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ISZ AMERIKOS
KUNIGAS DAVE SZLIUBA 

PRYCZERIUI — TASAI
NETEKO VIETOS.

Dayton, Ky. — Rev. Julius 
A. Velasco, 31 metu, pra’basz- 
czius Szv. Jono episkopolines 
bažnyczios likos suspenduotas 
per savo vyskupą Alvon Abott 
isz diecezijos už tai kad paėmė 
szlioba pas katalikiszka kuni
gą Elliott City, Md. Rev. Ve
lasco nemano pamesti parapi
jos nes sako kad xwskupas ne
turėjo tiesos ji suspenduoti už 
tai nes niekuom neprašiženge 
priesz tikėjimą sakydamas: 
“Rimo kataliku kunigai turi 
tokia pat tiesa suriszti mazgu 
moterystes žmogų kaip ir kitu 
i szpaži n i m u kun iga i. ”

Rev. Velasco apsipaeziavo su 
Airisze pana Katre Rogers o 
szliuba davė jiems katulikisz- 
kas kunigas Mikolas O’Ryan.

ATIDARYS SENAS KA
SYKLAS HAZLETONO 

APLINKINĖJE.
Hazleton, I’a. — Visoje szio- 

je aplinkinėje anglines kompa
nijos pradėjo pageri net ir ati- 
darinet senas apleistas kasyk
las. Aplinkinėje McAdoo per 
Tamakve ir Skulkino kloni lyg 
Pottsvilles, inžinieriai peržiū
rinėja aplinkines ir jeszko nau
ju gyslų anglies. Humbolte Le
high Valles kompanija indejo 
naujas maszinas in szlopas ir 
atida n s brekeri kuris mnlirbo

DAUGIAU MYLĖJO SZUNI 
NE KAIP PACZIA IR 

VAIKUS.
Chicago. — Hermanas Wag

ner mylėjo daugiau savo szuni 
ne kaip paezin ir vaikus, taip 
sake jojo pati sudžiiii Lupo. 
Josios vyras pirkinėjo mesa ir 
kitus gardumynus savo szuniui 
bet nieko nedavinėjo ant mais
to savo szeimynai.

Sudže nubaudė Wagneri ant 
100 doleriu 'bausmes ir kasztus 
o kad negalėjo to užmokėti 'bu
vo nuvežtas in kalėjimą. Kada 
aplcidinejo suda atsigryžes in 
paezia paszauke: 
tik tu prižiūrėk gerai

’’ Žinoma kad szuo szia- 
dien neturi pastoges nes mote
re taji padla i szv a re.

szuni.

< c
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Dusziuk, 
mano

JAUNIKIS MIRĖ ISZ 
DŽIAUGSMO.

Omaha, Nobr. — Menesis ad- 
gal, Irvin Hutchison, 19 metu, 
susipažino su Kora Ulrich, 17 
metu, patogia gelton-plaukia. 
Nedėlioję susižiedojo, mergina 
ji priėmė, iszsieme laisnus Ra
iled elyje ir ant rytojaus ketino 
atsibūti vinezevone.

Irvinas atbėgės mimo paszau- 
ke su džiaugsmu iii savo mo

liu ksmiausi nczeka: “Esmių 
žmogum ant svieto. Tik pridek 
ranka prie mano szirdies kuri 
plaka kaip kūjis. Meile yra ste
bėtinas dalykas, ar ne?

Kada moezeka ji g
susmuko ant grindų ir įnirę.

loste sztai

DARBSZTI MOTERE.
' AYashiii ton, I). C. — 31 a re

EKSPLOZIJE ANT LAIVO

I*
►

»

n- tavorinio laivo 
praeita l’tarninka užmusze du laivorius. Po eksplozijai užsidegė

6‘/j milijonu doleriu. Laivas ka tik buvo atplau- 
iszlipo 349 pasažieriai. kada pasidaro eksplozija. Isz pasažieriu nie- 

Paveikslas parodo deganti lai va.

New Yorkas. — Eksplozija ant North derinau Lloyd pasažiorinio
‘ ‘M uenchen’’ 
iszkai likos sunaikintas. Laivas kasztavo 
kės isz Vokietijos ir vos 
kas ne žuvo.

laivas ir vis- SERGANTIS GASPADO - 
RIUS ANT LENCIŪGO

N o voroi lorn s’k is, Lenk.

NE PACZIUOKIS SU 
MERGINA KURI:
Yra tingine.

apsirėdę

apie tat

I

I

Isz Visu Szaliu
czionais likos paszauktas ku
nigas pas serganti gaspadorin 
kaime Stobecke.

Kunigas pribuvęs 
tineis sakramentais, nusistebe-

SEKIOJIMUS jo nemažai, kada rado ligoni
Roma. — Observatore Roma-

Vati'kano organas,

POPIEŽIUS PANIEKINA 
SOVIATUS UŽ TIKE- 

JIMISZKUS PER-
su pasku-

Poli ci-

Jeigiu nesuvaldo savo budo.
Ka nemyli vaikus ir gyvu

lius.
Katra apsileidžia 

me ir save neapžiuri.
Kuri nuolatos užpyksta už' 

mažiausi daigteli.
Kuri tik mislina apie parė

dus ir good taims.
Kuri ne yra paezedi ir neži

no verte pinigu.
Kuri nekenezia, ta, kuri gi

ria 'kita mergina.
Kuri nesirūpina

.i°K ir josios motina reikalauja 
kaip kada pasilinksminimo.

Kuri paniekinėjo tarnaites 
ir iszradineja v i sokes priežns* 
tęs ant visu.

Kuri viską užgriebė s 
yra geriause o nemisliua apie 
kitus.

Kuri atkreipė ant saves aty- 
vietose *|M*r

Ik

sau kas

if

i 
I

I
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da publiezniuose 
garsia kalba ir juokus.

Kuriai neapeina niekai Hr 
nedboja ar- žmonis apie ja kal
ba piktai ir jaja pai>i»*kineja.

Kuri apsireilo ir uaujansips 
madas -szlebes iszeidama jjn 
miestą, o kuriai neapeina nie
kas kaip iszrodo namie — ap
sivėlus ir apsileidus.

Kuri norėdama pasinalyt, 
jog yra turtinga, pirkinėją vis-, 
ka ant bargo ir užtrauk i ne ja 
skola.

O katra skaito laikraszczius 
o ypatingai

to

fj

KINCZIKAI J E S Z K O UŽ
KASTU 15,000,000 DOLE

RIU AUKSE.
I

Peiping, Kinai.
tas visas sujudo kada daginio 
apie užkasta skarba

milijonu

i

in.de|o lovos. Užklausė szeimynos del
prikaustyta su lenciūgais prie

NUSZOVE MERGAITE PAS
KUI KIRVIU JA SUKAPO

JO; BROLIS ISZDAVE
Muskegon, Mich.

ja ežia suome Eoresta Weave- 
ri, 28 metu amžiaus vyra, kal
tinama del biaurios žmogžudy- 
bes.

Praeita penktadieni Woavc- 
ris, pasikvietęs jauna moterisz- 
ke, Gladys Echardt, 20 metu 
amžiaus nuėjo in miszka taria
mai paszliaužomis szliaužinc- 
jancziii

vSzis niies-

»no
popiežiaus Pijaus

i adresuota 1
(moraliniam Rvmo*

laiszke asztriai

i XI laiszka, ko taip padare, o tiejei atsa- 
kardinolui Pompili, ke buk ligonis yra sumaiszyto

o paszauktas 
liepe nuskusti plaukus,

I 4vikarui, proto, 
smerkia

mira-M 
sumoje; Savo

sovietu valdžia už tai, kad ji 
veda atkaklu kara su religija 

žai darbo apmalszyti jeszkoto- uždai* 
jus tojo skarbo kurie kasa vi
sur viltyje < suradimo jo. 
užkasta skarba paleido paska- naikina szventadienius ir \ 
la du seni žmones kurie tarna
vo 
metu adgal, kuris užkasė 15 mi
lijonu aukse vietojo kur dabar šaulio 
stovi plytinyczia. Tukstancziai 
žmonių jeszko skarbo. Majoras 
miesto Cluing Yingon apskellie 
kad jaigu kas suras skarba tai 
puse iszdalys del 400,000 varg
szu tam mieste, dali paims 
miestas o treczia dali aplaikys 
tas kuris skarba suras.

. I a
užkasta 

pi'iikiolikos milijonu doleriu. 
Palicija ir vaiskus turi nema-

• nius” 
iszleisti kraujo ir prikaustyti 
prie lovos.

Kunigas užpykęs, liepe tuo- 
jaus iszikiuistyti ligoni ir nu
vežti pas (laktam,
isztyrinejes ligoni rado, 
tikrai serga ant

o bažuyezias, cerkves ir 
visus kitus maldom namus, (le- 

s, pli
ers- 

to verezia žmones tapti bchlie-

” tai taja 
dnu;ei gali imti nž paeze o' įįf- 
ra giispadine, mylės Dievą, sa
vo vinį ir savo artimus.

I

Apie gina szventus paveikslu

i 4

vaiku fotografuot i. 
Miszke jis savo drauge nuszo
ve, po to parojęs namo atsine- 
sze kirvi ir kastuvą, nužudy
tosios kurni sukapojo ir užka
sė.

Piktadarį iszdave jo jaunel
is metu,

kuris mate broli ir jauna mo- 
teriszke einanezius in miszka, 
bet nematė inotoriszkes gryž- 
tanezios. Subatoje jis pėdomis 
nusekė in miszka ir ten rado 
jos kapa.

