
laimėjo 49 pointe prieszais 23, 
o su Italians laimejoms laimėjo 
35 pointe prieszais 11. Musu 
manadžierium yra Antanas Že
brauskas. Jeigu aplinkinei Lie- 
tuvisz/ki kliubai norėtu loszti 
su mano kliubais o ypatingai 

West field, Northampton, 
Thompsonville, Hartford, ir 
Worcester. Kurie geistu su 
mumis loszti tegul raszo pas J. 
Aukschunas, 328 Park St., Ho
lyoke, Mass.

‘ ‘ bas-
kuri bus užvardyia

Italians.
nes

su

i Ii

Worcester, Mass. — Žinomo
syk lose ir nuvežtas in ligonbu- Worcesterio veikėjo ir biznio-
te ant gydymo.

Palicija ant

Jono Dvarecko, Sausio

lus, 'kun.
Baltimore.
szaukime pasekmių.
timore Catholic Review” talpi
na ir paveiksią.
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DU GARSIU VYRU
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MILIJONIERIŲ PRIVATISZKI SALUNAI KUR LAIKE GERIAUSIUS GERYMUS.
<‘\v .lerscy, kurie uždraudžia

PASAKAITE

Karta Aleksandras Didysis, 
garsusis Makedonijos karalius, 
būdamas viename G rėki jos 
mieste panorėjo iszvysti gal- 
voeziaus Diogeno. Karalius ra
do ji sėdinti prieszaig saule ir

VMakedoni
jos (karalius Aleksandras. —. 
Prabilo karalius.

— O asz Diogenai, — at
rėmė iszminczius karaliui.

— Ir tu manes nebijai? — 
t esc Aleksandras. ‘

B..............

paklausė Diogenas.
— Asz geras, — iwisake 

Aleksandras.

betaisant bnczka.
— Asz Didysis

Amsterdam, N. Y. — Žmones 
sulaukė Nauju Motu nelabai 
džiaugėsi kadangi darbai pas 
mus la'bai sumažėjo. Dirbtuves 
pradėjo dirbt tik po tris dienas 
ant sanvaites o kitos ir visai 
duris uždare ir nežino kada vėl 
atidaris. Bedarbiu būriai 
vaikszczioja po gatves, daugu
mas neturėdami isz ko pragy
vent eina miestan praszyt val
gyt per tai miesto szelpimo 
szeimyna labai yra didele ir ne. 
žino kas Ibus toliau su darbais. 
O bet kapitalistu spauda triu- 
bina kad Amerike auksiniai 
laikai vieszpatauja, gal tik del 
ju. Taksos kas meta brangesnes 
pragyvenimas ir-gi 
brangyn o darbai vis mažyn, 
darbininku algos la'bai mažos ir 
tos paezios kapitalistu po kelis 
kartus nulaižytos. Del darbi
ninku algas sumažino o del val
dininku vis padidina nes jaigu 
gauna valdininkas algos 10 
tukstaneziu ant metu tai neba- 
gas negali pragyvent o darbi
ninkas uždirba kelis tik szim. 
telius ant meto, kaip jis gali 
pragyvent ir da su didele szei
myna tai dabar mes apsvarsty- 
kim ir da kapitalistas sako kad 
ir taip 
puikiai 
tuoliai praleidžia laika sziltuo- 
se krasztuose o mes darbinin
kai skurde ir varguose bet kas 
skaito saules laikraszti tas kad 
ir dideliam varge įbildamas sa
ve suramina skaitydamas žinos 
isz plataus pasaulio ir lai gy- 
guoja “Saules” laikrasztis ko. 
ilgiausius metus!

—J. A. Nevulis.

Bedarbiu

eina vis

darbininkai per daug 
gyvena Amerike. Tur-

t i

Prohibicijos virszininkai kurio darbuojasi Now Yorko iv New .Jersey, kurie uždraudžia 
kitiems gerti, patys pristatinėjo ir pardavinėjo geriausius gervinus del turtingu žmonių ku
rie turėjo kuom užmokėti už “sztofa”. Sztai salimas pulkininko Arthuro F. Foran, kontrole- 

užsiįminėdavo parda-
“sztofa”.

rio akciziu pristovojo Now Yorke. Daug kitu prohibicijos virszininku 
vimu guzutes isz ko gerai pasinaudojo.