X T *6

E. Benner parduodama laik
raszczius 
szimts du metus 
darbu mes in taji laika uždirbo 
tiek kad pabaiga savo gyveni
mo gales praleisti be rupesties. 
Dvidcszimts metu adgal Ben
ner’ienos vyras apsirgo ir lyg 
sziai dienai yra paliegęs nega
lėdamas dirbti joki dalyba. Mo
toro neturėjo kitokio iszejimo,

per 40 metu.
ATRADO NAUJAS AUKSO 

GYSLAS.
Pairbanks, Alaska. — Taip 

szio miesto ir Nome, aplinki
nėje Ruby, likos atrastos nau
jos aukso gyslos 
prie Beaver Creek kur surasta 
aukso kuris duoda 6 dolerius 
už pėda. Daug žmonių isz viso 
Ameriko suvažiavo jeszkoti gi
liuko su vilczia pastojimo nii- pradėjo pardavinėti laikrasz- 
lijonieriais, bet ne 
taji gilinki.
QUEBEC PAPELNIJO

$8,000,000 ANT GERYMU.
QucHm?c, Kanada. — Valdžia 

provincijos Qudbed 1 (Kvibėk) 
paturtejb ant 8,043,752 doleriu 
nuo pardavimo viadkiu gėrynių 
del isztroszkusiu 
praeita 1929 meta, 
didžiauses uždarbis nuo kada 
invede pardavinejima gėrynių. 
O tuom kart Amerikos valdžia 
iszduoda milijonus ant isz- 
džiovinimo saviszkiu ir miestai 
bankrutina nes neturi pinigu.

SAVO GYVENIME SURISZO 
11,592 PORU.

New York. — Pastorius Dr. 
Vincentas Pisek kuris džiaugė
si kad per savo gyvenimą sūri-' 
szo mazgu moterystes net 11,- 
592 oras isz kuriu ne viena po
ra nebuvo emus persiskyrimą, 
mirė ana -dienu turėdamas 71 
metus. Velionis buvo prabasz- 
czium presbiteri jonu bažny- 
czios per 46 metus. — Jau tasai 
kunigužis mokėjo suriszt dru- 
cziai mazga kad ne viena pore
le nepersi skyrė.
PENNSYLVANIA TURI

1,159,325 AUTOMOBILIU.
Harridburg, Pa. — Lyg pir-

ant uLvcziu dvide- 
paliovo taji

o ypatingai uis brolis, George,

visi suras

Amerikonu
Buvo tai

ežius ir lokiu budu maitino sa
ve ir vvra ir surinko tiek kad «r
be rupesties praleis senatve.

NEAPSIŽIŪRĖJIMAS 
MOTERES.

Newark, N. J. — Owen Dau
phin sugryžes Su ha toje namo 
isz savo kromo vėlyvu laiku, 
padavė savo pacziaj 2,000 do
leriu idant paslėptu saugioje 
vietoje o Panedelyje nunesz in 
banka, motere paslėpė Įiinigus 
in paduszka. Ant rytojaus isz- 
kiszo paduszkas per Įauga 
idant iszvedyt, pinigai iszpuolo 
o kokis tai praeigis eidamas 
pamate pinigus, pasiėmė ir nu
ėjo toliaus. Norints
jeszko giliukningo surastojaus 
bet lyg sziam laikui jo nesura
do. O gal jam buvo reikalingi.

palicija

APVOGĖ BANKA.
Newark, N. J. — Keturi ban

ditai ine'jo in West Market 
Street National Banka, atkiszo 
revolverius in banko darbinin
kus, pagriebė 12 tukstaneziu 
doleriu ir su pinigais iszbego 
isz bankus.

12

BEDARBIU RIAUSZES 
OLEVELANDE.

Cleveland, Ohio. — Praeita 
Utarninka apie 1,200 vyru irmos dienos Februariuus sziu

motu, Peunsvivanijoj ’buvo už-'moterių atėjo prie City Hali
registruota 1,159,325 visokiu praszydami kad miesto virszi-
aiitomcybiliu. Lž pavėlinamus,'ninkai pampintu jiems dariniu. 

Policija stengėsi numalszinti 
bedarbius isz ko pasidaro 
musztyne kuri tęsęsi per 20 
miliutu. Apie 22 žmones likos 
maž-daugiau pažeisti. Koletą 
bedarbiu likos aresztavpti.

laisnns ir
7 surinko

Palicija surado praeita meta 
, 220 pavogtu automobiliu, nu

rinkta bausmių nuo visokiu 
prasikaltimu $44,477.84.

kitu ineigu valstis 
21,046,794 dolerius. isz

Suimtas \v eaveris prisipa
žino nužudęs jauna mojeriszke 
del to, 'kad ja mylejes, bet in- 
tares, kad ji kita mylinti.

STEBĖTINA GROMATA 
IN DANGŲ.

(kilo.
pacztas

laug visokiu nepaprastu

— Norints 
czionais pacztas aplaikineja 
daug visokiu nepaprastu gro- 
matu bet ana diena aplaike vie
na isz nepapraseziausiu kuria 
raszo kokis tai vaikas. Adresas 
ant kojierto

Jėzui, Danguje.
Pacztorins gromata atpleszc 

maža

Denver,

(i

buvo
) J

sekantis:

ir perskaito kuria rasze 
mergaite Helena Monntourde- 
kavodaina Jėzui už iszgelbeji- 
ma josios sesutes 
kada toji inpuole 
upeluka.

nuo smert 
in artima

SUSIBARĖ UŽ SZLEBE 
— MIRTIS.

Chippawa Falls, Wis. — Pa
licija jeszko .Ievos G reason ku
rios vyra rado su ])erszauta 
krutinę ana -diena. Pagal kai
mynu apsakymu tai G reason 
pirko paežiai szlebe už kuria 
užmokėjo deszimts doleriu bet 
pati nebuvo isz to užganadintn . . / . « • • l t • •ir isz to kilo smarkus barniai 
tarp poros. Vyras negalėdamas 
daugiau italai kyli moteres isz- 
metinejimu badai kirto 
ku'mszezia paežiai per veidą o 
toji isz piktumo pagriebė revol
veri ir nuszove ji ant smert. Pa. 
skolinus nuo savo kaimyno .for- 
duka sakydama kad turi reika
lu mieste, iszvažiavo ir lyg 
szįai dienai josios nesurasta.

su

pas ciesorių llsien Rung, 60 vinis.
Kartu apgailestauja, kad pa- 

valstybes n epą k 1 a us i os 
jo kai Genujos konferencijoje 
1922 metais jis davės sugesti
ja neatsteigti diplomatiniu 
santykiu su sovietu Rusija, 
kol negarantuosianti tikybos 
laisves nerespektįlosianti baž- 
n veži u nuosavvbiu. • •

Berlynas. — Popiežius Pijus 
XI kreipėsi in Vokiecziu Cent
ro (kataliku) partija, grauden
damas, kad ji prieszintus Vo
kietijos kooperavimui su sovie
tu Rusija ir kovotu komunis
tu intakas.

NAUJAS MOTORIS DEL 
AMERIKONISZKU 

AUTOMOBILIU.
Belgradas. — l'Z padirbimu 

ir iszradima naujo automobili
nio motoro (inžino) kuris yra 
varomas su unaiszymu gazoli
no ir smalos, Tomiszlo Jureko- 
viez isz Kroecijos aplaike suim
ta tukstnncziu doleriu nuo 
Chrysler automobiliu kompani
jos. Badai naujas motoras yra 
daug mažesnis ir lengvai padir
bamas.

Kaimuo-
?r

In laika

ŽMOGUS — ŽVĖRIS.
Podolius, Lenk. — 

lis Oronka, staiga papaiko 
buvo tosios nuomones, kad vis
ką turi isznaikyt.
dvieju sanvaieziu tasai kvai
lys uždegė 30 grineziu, nukir
to uodegas ir■ iszbade akis 150 
szunim ir 'katėms. Kada po
licijų pas ji pribuvo, rado pas 
ji 30 szunu ir kacziu aplaisty
tu ikarasinu isz kuriu ketino 
pasidaryti sau žibintos.

NUSZAUTA PER VISZTA.
Berlinas. —r Miestelijo Lem- 

burge atsitiko nepaprastas at
sitikimas. Pati kaimuoezio įli
ejo in kieti idant iszbarstyt 
visztoms seklu. Kada, motore 
i nėjo, visztos pa si baide ir isz- 
loke ant kalianczio karabino, 
kuris buvo užprovintas. Pasi- 
baidus viena visata szoko ant 
vamzdžio, kuris puolė o szu- 
vis pataiko iii stovinezia mo
terų, kuri tuo jaus ir mirė.

i

neatsteigti
su

NASZLE TURI 50 VAIKU IR 
279 ANUKUS; VEDE 6 

KARTUS.
Pretosia, Pietine Afrika. — 

Aplinkinėje Kronsztad, Trans- 
valiuje, gyvena naszle Baure 
vardu \ryyk kuri isztekejo už 
vyro turėdama 18 metu po tam 
in trumpa laika pasiliko nasz
le turėdama viena kūdiki. In 
deszimts menesiu po tam iszte
kejo už naszlio Pretoro, tęva 
keturi u vaiku su kuriuom per
gyveno tiktai pusantro meto 
pasilikus vela naszle su penke
tą vaiku. In penkis menesius 
po tam isztekejo už Renterio 
kuris atnesze su savim pasogo 
septynis vaikus. Su juom gy
veno vienuolika metu ir susi
laukė (la septynis. Po jojo mir-

g v ve na

ežiai pasiliko vela naszle su 19 
vaiku'del iszmaitinimo? Ketvir. 
tu kartu isztekejo vvh>.su nasz- 
liu kokiu tai '('Aiva, tėvu nsz-

Daktaras 
kad 

suma iszv to 
proto ir liepe nuvežti in pri
glauda del pamiszeliu. TEISYBES

JUOKAI
Kalvarijoje, eina Žydelis Žal

nierius nuo muštro su karabi
nu ir usakalbino ii Žydas sto
vintis szale savo krūmelio.

ar jus
szaujete isz tam karabino?

—> Saujeme,.
garsiai szaujete!

—• Garsei
— Ir nakti szaujete?
— Ir nakti!
— A klok!...

*

—Zug mir Mojsze,

Ai

‘Juk nakti 
szaujent gali kam in aki ar in 
pilvu inszaut!...

SVECZIUOSE IR NAMIEJE
Vienas ponas buvo sveezino

se, ir gerai ten svecziavosi, 
valgė visko ir gere

• gerymus ir teip prisisvetino, 
jpg nejauto, kaip ji namo par
vežė ir ant lovos paguldė. Už 
valandos pradėjo jis rėkt:

Leku ja u! hei lekajau! 
duok v v no!

— Nora, pone.

Jeigu kam taisyta* iszkal- 
besi, tada ’.pridsza <lel ‘save* 
turėsi.

Mergina kad ir niekszn 
vyra ima — nežiūri, del to, 
kad geresnio vyro neturi.

Jeigu kelis dolerius pas-
kirsi, tai daug žmonių nupirk
si.

* Kas giria save,‘kiti |K*iks 
tave.

Jeigu žmogus apie laime 
negalėtu, tai in žveri ]>ana«zus 
butu.

* Kito niekados nesudyic, 
del saves suda palik.

* Geri žmonis panirsziis yra 
in gerus muzikantus, — moka 
net ant szlektu instrumentu isz- 
grait gerus tonus.

kaip užmirszi.
Jeigu slide tcisylxw ne

gausi, tai savo kumszteje mfi.
* Biskuti gerybes, biskuti

tikrybes, biskuti pinigu, l»a 
apsieti negalėsi Ih» tu, — dai
giau ne reike; su tuom nieks 
nesipeike. :

ir gerai ten
visokius

Tai duok alaus!
Tai kur asz po velniu

esu ?
Namieje, poneli.

O, jeigu teip, tai duok
vandenio.

DA GERIAU.

Greioziau iszniokesi no

F j 
Paskutines Žinutes

liu kokiu tai'('Aiva, tėvu 
t non i ir Yaiku su kuriuom gyve
no dvylika metu susilaukus, 
ketvertą vaiku. Po turn apsive
dė da du kartu susilaukdama 
vaiku bet ir szibjf mirė.*Vyyk’. 
iene pergyveno; vi sus savo vy
rus apsiau'btu penkosdeszimts 
vaikais ir 279 linukais. Motere 
da ir sziadien yra sveika ir 
drūta bet jau daugiau nemanė 
teketi. . ,. ,L \ .4 J O J •

■ ■ v : t M *

Aficieras in denezika: — Jo
nai, ka tu darai f Tu szluostai 
stiklą su skepetaite nuo nosies!

Denczilkas: — Tai ne vaszeb- 
la ga rod i jos skepetaite, tiktai
mano.

NEPAMELAVO
Pu esi vienatine motere,rn

n»» ....e

kokios savo gyvenime no my
lėjau!

—‘ E j!... asz netikiu!
— Dievaži tos kitos tai bu

vo mergos! 
» "i .♦ / 1 ' . «!

T *■* »m,

JI

II Reading, Pa. — Linculh 
lietelis. 20 laipsniu augszczio, 
didžumses namas «miesto, ka tik 
pidmigtas bet da neati<laryta*i, 
Hpdoge ant paties virsmui# per 
užsidegimą smalos. Bledoa |»a- 
darytn ant $5,000. Kotelis 
kasžtuoja LOOOJXK) doleriu.

fl Brockton, Mass. — Vgpiu 
kilo privglHiMoK -name <lvl 
vargszu kurioje žuvo trys ypa
tus. Ugnis prasidėjo pusiau- 
nakt. Bledes padaryta ant 100,- 
000 doleriu.

11 Pontia Delgada, A»oree 
Salos. — Didele dalis kalno (M- 
liellas nuslwlo ant kaimelio už. 
miMwdamas keturis žmonis ir 
sužeidė a | >i e d v i deszimts.

ant $5,000.
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Kas Girdėt
Antru kartu atsibuvo teis

mas dvieju angliniu palicijantu 
nužudinime anglekasio Bor
kovskio isz aplinkines Pitts- 
burgo ir sziuom kartu džiuro 
nusprendė atlyginimą del liku
sios naszles ir jos vaikams. Ka
da sūdąs iszdave savo viroka 
ant “angliniu kazoku,“ kurie 
sumuszo nekaltai anglekasi Jb-

tieji kurie vadinusi save plli- 
tintojais Evangelijos Iszgany- 
tojaus, nžmetineja Jam klaida 
Jojo moksluose?..

Argi žmones apjako protisz- 
kai ant tiek idant tikėti dau
giau žodžiams iszpustu pusgal
viu, drvsdami atakuoti moTa- 
liszka verte Iszganytojaus 
svieto kuris pasakė:

“Ąsz esmių szviesa svieto, 
kas in mane intikes, nevaiksz-

verte

T“

UŽMIRSZTAS KRYŽIUS
’1 -l* * 1 / i' ‘ .!■ ■1 f i1

senai
Tik

angliniu kazoku,
ežios tamsybėje.

Jau pa'baiga svieto artinasi 
“ Dieviszka Mistra“jąigu kri-

lia Borkovski, naszle pro verks- tikusia ir užmetincja Jam klai-
mus paszauke;
keti kad Amerike da randasi 
teisingyste ir bausme del kal
tininku. Dabar galiu gyventi 
malsziai ir paszvensti likusi 
gyvenimą del savo vaiku kad 
žn-dintojai mano vyro randasi 
už groteliu?’

Dabar Borkovskio szeimyna 
užsilaikines nuo mažos farmu- 
kes ir gazolino stoties. Kompa
nija Pittsburgh Coal Co., turė
jo atlyginti naszliai 30,000 iYž- 
mirti vyro ir tėvo.

ir

4 c Negaliu inti- da prohibieijoniszki veidmai- 
‘ niai apsiginklavę inapsiginklavę in 

Kaszto Szvento.
žodžius

Kiek girtuokliu iszgyde pro
lific! ja T — tai yra klausymas.

Poni Chas. Sabin kalbėdama 
laike piet antlaike piet ant “The Women’s 
Orartnzation for National Re- 
fo
riu Vaistines Blaivinęs Drau- 
guves idant paduotu tukstan- 
czhis vardu tuju ypatų kurios 
likos iszgydintos nuo girtuok
lystes per prohibicija. Poni Sa
bin primine kad deszimts metu 
adgal girtuoklyste visai isz- 
nyks jaigu nžves prohibicija 
liet tuom kart girtuoklyste pra
siplatino po Amerika tūkstan
ti kartu daugiau.

$ y pareikalavo nuo Mote-

Tolimoje szalyje Alaskos li
kos surasti nauji laukai aukso. 
Kadp žino apie tai pasklydo, 
tuk^taneziai žmonių apleido sa
vo namus ir 'darbus jeszkoda- 
mi lengvesnio kelio in turtą. 
Sziandieniniam gyvenime auk
sas yra ženklu iszmintingystes, 
paguodones, gari>es ir viskuom. 
Lenktynėse tojo žfanęzio me
talo žmones papildo didžiau
sius prasižengimus, paniekin
dami prijautimus tikėjimo ir 
mielaszirdystes. Del daugelio 
auksas yra Dievu. Bet duokite 
žmogui pilna skryne aukso ir 
palikite ji ant pustynes per ke
liolika dienu. O kad badas duo
sis jam in ženklus ir pradės 
jiųn draskyti vidurius, parody- 
kit\jam szmoteli duonos o jisai 
atiduos jum visa savo anksa už 
taji szmoteli duonos.

Auksas turi savo verte tiktai 
kapitaliszkam veikime kuris 
yra svarstė visko kas turi ko
kia verte. Bet laike senoviszku 
laiku auksas neturėjo verties 
kiek geležis isz kurio galimu 
iszkalti naudingiausius 
kas ir ginklus.

1
Kadja žino

dalv.

Tikejimiszki veidmainiai ku
rie kovoja už prohibicija pa
tys gere ir laužo tiesas jaigu 
to reikalauja juju pniigiszkas 
biznis norints patys neandla- 
voja arielka, — nekarta padaro 
isz saves asilus kaip tai nese
niai atsitiko laike apkalbėjimo 
prohibicijos veikalu kongrese.