ALSAI MUSU
SKAITYTOJU

Vladas Jokubvnas, Shenan
doah, Pa. — Gerbiamasis ta- 
mista: — Szirdingai acziu jum 
laikraszty “Saule” už teip 
puikia dovana kalendorių ant 
1930 meto. Ne tik asz ir mano 
paeziule nudžiugome loke pui
kia dovana, bet ir mano vai- 
kuczei visa perskaito akyvai 
ir sake kad tokio puikaus ka
lendoriaus nesiranda ne Ang- 
liszkoj kalboje. Da karta jum 
acziu ir vėlinu viso gera su 
Naujeis Metais.

“Saule”

viso gera

Juozas Juszkauckas, Phila
delphia: — Sziame laiszkc pri
siuncziu $3.00 už kuriuos ma
lonėkite siuntinėt “Saule” per 
1930 meta. Mes geresnio laik- 
raszczio negalime surasti kaip 
“Saule,”
gerus pamokinimus ir patari
mus kaip gyventi ant svieto. 
Asz pats myliu 
“Saule” 
szeimynelo — moteris ir vai
kai. Lankomo “Saules” kaip 
mylimiausio sveezio at važi no-

kuri žmogui duoda

Tu blogas ar geras? — į

ROCKEFELLERIS APVAIKSZTiNEJO 90 METU.

I I 
___________________ . j

— Na kas gi bijosi to, ku- i 
ris geras! — atrėžė galvoczius.

Karalius stbejos Diogeno su
manumu ir nepaprastu jo gy
venimo bu du.

Pa^ikalbėjos kiek xs*u 
karalius pasakė:

— Asz matau, jog daug ko 
tau trūksta, Diogene; mielu 
noru apsiimu tau padėti; pra- 
szukie manes ko tik nori.

Pasitrauk tu truputi in sza-
— atsukę in tai Diogenas, 

— tu man trukdai gėrėtis sau
le.

juo,

Asz matau, jog daug ko

Ii »

— Kas-gi turtingesnis, — 
tose galvoczius: — Ar tas, ku
ris džiaugėsi savo szvarku ir 
krcpsziu, ar tas, kuriam per 
maža yra visos valdybes, ku
ris praplėtimui savo valstybei 
ribų sutinka kas diena tuks- 

gresinncziutancziu klucziu
i •» m rr» i »•< t m i

vertas
su

suvir
simam ap-

Rockefelleris, karalius aliejaus, kuris yra 
szum 600 milijonus doleriu. Ana diena tėvas 
vaiksztinejo taipgi 60metu sukaktuvin nuo kada sutvėrė Stan- 

gyvona Pocantico Kalnuose.dard Oil Co. Abudu

I

jam mirtimi ?
Szis galvoczius gyveno ket- 

szimtmetyje
Kristaus užgimimą ir pragy
veno 90 metu. Su lyg jo nuo
mones, žmogus turi taip gyven
ti ir elgtis, kad butu patenkin
tas tiktai tuo, 
nors apsieiti.

Jo visas turtas buvo tik laz
da, prastas drabužis, krop- 
szys, ant pecziu ir mažas bliu- 
delis, (kuri jisai sumusze, kai 
pamate vaika, gerianti savo 
rankos delnu.

virtame priešą

kuo gali kaip

PASITIKO ANT ULYCZIOS.Mik<‘ Oželis, Harrison, N. J. 
— Prisiuncziu pinigus už pre- 

‘‘Saule” ir deka- 
gerapasiskaityti

tęipgi ir visa mano

numorata už
voju už teip gera laikraszti, 
uos jau por 16 metu skaieziau 

laikraszczius Jret 
tinkamiausi* ir

Asz mistinu, brolau, jog
szirdele

davo ant visuomenes instaign 
laiptu arba savo baczkoje.

gerianti
Naktis praleis-tavo pacziosx tankei 

plaka del tavos.’
— O, žinoma, 

szirdies plakimas per
iu ranka, kaip girtas

kada pareinu, tai labai druezei 
a p- plaka...

riaus,
22 dienos naktį iszplesze val
gomųjų daiktu krautuve,

, isznoszdami daug 
Tai jau antra karia.

užklupo 
keksziu namo kuri laike Wal-I Ward St., 
toris Jenks po 
ulyczios. Ar.esztavojo locninin-' Matyt .kerszto nagai, del to, 

l 100 nuoszimcziu

1053 W. Coal daiktu.
Lwm imti ■ A C _ 1__ l

ka ir tris aptersztas balandėlės ]ca(i jjs yra
Mare Roman, Virginia Daye ir 
Della Protto.

Ana diena trvs komunis-

99

Lietuvis.