Reprezentatoriu ruime kilo 
didelis klausymas kuris tęsęsi 
deszimts minutu kada kongres. 
monai Brand, Crisp ir Edwards 
pareikalavo isztremti isz kon
gresinio rekordo 
ežios“ 
sze <
Charleston, W. Va., kurioje bu
vo inraszyta tieji žodžiai buk 

Kristus pabludo permainyda
mas vandeni in vyną ant svod- 
Ixw Kane, Galilėjoj.“

Apie taja rezoliucija primine 
kongresmonas Schafer (szlapes 
isz Wiskonsino) savo kalboje 
sekaneziai: “ Prohibicija ir 
kristianizmus.
monai isz Oeorgijos apreiszke 
buk juju dvasiszkioji niekados 
nepasirasze ant tosios rezoliu
cijos ir pareikalavo idant tuo
sius žodžius iszmest isz rezo
liucijos. Visi ant to sutiko.

Argi jau prie to daejo kad

“ paniek i na n- 
rezoliucijos kuria sura- 

d raugu ve dvusiszknju

ė 4

4 k Prohibicija 
Trys kongres-

Tvėrėjai ir užlaikytojai pro
hibicijos tvirtina ir sako buk 
prohibicija. yra priežastis ge
ros sveikatos ir prailgina žmo
gaus gyvenimą Amerike. Gin- 
czinimas su jais apie tai butu 
nereikalingas nes ant užsispy
rimo ir kvailystes nesiranda 
gyduolių. Bet privalo tuos pus. 
galvius portikrint skaitlis ku
ri paduoda apdraudo gyvasties 
Metropolitan Life Insurance 
Co., kuri turi apdrudns 19 mi
lijonu ypatų. Pagal josios ra- 
parta tai girtuoklyste pasidi
dino sziadien
daugiau ne kaip 1920 mete. Ma
žiausia girtuoklyseziu buvo 19- 
19 mete o daugiausia 1929 me
te. Kanadoje praeita meta isz 
600,000 gyventoju mirė tiktai 
trys žmones.

Sztai matyt kokia geradejys- 
te del žmonių atnesze garsi pro- 
hficija.

szeszis kartus

Veins' vakaras. Jau 
užgeso miesto žiburiai, 
mano mažucziame •kambarėly
je tebedege lempai. Asz pats 
klūpojau priesz Vieszpatips 
paveiksią ii’ tyliai tyliai mel- 
džausi. Staiga kaž kas pasibel
dė in mano kambarėlio duris. 
Kaž kas kaž ka susznekdjo. .. 
Neužgirdau. Tr vėl pasibeldė. 
Atsistojau.

Kas ežia? — klausiu.
—■ . Asz. 

f W ■■■ * ‘"'f . t k t % K ■ ,

— Ak, Juozas!
Inleidau. Taip. Priesz mano 

akis atsistojo jaunas, gražus 
vaikinus.
Gvildys,
Jis savo gražia kūno sudėtimi: 
tiesumu, augalotumu, daila 
veido iszraiszka, juodais gar
biniuotais plaukais, be to dar 
lengvumu ir lipsznumu (kas 

vilioti 
mergeles.

zas buvo garsaus 
nūs, 
džiaugėsi 
mas.
naudojosi 
smagumais 
religines bei

priesz

Tai buvo Juozas 
kuri genai pažinojau.

auga lotum u

svarbiause) 
grakszcziasias

viliojo 
.Tuo

ju rišt o su
pert ekusia i ir 

nevaržo-

visais 
ir

susi-
Buk ramus! N o rei- 

del kokio nors 
Sakyk,

cziaii 
macziau 
balas,

Kodėl tu sziadion toks 
jaudinęs? 
kia graužtis 
menko nepasisekimo, 
kas tau?

Nei’ini'ns ima... I’aina- 
gyveninio tiisztuina. Pa; 

kad jis yra muilo bur- 
kuris iszkvla isz van

dens ir vėl greit pranyksta...
bet viskas jau volu. .. 
baigė skaudžia ironija.

Die... brangus, tu ser- 
Kam tie1 gyvenimui pric- 

Kam t n s n usi min Į- 
vorta. nesidžiaugti 

gyvenimu ir pamesti visos jo 
auksinęs 1 
mano gyvenimas 
gas priesz musu akis, Mes 
tik pradedam gyventi. Praszy- 
kimo Dievą sulaukti žilo plan- 
tko. O per ta visa klika, vado
vai! kimo protu ir grynąją žmo
gaus sąžine.

ir

gi.
-kaisztai ?
mas? Argi

irz

viltys? Juk tavo ir 
i stovi did in

dai’

Reprezentatorius Schafer isz 
Wisconsino innesze byla 
prasza tinimo 
duoti kožnam 
pardavinėjimo 
gerymu.

ant 
prohibicijos ir 
valscziui tiesa 
svaiginaneziu

Motinos! Ar žinote kur jusu 
dukreles vaiksztinoja ar 
neja naktimis ir 
Lietuvaitei valkiotis in

publicznu szokiu

ai
vazi- 

pritinka
kitus

gyveno 
niekieno

Savo jaunystes dienose 
gyvenimo 

greit užmirszo
dorines tiesas. 

Isz jo lupu dažniai! ir dažniau 
plaukdavo žodžiai: “naudok 
kimes proga.

žodžiai: “
“Jokia pramoga 

ir joks pasilindkmininuas be jo 
niekuomet nepraeidavo, 
te buvo žinomas, kaipo

“ Tuo vardu va- 
gražioji, lytis. Isz 

tikrųjų jis buvo gražus ir liek
nas, 
kia vidujinis 
iszorini? Kas in.

les dievaitis, 
dino ji visa

Mios-
“sau-

kaip nendre. Bet. ka reisz- 
pasaulis priesz

ji insigilina
kas iii ji bežiūri, jei žvilgsnys 

NTieko, 
i c s

szirdi ?pavergia
kas! Taigi visas pulkas 

smalsiai žiurėjo iii

gaus sąžine. Isztobu linkimo 
savo būda ir sustiprinkime 
valia. Tada galėsime spręsti, 
ar musu gyvenimas buvo tusz- 
C5U)S muilo burbulas, ar no. 
Musu amžiuje nei vienam jau
nuoliui auksines viltys neroi- 

k, brolau,

buda
Tada galėsimo spręsti

miestus ant 
kurie yra laikomi kur ton rod- 
hauzese/Apsvarstykite taji da
lyką gerai nes po tam graudin
si tęs. Ar žinote kad Su v. Vals
tijose jaunos merginos pakliū
va in nagus žmogiszku szarku 
ir buna instumtos in pragaru 
kuriu skaitlis daeina lyg 96,000 
ant meto’! Po tam kas? Palei8- 
tuvingas gyvenimas ir mirtis 
už tvoros. Dabar laikas suval
dyti savo dukreles nes jau svie
tas pradeda pirsztais badyt 
Lietuvaites paniekindapias vi
saip. Pabuskit!

nie- 
gra- 
apa- 

“ ir •kiekvie
na stengėsi jam patikti, kiek
viena koketavo, norėdama tu

šavo mylimuoju.
dievaitis“ nei 

sau mylimosios, 
dažnai su jomis sėbravo, 

sueidamas net ir in artimes
nius santykius. Visos buvo jo 
mylimosios visomis ir tenki
nosi. Sziandie su viena, rytoj 
su kita. “Naudokis proga“ —. 
tai Juozo szukis, kur jis taip 
labai garbino. Kas kart 
les dievaitis 
biauresnius 'purvus, vis m 
pragarariszkesni gyvenimo su
kuri. Jo lupos senai besznabž- 
dejo “Teve musu.“ 
smagumuose paskendęs užniir- 
szo Dieva, užmirszo Kristaus

eiju“ 
loniszkaji įranta

re t i 
“saules 
ne iszsirinkti 
nors

Tacziau
nema-

sau-4 4

klimpo vis in 
•purvus,

,»

Gyvenimo

labai turime guodoti-Daug 
nu motorėliu užsiraszusiu laik- 
raszti “Saule“ ir kaip duodasi 
girdėt tai kožnas vyras labai 
isz to yra užganadintas nes pa
mote nereikalingas sueigas su 
kūmutėms, grinezes prižiūri ir 
pasiliko szventa motere. Butu 
la'bai gražu idant visos mote
rėles imtųsi už skaitymo.

* 11.

Piktumas žmogų inveda kaip 
kada in dideli ergeli. Laikais 
isztareme tokius 'žodžius kada 
esame užpykintais kad už *tai 
gailetumes per visa amžių. Tė
vai neprivalo bausti savo vai
kelius kada yra užpyko nes 
jaigu tėvai randasi tokiam pa
dėjimo tai tankiai nubaudžia 
vaikus du kart tiek kiek priva
lo nubausti. Palaukite pakol 
upas piktumo pereis o tada nu- 
bauskite rykszte kūdiki. Jaigu 
kūdikis turi pikta upa tada tė
vu privalumas yra kovoti ir 
iszvaryti taji upa isz jaunystes 
nes po tam jau sunku kūdiki 
atpratinti nuo 
pripratimu.

ikto budo ir

❖ ❖ ❖
Skaitykite “Saule”♦ ♦ ♦
6 6 6Tabletai

Praazalina galvos skausmą ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo persza- 
lima pirma diena, Ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite Mptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti
a. 1

Dievą,
Kryžių. Jis buvo bedievis... 
ir velnio tarnas. Tai. toks szia- 
diena priesz mano a’kis stovė
jo Juozas, tas 

kuris
smiles dievą i- 

atvangos
4 4

tis,“ kuris be 
džiaugsmingai juodai nudažy
tas. . .

Kur buvai, isz kur eini?I

— pradėjau, sodindamas kė
dėn, klausinėti.

m ‘Taip sau... buvau tru
puti. .. — pramurmėjo ir nie
ko nepasako. Užsigulė ant sta
lo ir dažniai dūsavo. Kalbėda
mas nervąvosi ir buvo kažin 
ko neramus. Veide pastebėjau 
iszgasti. Nepakencziamas ūpas 
Juozas su baime pakele 
va,

visa nakti
ne

tylėsi me 1 S'

gal- 
pažvelge in mane ir vol ty

lėjo. Ir man neramu. Kas da
ryt? Nežinau, kas daryt: 
jftug*i
Pradėjau.

gal sziadien pasilinksminime 
buvai? Kas nauja?

— Nieko. Truputi užtru
kau su... Ji praszo mane pa
lydėti ir asz... — nutruko žo
džiai.

Juozas kalbėjo
♦ rV. i v• • i

Jautėsi vidujinis susikrimti
mas. Asz supratau. Momonta- 
taliai perbėgau mintimis Juo
zo praeities gyvenimą ir su
pratau, *kad saldžioji taure 
prisipildo nuodais. Jo gyveni
mas j-ain inkyrojo. Man gaila 
pasidaro skestanezio žmogaus 
szirdies, sielos... Ėmiau ra
minti, guosti, žadinti mirusia 
vilti. Juozai, brolau, kas tau?

Ar isz namu atėjai ? O

Juozas kalbėjo vis nera
miau. Žodžiai buvo neaiszkus.

k e t n p a mos t i. i k y 1
kas tave kankina?

— Nuodėmė... —sziur pū
lingai, purtydamas galva, isz- 
tare ha baisuji žodi. — Nuodė
mė, velnias mane apsėdo. . . — 
ir sugriežė dantimis.

Dėlto nereikia nusimin
ti. Juk kiekvienas žmogus nu
sideda, bot darydamas 'atgaila 
ir priimdamas jos 
ta vėl ingauna 
loniu — raminau ji.

Asz žinojau, kad .Juozas bu
vo nžniirszes religija ir pasi
traukęs isz tikrojo kelio, žino
jau, 
džio

sakramen- 
isz Dievo ma

girdėti žo- 
bet tuo tarpu

kad jis nenori
“Dievas,“

vienintelis kelias buvo ji pra- 
Taigidėt i

dėjau:
ii>6s įihiini,

'paklausyturnei manės.
bar pradedu

intikint i. vėl pra-

Viskas butu gerai, jei tu 
Asz da- 

su prastutave

MR'S*_ —.T r i

, Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
FLAXINE nauja sutaisyta 

gyduole suteikia palengvinimą 
arsziansiam kosuliui,

FLAXINE yra visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. 
vartoti jauni vaikucziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurie kenezia nuo Asthma arba 
slinkam kvėpimo, atras pale
ngvinimu vartojant FLAXINE

■A "fit 41 ■ ** 4 ■*'1i s~ d, Z— , I; M1 *U ’U

Tavo uttfirtnpus 
tave iszgelbes. Nesibijok shvo 
draugo. Jis tiesia tau nelaime- _ <« a • 1 1 •

_ J, ,

Buk atviras.

> t

MH

jo ranka, kurios tu esi labai 
yii’ labai reikalingas. Pamesk 

gyvenimo smagumus 
doi‘os

brolau, 
ir iiisa'kyk sau pildyti

7instalynius. Atsipeikėk ir su
žadink savyje vilti. Asz žinau 
tavo

demes. Sztai 
džiai: “
Ii gėlos, jei pirm to geliu lys
vėje nėra, augę piktžoles. Tik 

sielos namus gali in- 
angolas, kai demonas isz-

9

szirdy ’užmirsztas Kiy- 
žius. Bet neiszsigask savo nuo- 

Persii poeto

M

/ „lirų,.1*11 f Mm i#1' -< u ■ * " *• , ♦r- n* 1 ■ '■ 1V*'

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 143U-R

IszbalBamuoja ir laidoja miruBius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil- 
_____ j Parsamdo automobilius del 
laidotuviu, 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. .

(I., ,l.l

zo-
Niekuomot negali aug- e >| • | 0 A111 J1 LI

Ji B«l' I niausiu.

į1 it
4..

Tie

Taigi skubiai prieik isz- 
Pasisakyk kunigui

> ineslėpdamas ,gyduole.

tada in 
eiti 
eina, 
pažinties,
savo nuodėmės
ne vienos. Pasižad<‘k dorai gy
venti. Dievas yra gailestingas 
maldauk Ji, 
raminimą

♦

o suteiks tau nu- 
ir pack’s 

piktąjį demoną.
Taip asz kalbėjau 

kuris it peikuno trenktas pa- 
šzokes suriko:

— Ech... Kaz! Nekalbėk 
man apie Dieva. .Jan 20 m., ne
tariau Jo vardo. Vėlu bepradė
ti.. • Geriau dar karta iszlenk- 
siu. gyvenimo smagumu tauro, 
kuri užnodijo mano szirdi, dar 
karta ja pamyluosiu ir... — 
Šzoko ir, kaip beprotis, 
timis sugi’iežes, iszbego.

Sziurpuliai mane perėjo. I’a- 
pro Įauga, bet nieko 

Aplinkui juodavo; 
naktis, baisi' užkeikta naktis!

Taip, taip kuklus, clgo- 
, — tavo^szirdy

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

* M

nusiuntimo kasztu.
nugalėt i

e Juozu i,

dan-

žvelgiau 
nesimato.

ta, žinau 
mirsztas Kryžius (K
Kryžius..
ir nuėjau

11Z- 
užmirsztas 

. užpueziau 
gulti...

(

tavo
)

lempa

* * *

Rytojaus diena skaitau laik- 
Miesto gojely rastas 

Juozas Gvildys, 
revolverio

Kaltininkai 
buvo 

maus advokato sūnūs.
I r t i t‘k.
/\k,

ieszikomi...

rą sz t i :
negyvas 
Nuszautas 
szu via i s.
mi. Nelaimingasis

i i

St.
dviem

ieszko- 
žy- te'

y i

i Kaltininkaltaii>. . . 

y y

Bet jie ieszkomi jau ne szim-
tai metilu.. 0 kur. ateitU

1I

Ii

Parsiduoda A pliekoje pas:

W. J. MILUS
CcnlFft A Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

* o *

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuviu, kriksx- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir L L 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

k

f?---- -—---i)-)- —.. ------------

I Lietuviszki BonaiI

I Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK
J

KAS KENCZIA
UŽKIETEJIMA VIDURIU.

Jaigu kieti viduriai, turite guzus 
balta liežuvi, silpna szirdi, nemigo ir 
anksti atsikėlė jaueziates pailso, ne
paisant kad nuo seniai vartojate vi- 
sokes piles ir druskas bei invaires 
gyduoles, prisiuskit savo adresu o 
gausite dykai iszbandyma ir nurody
mus kokios isz to ligos paeina. Ven- 
trola ir dvi kitos gyduoles daugeli 
pagydė ir gydo. Pamėginkit. Raazy- 
kite tokiu adresu : (t.13

• »

Plainaville, Pa.
WESTERN CHEMICAL CO 

P, O. Box 117

ILSIAI IN KLAIPEDA
i

f
f 

I

i

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA
.... $107.00 
.... $181.00

VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KELIONE ATMINTINU 
INVYKIU PILNA INVAIRUMU IR MALONUMU DEL TU KURIE JOI DALYVAUS

Treczia klesa in viena puse . . .
Treczia klcsa in abi puse.........
Turistine treczia klesa in viena puse . . $123.50 
Turistine treczia klesa in abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa . ...............     $142.50

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

Vaikams: Nuo 1 metu iki 10 metu amžiam 
puse kainos.

*

Laivas

*
Kūdikiams. Iki 1 metu amžiaus

$5.50 in viena puse. In abi puse $11.00.
U.S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

i

Iszplaukiimas Laivu 1930 Mete.

Isz Now Yorko Laivas Tošiai iaz Klaipėdos

I

ESTONiO .... 20 Vasario 
LITUANIA ........... 8 Kovo
ESTONIA ... 3 Balandžio 
LITUANIA . . 17 Balandžio 
POLONIA .... 1 Gegužio 

17 Gegužio 
. 26 Gegužio

ESTONIA . . .
LITUANIA ...

f

ESTONIA . . 24 Balandžio 
POLONIA .... 27 Gegužio 
LITUANIA .... 16 Birželio 
LITUANIA .... 22 Liepos 
ESTONIA . . 18 Rugpiucaio 
LITUANIA .. 26 Rugpiucaio 
POLONIA .... 16 Rugsėjo

į.
Į

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

Nelaukite paskutiniu dienu.

Baltic America Line
315 So. Dearborn St. Chicago, IU.

616 St. James St. Montreal, Canada.
8-10 Bridge St. New York, N. Y.
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62

i Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam 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-Pres.irKas. i

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St ; Mahanoy City

.. . .. ■ ~    -4.... - - A l . AA A. A A ■ a 'L A I

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke mote rems.- Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

t-.

PA.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
Hebetinc pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron-* 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užčima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmu galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno meno- 
šio gydimas Preke 80c per paczta. 
tszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.
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51,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ra tas tulutantia doleriu žmogui 

reiszkia, jnigu 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 b* auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukse 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esae ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-Žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekancaiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų tr pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaplnimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu preparatas“. Nervu 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 Želiu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITĖ,

malimo, nenoro valgyt, strėnų tr pe-

M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport. N. T,
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Ant ŠvietėI

APYSAKA ISZ PRAEITES

Verte F.W.S.B.