Pa., -New Philadelphia,
tai norėjo laikyti prakalbas ir 'Szaldžiausio Szirdies Parapijos
prikalbint žmones ant komu- Choras isz New Philadelphia po
nįtmabetjujn tikslas ncpasisc-j vadovyste Varg. J. Januszke-
kę nes burmistras su palicija {viezio ir Szv. Kazimiero Liet., 
pnjiepe komunistams nesztis Parapijos Losze ja i isz Plymou- 
von isz miesto ka ir greitai pa- th, Pa., po vadovyste Varg. P.

J. Karaszausko, rengia Dideli 
Muzikos ir Juoku Vakara, Ne
dėliojo, 2 Vasario (Feb.) 1930, 

Prasidės 7

klausė nes butu uždarytais ka
lėjimo.
“T--------------------------------------------------------

4

Parapijos Saloje, 
valanda vakare.

Brooklyn, N. Y. — Sausio 15 
diena du banditai užpuolė K.

Szv. Jurgio d r-jos 
vos tik sugryžusi

$4.00

r.

Lehigh Valley
- EKSKURCIJA
in New Yorka
' NEDELIOJ 2 VASARIO

Dubeltavas 
Tikietas

Spccialiszkas Troinas apleis Maha- 
uoy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 

j 7:20 vai. vakare Standard Time.

K r*

Jankaiti, 
iždinintka,

| namo isz minėtos dr. susirinki
mo. Banditai atėmė $60.00 gry
nais, apie pusantro tuksfanezio 
doleriu czekiais ir bankine 
knygele. Spėjama, kad bandi
tai yra vietiniai gyventojai ku. 
ric gerai žino visas aplinkybes, 

r*?•• 
3ATIDARYTAS SUBATOMIS VAKARAIS NUO 7 IKI 8 

VALANDOS IR LAUKĖME JUS.
5 
ė 
i i

3
5

I
MERCHANTS BANKING TRUST CO. I

MAHANOY CITY, PA.
Member of The Fedora I Reserve System, 

w -------- $--------

3

3

3

4

UŽkvieczia juso atsilankimo ir pradekite dėti pinigus in

I

h szita Banka. =
I «- •

Gera Banka yra geras prietelis, ir muso Banka yra prite- f
w w w _ ▼-------- J.--------------- ------------------------------ g

II
iII
=iii

teitum del kožno depozitoriaus.
DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A.'DOLPHIN 
JOS. Ji. REING 
P. C. FENTON

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

I' i '

*

NEDELINE 
ekskuroijTa IN

NEW YORKA
$4.oo
NEDELIOJ 2 VASARIO

Dubeltavas 
Tikietas

1:10 ryto 
. 1:45 ryto

Specialia Treina* Subatoa Naktį 
Isz Shenandoah .... 12:36 ryte 
Isz Mahanoy City 
Isz Tamaqua ....

Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 28 Street stacijos 0:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakaro, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

$3.25 ir adgal
IN

I. PHILADELPHIA
VASARIO

12 IR 22

EKSKURCIJA 
IN

DETROIT, MICH.
$12.00 In ten ir adgalios

CHICAGO, ILL.
$16.00 In ten ir adgalios

22 VASARIO
Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minfltas ekskurcijas kroipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

KVITU knygele Draugystėms del Iss- 
mokejimo pinigų ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka* 
sierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - Z6e.

W* D. BOCZKOWSK1.COm
.. MAHANOY CITY. PA.

Preke

*

jaut. Acziu už Kalendorių ku
riame radome daug pilkiu pa
siskaitymu. Dieve Dangiszkas
duokie jumis‘sveikata ir stip-
lybe darbuotis del visuomenes 
labo ir žmoiiiems geroves, nes 
juju laikrasztis yra geriausiu 
už visus 'kitus. Kol gyvi busim 
“Saule” skaitysiu ir kitus ra- 
gysiu prie skaitymo. >

Jonas Czalkas, Martins Fer
ry, Ohio. —- Siuncziu $3.00 už

Saule” kuri,man labai patiri-

visokius 
“Saule 
geriausia ir man paežiam akis sikelo 
praszvito kaip pradėjau 
le” skaityt, kuri žmogų 
szvieczia visokioms nauiiono-l 
mis, ir tol nepamesiu ji skai
tyt pakol gyvas Imsiu ant svie
to.

W.
Pa. —
ir $3. del savo draugo už 
lo” kuria yra 
kožn'am Liet u v ui nes 
no pra partiviszka

v ra *
t 4 Sau-

Ravi neįkąs,

isz tos
jog plaka ii

PAKLUSNUS JONUKAS.