Nuo laiko lyg laiko atsiraadi- 
nejo su isztaukuota kamzole 
storas ir minksztulelis pape. 
Liaszkeviczius ir prisukęs gra- 
jinti ziegoriu prasiszalinejo in 
szali paliepdamas grajins areja
isz Magbeto kurios su didžiau
siu užganadinimu klausė isz- 
sziepos dantis o kuri nžgluszi- 
no visus riksmus pietųjaneziu.

Tada, kada tokis riksmas 
svecziu o ir priek tam dasidejo 
tokia puiki muzike, visiszkai 
apkurtino, mano Tamoszius bu
vo kaip loenam savo name 
IM'rszokinedamas per kėdes im 
sispausdamas taqi pažinstamu 
ar n epą žins t am u, atrado sau 
vieta prie stalo Vikrios o ant 
manės 
akimis ir

pri verst i na i mi rkeziojo 
judino su pirsztu 

idant ta pati padaryczia.
— Viktus! — paszauke in 

pri ta niauja nezia mergina — 
paimk-gi tu ta provincijona ui 
apgloba, žiūrėk, jis taip atida
ro burna, 'buk norėtu tavo nu
ryt . . . Seskis-gi žiopli czionais, 
— kalba Tamoszius in mane ro
dydamas tuszczia vieta priesz 
save.

Pietus praėjo
Vikce prigulėjo prie smagiu 
merginu nes galėjo neszt ant 
vienos rankos sustatytas viena 
ant kitos dvylika torielku su 
visokiais valgiais, pamindama 
gerai koki kas valgi užkalbino. 
Torielkas taisės mete ant stalo 
priesz sz])osingus jaunikius

laimingai,

.1
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— Bot asz alkanas esmių
kaip vilkas.. ♦

— Teisybe, — atsakiau, — 
padarei taip dideli kursą... at
likęs dvi mylės kelio... 
asz su noru atsigerezia.

Nustojo jau pust in pecziu 
mano Tamoszius o matau 
vaikszczioja po pakaju giliai 
užsimislines.

— Jau turime vandeni! —- 
kėlės, ketverti svaro cukraus ir paszauke stodamas priesz ma

ne. — Ar matei ant antro pion-

naktis, žvakes ne szmotuko ne. 
randu, nežinau kur eit ir kur 
gaut nupirkt o tuotarpu jau ir 
badas biski nepakajina ir atsi- 
szaukineja, labai nubodo man 
taip skaityt adyna po adynai 
kaip kalėjimo.

Net apie vienuolikta sugryžo 
mano draugas neszdamas ske
petukėje nuo nosies, kolos bul-

nors ir

viena luta arbatos popieruke-
je. Pradėjau daryt jam iszkal-jtro prie paežiu duriu nuo kuk- 
binimus kuriuos jau pirmiau 
sau sudėjau galvoje bet drau
gas liedavo man ne žodžio isz- 
tart.

bintiuus kuriuos jau pirmiau

— Kas tokio atsitiko? — 
paklausiau nusistebėjas.

— Perstatyk sau, jau daei- 
tlnejau prie namo vieno pažins- 

■ tarno kriauezius kada isz pa- 
szalines ulyczios girdžiu riks
mą baisu: “begkie! begkie!” 
Vos spėjau atsigryžt kad sztai 
paregėjau indukusi jauti... 
duodu tau szvento žodi, tiesiog 
ant •manes'bėga. .. Isztruko isz 
rejzinyczios, putos su kraujais 
eina isz snukio o jis tik sukina 
su galva, atstatęs ragus o tie
siog in mane...

— Jėzau, Marija! — paszau- 
kiau baisiai rpa’buges, pamir- 
szau jau apie viską.. .

— Kas toliau stojosi?
— Sakau tau, kaip spirsiu, 

kaip dilinsiu, kaip drūtas tai 
isztikro susilaikiau net kur 
apie puse mylios kelio prie Po- 
vonsko kampo.

— Geras ko,gis turi Tamo- 
szian...

Sakau tau, nejaueziu su
vis. .. rodosi man jog lekiu su 
veju drauge o tas bestija pas
kui mane net kur ten ant rin
kos Irklines poliai jautas pa
guldė keliom kulkom isz savo 
revolverio jauti indukusi...

begkiet begkiel

nioH stovi baczka uždengta.
— Teisybe, stovi.
— Sztai toje statinėje tie 

ponai ka ten gyvena tai... rei
kė 'mums nueiti, gatavas esi?

— Kodel-gi ne?..
— Hm! Bet tai taip negali

ma nueit ir prisemt, tarnaites 
kuknioje du gal nemiega ir ga
li įszgirstie ir butu tai suvis 
negražu jaigu mus uredninkas 
pagautu ant karszto darbo.

— Apie ka jiems taip ęina, 
apie ta. biskuti vandenio? — 
pertraukiau eidamas prie du
riu su uz?bonu, ar t’ai bene grie- 
kas ar kas 
vandenio ?

— Juk sakiau tau jog už 
, va- 
vied-

kad paimsi biski

■if:
si.■fe

I
■7

«»
4

BAL BANDI

White Boot

Himiner
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| Isz pigios mėsos nebūna nauda,
Be ko gali apsieit, to nepirk,
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taip skubiai ir smagiai kad asz pasirodė po tam jog ’buvo pa-
negalejau i>z dyvu iszeit kaip 
jiji nesumusza ju ir valgio nc- 
iszlicja ypatingai da kad links
mi jaunikiai Varszaviniai kož- 
nas stengėsi pamėgint savo pa- 
j i egos szposo aut jos. *

Po pietų Tamoszius padavė 
man paperosa. Nelaime gal to 
jau reikalavo jog perdaug isz- 
tiesiau prie jo 
szali stalo — toje valandoje pa- 
jaueziau staigu subraszkejima 
už pecziu ir puse rankoves atsi
skyrė nuo peties surduto. Pabū
gęs mano kaimynas sėdintis 
szalemanės kokis tai jau pagy
venęs areliivista, paszoko mie- 
ruodamas mane akimis o asz 
paraudonavęs kaip vyszne per 
prasziau ji la'bai 
ka ? — Dievaži, ly 
nežinau už ka.

Atsitikimas tas abudu mus 
labai invedo in rūpesti didele 
ir tai 
neinsiverkiau. 
vėl grasinosi 
gerai už tokia apgavyste.

— O ar ne sakiau kad man 
gere po pažastėm o jus man ne. 
tikėjote...

— B»a ir tu-gi mosuoji tom 
rankom buk rodos prie kokios 
m a sz i nos p roc i a vod ama s.

Nebuvo ka veikt, turėjom 
pasamdyt dornžka ir važiuot 
pas kriaueziu ant Nolvinarskos 
ulyczios bet kad buvo Petny- 
czia krūmas 'buvo uždarytas, 
jau ponas Vejnszteinas nedir
bo. Su dideliu skausmu szirdy- 
jc turėjau su mano draugu su- 
gryžtie namon ir laukt susi my
lėjimo Dievo.

— O, labai 
tokia nelaime patiko sziadien— 
kalba Tamoszius — 'buezia nu
sivedęs tavo in teatro, pamaty
tum pirko ir soda Saska, o po 
tam nueitume ant a rimtos pas 
Juzia; tuomlaik... o tegul taji 
Vejnszteina 'milijonas aneziu 
sutreplena... Vienok pabukie 
tu biski namie gal asz surasiu 
koki kriaueziu...

Kaip iszejo taip ir dingo.

ir treczio o Tamosziukos nesu-Į girtuokli kzgųit... Suprask tu 
gryžta. Pradėjo jau ir nepaka- pats nž ka asz tokiam turiu mo- 
jint mane tas ilgus nesugryži- ket rubli ant menesio už pri
mas draugo; jaigu iszgirstu tarnavimu o jis suvis neateina, 
kad kas susi'beldže ant trepu,1 — 1 
tuo jaus begu isz pakajaus ir arbatai...

ranka in kita

< r ft
<r o

ražini bet už 
sziai dienai

asz beveiknetikėtinai;
Tamoszius-gi 

jog duos Žydui

gaila jog mus

Praėjo itdyna viena ir kita, jau

siūtos.

Pagaminti išimtinai angliakasiams

toki vandeni reike mokėt 
žinejn ji baczkoms ir 
rais, nesziot 'ant antro piontro 
o tos Varszavines kukarkos tai 
didesnes ponios negu jirsu bur- 
mistriene isz Chmolninko — 
ypatingai toji nuo antro pion
tro tai prakeikta boba... Bet 
kaip numanai 'ant visko yra 
spasabas, eisime abudu, tu bel- 
siesi drueziai muszdamas su 
kojom in tropus o asz tuomlaik 
painaželi prisemsiu vandenio ir 
inarsz augsztyn. .. Tik pamyk 
gerai baladok kojom idant ne- 
iszgirst u 
nio. . .

Kaip susikalbėjome taip ir 
padarome. Del geresnio apmo- 
nijimo nuėjome abudu žemyn

phiszkojimo vando-

Gai be Dievui paszau- ne| anį pjrmo piontro o pašto- itcriHliu/m i •• LmnvUA ii f’/l r?
prasilenkė llamo Į)Uj<t ąhz ejnu pirmutinis

kinu atsidusęs ir [suspausda
mas ji jausliai jog j 
nuo nelaimes baisios.

— Supranti dabar jog pa- 
mirszau apie kriauezin ir apie 
avė o ir apie ciela svietą... 

Lyg atsipeikėjau, lyg apsižvel-

veja biskuti vela sugryžtame

ir nesigailiu daužyt kojom ant 
trepu o mano Tamosziukas pri
ėjus pannaželi pakelė dugnu

š_ 

angliakasių visur labiausią! mėgsta.
Batai pagaminti pastiprintais padais 

ir ypatingai storais ir plačiais bei ilgais. 
Tuo apsaugojami batų viršai nuo at
sikišusių aštrių anglių ir akmenų.

’• _ t ,1

Spcciališku procesu patobulinti Ball- 
Band dirbtuvėse, šie batai nebijo van
dens ir yra stiprūs ir atsakanti.

Guminiai bateliai arba Himiner, ga
minti tuopat būdu, čia parodomi pasti
printais padais, tačiau jų galima gauti

TAI, siūlome pora rūšių Ball-Band 
guminių avalų, kuriuos tūkstančiai 

■ • • • ««* _ f-• •* ,.

Batų liežuvisir apgaubtais kraštais.
glūdžiai pritaikintas, ir vidutinėms 
sąlygoms esant, vandens nepraleidžia. 
Abejos šių avalų rūšys žinomos Rau
dono kamuolio ženklu. Tai reiškia 
ilgiausiai avima avalyne. Ir jei Jūs avit 
Ball-Band vilnones kojines guminiuos 
batuos ir bateliuos, Jūsų kojos pui
kiausiai apsaugotos ir guminius batus 
ilgiau avit. i *

Prašyk Ball-Band pardavėjo Tamstai 
geriausiai pritaikyti, bet kreipk dėmesio 
Raudono kamuolio ženklui.
MISHAWAKA RUBBER A WOOLEN MFG. CO. 

460 Water Street, Mishawaka, Indiana

Ii JI.. -JPinigą padėta laikyk, 
O del gero valgio neskubėk. 
Valgis priduoda sveikata, 

Priduoda prie darbo akvata, 
♦Sveikam «kune sveika dusze 

gj’vena', 
O jaigu turi ta, žmogui 'buna 

gana.
Tiktai tas linksmai procevbja. 

Katras savo dusziai .
neszkadavoja, 

Asz vyrueziai, ka uždirbu, 
Tai viską pradirbu, 

Po teisybei, menkas mano 
uždarbis, 

Bet ne alkstu kaip alksta 
kvailys, 

Neatstumia aluezio puoduką. 
Ir guzutes stikluka, 

. Juk reike kuna maityt, 
Kad reikalingas pajiegas turėt.

Vis po svietą runyti, 
' Žinutes isz visu pakampiu 

rinkti.
Juk ir Žydas kuris su krosnelių 

vaikszczioja,
Tas sau ąnt szabo geresni valgi 

pasistoti uoja,
Ir kriauezius taip kerpa, 

Kiek ceikio isztenka.
Skupet ne reike, 

Kožnas skupuoli peike, 
Bet jaigu visa uždarbi 

iszleisime, 
Tai nuo visu tudjaus 

iszgirsime: 
Kad mes tamsunai, 

Ir gryni kaip bizūnai, 
Bet asz sakiau ir sakysiu, 

Už Lietuvius galva guldysiu. 
Kad Lietuviai daugiausia 

pinigu turi, "- 
Ir gražiausia už kitus iszžiuri.
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Emigrantu Vaiku
Naminis Darbas

uzbona sumusze...
— Šarma linkis daryt tokius 

riksmus už biskuti vandenio.
— Gerai tai poniai sakyt.. . 

Ka tai asz turiu del cielo namo 
teriot vandeni viedrais net nuo 
Mostavakos ulyczios. Negalė
jau pamatyt veido, buvo da 
kas kitas bet laime jo kad pa
bėgo. .. Asz jau ciela nedele 
Sergejau prie duriu nes tai jau 
ne pirmutinis kartas, praszau 
ponios. Na, bet nesigailėjau. 
Kad daviau tai daviau, pami
nės kaip tiai vanduo sunku par
sieina!. .

Kada sugryžau in savo paka- 
ju jau diegliai užlaikinejo man 
kvapą krutinėjo nuo juoko... 
Varcziausi tiktai po kuferi sa
vo negalėdamas ne žodžio isz
tart, aszaros pjuuke man isz 
akiu; žandui skaudėjo nuo ha
lių tav into.

— Ko teip karkini kaip 
viszta?! — paszauke Tamo
szius szluostydamas paklode 
apdulkėjusi savo paredala.

Su v. Valstija Darbo Depar
tamento Vaiku Biuras nesenei 
iszdave pasekmes savo tyrino-
• M « b l» W
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■laiku. In diena dirba trys arba 
keturias valandas. Tai reisidkia 
naktinis darbas. 1,033 vaikai 
atliko darba naktimis, 'apie 
46% dirbo po vakariene viena 
arba dvi valandas, kiti dirlM) 
nuo 3 iki 4 valandų ir kiti net 
apie 4 arba 5 valandas. Pap
rastai senesni vaikai dirbo ti

jimu naminio darbo New Jer
sey valstijos 
Ii akose.

paima želi
• statines inkiszdamas uz?bona.

Ar tai jog beldžiausi per ma- 

duriu kuknios, gana to vienok, 
jog mano Tamoszius vos paspe. 
jas isztraukt uzbona isz baez- 
kos ir atsikreipt prie trepu ve- 
daneziu ant treczio piontro — 
atsidarė durys staiga i kuknios 
ir stora kukarka 
vienoj l ankoj žvake o kitoje di
dele szluota, isjdbega in prieme-

Asz, kuris buvau augsz
eziau jau užlipęs ant trepu, pa
regėjus nevidoną, kaip katinas 
kūriau augsztyn. bet Tamosziu- 
kas bėgdamas su uzbonu pri
mynė nupleszta skvernu szla- 
froko, puolė, sudaužė uzbona, 
vanduo upeluku teka o induku
si in doras bdba užklupo ant 
nelaimingo, ant penkto stipino, 
su szluota...
— O nevogk vandenio, ne

imk jaigu nenesziojai!.. o ne
imk!. . o neimk!.. o neimk!.. 
— reke mosuodama «u szluota 
per peczius Tamoszhius kuris 
negalėdamas skubiai pasikelt 
ir susigrabaliot ant kojų, in
tra ūke galva ir po apykakles 
savo frako kantriai kenezia ta
ji nuplakimu...

Nežinau kaip ’butu pasibai
gus toji scena ( 
paszalinio pakajaus neatsidare 
durys ir neiszejus isz jo kokia 
tai jauna ihotore, baltoje joku- 
teje o paregėjus ta scena pa
szauke baisiai nusistebėjus:

— Joana! Kas tai czion

giau esmių lyg kol sugryžau v^. ai. gaĮ kukarka sergėjo prie
sz taip toli, nes tai arti myle 
colio, pasidarė jau ir naktis. 
Dabar net prie namo atsimi
niau jog sėdi be žiburio naba
gėlis ir alkanas lyg kalėjimo 
todėl nupirkau visko ir padary
sime sau puiku balių... turiu 
czionais kur biski raudono vy
no. . . pastatysime samavora.

II.
Nuėjimas vandenio.

greit manoKaip tai labai
Tamoszius pamirszo apie savo 
įaisu atsitikimu su janeziu, 
greieziau negu asz, kuris netu
rėjau jokios priežasties abejot 
tikėjimo jo apsakyme apie taji 
atsitikima. Nusiėmęs savo sur. 
dotuka, apsivilko iii jenerolisz- 
<a szlafroka ir apsako man 
kaip apsieitinet su samavoru. 
Pccziuje radosi biskųtis anglių, 
užpakalines lentos nuo komo
dos dastate malku ant prakū
rimo, iszpusti veidai Tamo
šiaus užvadavo dumptuves ir 
už valandos jau dege anglis pe- 
cziuje.

— Paduok-gi man uzbona 
su vandeniu! — paszauke ant 
manes.

— Ne yra ne laszo — atsa
kiau palenkdamas ji.

— O tegul perkūnai užmu- 
sza taji prakeikta Janiszauc- 
ka... neparnesza...

— Maeziau yra czion neto
li szulinys, nueisiu ir prisemsiu 
— kalbu paemes uzbona ir ei
damas prie duriu.

— Tas nieko negelbos nes 
vanduo tas ne geras in sumavo, 
ra ant arbatos netinka...

Varszuvojo tik du szulniai 
yra toki isz kuriu vanduo yra 
tinkamus ant arbatos, turiu ta

h

fe fe •

ne.

yra ?

laikydama

jaigu butu isz

— Pagavau vagi prie van
denio, praszau ponios — roke 
kukarka paraudonavus sulai
kydama szluota augszeziau gal
vos pakėlus, kas pavėlino Ta- 
mosziui iszsipainiot kojas ir 
užsirabandyt nors koturpeksz- 
cziam ant trepu.

— Kas tai tokis? 
toji pone.

kauše

Kas tokis nuo treczio

1

O asz savo 'keliu vis ne ga
liu susilaikyt nuo juoku ir žo
džio isztart, ir jeigu tilk primo-
nu sau ta szvilpima šluotos 
ir ta ypatingesni trukszma ber
žo szakeliu ir biedna elegantu 
— jauniki su augsztu kalnle- 
rium, pa s i red u si pagal pasku
tine mada o sąlyginiu su tuom 
kuri maeziau kamputi prie sie
nos prisiglaudusi ir kenc^enti 
tokius smarkius ypus no szlno
tos, stimpu nuo juoku.