. ANT PARDAVIMO.

4 4 j

ka, nes yra man kaip saules 
spindulei mano
Tankei žmogui užeina kokis 
nusiminimas ar rūpestis bot 
“Saule” tuos 
tuo prasklaidina. Acziu už ka
lendorių. ?

Mrs. Teofile Ratt, Arnold 
Pa. — Prisiuncziu jum $3.00 p’’.- 
už laikraszti

gyvenime, 
užeina

nesmagumusI gulusios

Plymouth, 
Prisiuncziu $6. už save 

“Sau- 
vorla skaityti 

“Saule* 
ne jokiu

partijų, talpina daug puikiu 
pamokinimu visiems ir josios! 
vardas vra tinkamas ir isz tik
rųjų yra “Saule” del žmonių. 
Vėlinu jums kanuopasekniin* 

i—klotie jr daugelio 
skaitytoju sziam mete.

Parsiduoda pigiai deszimts 
ruimu stuba su visom vigadom 
sziluma, maudykle, szlltas ir 
szaltas vanduo. Neseniai koki 

i 9 metai kaip statyta. Atsiszau- 
kit sziuo adresu:

Mr. Jos. Salatka,
514 East Mahanoy Avė., 

Girardvjllo, Pa.
PAJESZKAU GEROS 

MOTERES.

.Jonukas stovi nuo keliu mi
liutu ant saidvako prie uly- 
czios ant kurios nieko ne ina- 
tvt • II

Ko tu ežia lauki? — pa- 
’ klauso praeigis ir ne eini to-

' . (t.1O

lyn ?
— Ba man mama liepė ta

da eitie per ulyczia, kaip veži
mai pravažiuos, o ežia da ne 
jokio vežimo ne matyt..

Mrs. Ona Zdramiene, Broo'k- 
Prisiiicziu 3 do

Man yra reikalinga

“Saule” ir mel
džiu sivvnsti aut toli aus. Asz 
“Saule” myliu skaityti ir lau
kiu nekantriai pakol “Saule” 
ateina. “Saule”'skaityti pra
dėjau tris metai atgal ir man - 
teip ji patiko.kad visados skai
tysiu. Teipgi acziu už kalendo
rių.

1 « ■ , '

• . 4 ’ , ,“l 1 , ' '

J. Dravinski, Bellevue, Alta. 
Kanada.

Saule”

4: *

Siuncziu $4.00 už 
i‘Saule” ir linkiu jum links
mu szvencziti ir tukstanezius 
nauju skaitytoju del justi laik- 
raszczio. Lai Dievas jus lai
mina ir kad sulauktume! atoi- 
nanezui Kalėdų, kad Vioszpars
vela {prisius ta Kalėdų Žvaigž
dntd palinksmint mus visus. 

■
Mrs. S. Kanczienv, Atlasburg,

—* Prisiuncziu
4 4

Pa
už

i 3 dolerius 
Saule.” Mano tėvelis yra |

senu saitytojum ir asz ji ne
apleisiu skaityt nes tai yra ma
no tikra linksmybe mano nu-

A 7 I. * ’" ”, v

liūdime. Acziu sziirdingai luž
■ * « ■ « U . • a Vteip puiku kalendorių ir 

teip gera laikraszti.
% u z

"t

K
•i - O

■ ■ ..

I
I'

r

lyn, N. Y. —
ant 1930 metu. Skaitau 

Saule” jau 20 metu ir nema
nau su ja skirtis nes yra mano

-?rius 
11

/

ji ’

4 J

vidur- 
amžino motore prigalbcti man 
naminiam darbe ir del drauga
vimo. Turi būti gero budo ir 

Atsiszaukite tuojaus 
(lt.

I

szvari.
ant adreso: ■ i

M rs. D. Kari ton,
99 Poquonock Ave 

Windsor, Conn.i
• 1

Lietuviszki Bonai
į III. - I ■■■■■■ —

Jei norit pirkt ax parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai

! in Dept. 4
Kurt H. Schurig & Co

I-
50 BROADWAY 

NEW YORK
tikra drauge mano gyvenime.

I

-4

I si
I

MESZKA MOKINA MESZKIENE PAKLUSNUMO.

i
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Poni moszkieno prasikalto prieszais poną meszka New Yorko žverineziuje ir tasai pra 
Mdėjo su ja ja “szluoti grindįsi

i

C

I

II

1

Szimtai žmonių prisižiurinejo tam nubapdimuį. /vAtli

■t
j«r i - Ji I

BOCZKOWSK1.COm