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

GYDUOLE JAM 
PAGELBĖJO.

sekaneziose apie- 
Newark, Paterson, 

North Bergen, South River, 
Sayerville, Hammonton ir Vi
neland. Tie vaikai siuvo guzi- 
kams skylutes, karielius vore giau. 
ant szniiiru, iszsiuvinejo mo- 
teriszkias suknias, darė artifi- 

, siuvo lė
lėms suknias, baigė apsiuvinė
ti skepetaites ir kitus mezgi
nius, guzikus ir saugias Ban
gutes (safety pins) lipde ant 
korteliu. Tie vaikai atliko apie 
50 invairiausiu darbu regula- 
riszkai.

Žmones tiki, 
darbas kaip tik vaikams ir dir
bantieji tėvai pristato mažiau
sius szeimynos narius prie dar
bo. Vaiku Biuro agentas ap
lankydamas namus virszmine- 
toj apie linko j, sutiko tris vai
kus — 9, 4, ir 3 metu senumo 
atsegiant saugutes kuomet se
na moeziute, teta ir dvieji vai
kai, 10 ir 9 metu senumo pri
segė jas prie storos popierines 
korteles.

Tyrinėjimas ineme 1,131 val
ka, mažiaus 16 metu amžiaus. 
Tie visi vaikai dirbo regula- 
riszkai.

Tas raportas

cialiszkas kvietkas

kad naminis

Tie vaikai paėjo isz 628 szei- 
mynu ir jie turėjo prisidėti 
prie tu szeimynu užlaikymo.

Isz 475 szeimynu, ’kurios pa
davė skaitlynes apie szeimynos 
uždarbius, dauginus kaip pu
se uždirbo $1,450. in metus ne
skaitant namini darba.

334 szeimynos pranesza, kad 
naminis darbas atnesze lapie 
$100. in dvylika menesiu pei 
metus.

33% tu jaunu darbininku 
buvo tarpe 6 ir 9 metu senu
mo; 52% tarpe 10 ir 13 14% 
tarpe 14 ir 15 metu; 10 vaiku 
buvo 6 metu amžiaus ir 6 dar 
jaunesni. Trys isz Mekvieno 
keturiu dirbaneziu vaiku bu
vo mergaites.

Daugumas szitu New Jersey
valstijos naminiu darbininku 
yra vaikai svetimszaliu. Agen
tai aplanko 628 szeimynas ku
rios turėjo 4,353 narius. 85%

J
* 4t

Najorke ant kokio tai 
susirinkimo, 

Didelio: seniu, vaiku ir 
jaunimo, 

Kur szoko ir klykavo, 
Ba kožnas ir gerkle gavo, 

Tegul sveiks szoka, 
Kaip moka, 

Tame atsirado milžinas, 
Kaip gyrėsi kad drūtas 

'besamas, 
Kožuam lindo in akis, 

Kad su juom pasimegis.
Sztai szoko vaikinukas 

skabrus, 
Prie milžino, argi ne penmusz, 

Buvo ton ir mergina, 
Nes jau gana, 

Kožnam vyrui in ausis 
sznabždejo, 

Ženytis su juoan aadejo.
Jau tai vyrueziai ne kas,
Jaigu mergica praszo kad 

imtu kas, 
Ženytusi ir džiaugtųsi, 
Ir su peleda gėrėtųsi.
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motinu dirbo naminius darbus 
ir 91% szeimynu buvo svetim- 
szaliai.

Biurai sako, kad 
randa kad yra labai lengva 
gauti namini darba, ir joms 
patinka nes neturi maiszytis su 
žmonėms, 'kuriu nesupranta ir

” ^’ll 
a

Tns raportas parodo, kad 
New Jersey yra svarbiausia 
naminio darbo valstija netik 
lodei, 
iszdirbyscziu

kad turi daug visokiu 
bet todėl, kad 

yra arti New York’o ir Penn- 
sylvanijos —
dustriju centrai. Pennsylvani- 
ja ir New Yorkas sureguliuo
ja pasamdyma savo vaiku-dar- 
bo instatymais ir tu valstijų 
darbdaviai asztriai baudžiami 
už instatymo peržengimus, bet 
kuomet sziu valstijų iszdirbys- 
tes iszsiunczia darbus in kita 
valstija — Now Jersey — in- 

_____ _ _ statymas tu negali sustatbdyti 
les ir vėlinu visiems ju vartoti nuo ir tie darbdaviai nebaudžiami.

u. . a . . 4 . «

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
džiau apie Dr. Whites Lon-ge Hai-la 
gyduoles nto kosulio ir nusipirkau 
bonkute tu gyduolių ir tuoj aus pra
dėjau vartoti ir po koletos valandų 
nusistebėjau pasijautos palengvinimą 
nes puliuosavo kosulį krutinėjo ir iki 
piet jaucziauai kitokiu žmogum 
1 - ' • 4‘ 4 .
sokes gyduoles mano laike bet nega
lima j u prilygint prie szitos gyduo-1 
I 
kosulio ir pcrszalimo.” Dr. Whites

i o
kosulys visai pranyko. Bandžiau vi-

t*lateivei Jau galna su tokiu vyru,jau ganu su vokiu vyru, • 
Jaigu boba in barzda insfrigtu, „ ’ 1 • » ' *’ 11 4 r

Geriause neneszioti,

Oil
'Wil!

abi svarbus in-

Kadangi apio 44 nuoszirtitis 

taipgi yra atobetlnoa pigulkos nuo ' drabužiu “industrijoj“ “ir 
(rnlvnu alzniiamn nnry'ZnHmn it* ukniia. „ #

Black Crow Laxative Cold Piguikos visu dirbaneziu vaiku dirba
galvon skausmo, pcrszalimo ir skaus-piontro, praszau ponios k*™* P<*

rn • 11 • i ♦ i • • i i x • 1 1* 1 11 ivųuiiivav u nutiuuuvnu. # j ♦ i i i* ' O iCai duokime pakaju tai reiszko pergalėtoja kukarka— 'Gvornntyt0iljr pnrdųodamoa aptieko- beveik sustoja tuomet tio mod-- t c------------------m —, uvmuui, 
bet asz ji priėmiau saviszkai ir w visur. u I

I ni vaikai turi dirbti mokyklos
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kuriu kalbos nežino — jai yra 
puiki proga nors truputi pri
sidėti prie szeimynos užlaiky
mo. Ir kuomet ji syki pradeda 
ta darba ji reikalauja kad vi
sos szeimynos nariai jai pagel
bėtu.”

Daug svetimtaueziu sako, 
kad jos pradėjo namini darba 
kaip tik atvažiavo in szia sza
li, ir daugumas dabar gailes
tauja, kad vaikai prie to pn-

Jiaigu turi bjauri boba pesaioti.
•t d* ' |

O ka su boba? Iszgere ant 
drąsos,

Parsimeta vyra ant aslos,
— - P .. . fe

Iszpesza plapkus isz barzdos. 
Gaila labai, buvo puiki 

barzdele, 
Kaip szluotele.

Isz tosios misiukes geras 
‘ barijoris, <\ 

Isztikro, niekas to neisadaris. 
Kad barzda draskytu, 

T Gymi žmogaus bjaarytu. 
prato, kad namai sziadien yra ar isz to prova buvo,

_ _ h

Gerai kad be provos apsiėjo.
tikrus Imbrikai. F.L.I.S.

i*
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'baiberis,

Kad barzda draskytu. 
Gymi žmogaus bjaurytu

Ar viskas dingo ir pražuvo,

i
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SKAITYKITE HSAUH^ 
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Tai pinigai ant niek nuėjo;
Tas tai buvo Virdžinijoj, 

Tik nežinau katroj.
*
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ŽINIOS VIETINES
t Parapijos mokyklos mo

kytoja sesuo Franciszkieto Ma
rijona Angela praeita nedelia 
aplaiko liūdna žinia isz Clilca- 
gos apie mirimą josios motinos 
Barboros Barcienes. Nabasz- 
ninke buvo 45 metu amžiaus. 
Paliko vyra Joną ir 4 duktė- 
res. Buvo palaidota szia Ket- 
verga.

— Jonukas Kilkauckutis, 7 
metu, 338 W. Market uli., li
kos sužeistas, kada jojo rogu
tes trenkė in Masaucko auto
mobiliu ant kampo Spruce h 
A ulycziu. Jojo draugas Miko
las Lucykas, 9 metu teipgi li
kos sužeistas. A^udu vaikai 
likos apžiūrėti per daktarus 
namie.

— Policija jeszko 15 metu 
Vinco Lumbi, kuris dingo isz 
namu. Manoma kad jisai su 
draugu iszvažiavo 
Virginia.

•— Mahanojieczini vela tu
rėjo linksmumą iszgirsti Lictu-

ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU

Girardville, Pa. Prohibi- 
cijos sznipai ana diena padare 
ablava ant salimo Jono Davna- 
ravieziaus ant 206 W. Ogden 
ulyczios, pas kuri rado kotures 
samogonlkas, 95 galonus muu- 
szaines, 27 baczkas brogos ir 
kitokio sztopo. Davna ra vieži us
buvo pastatytas po belą lyg 
teismui.

in West

viszkoje bažnyczioje paikos 
giedotines miszcs kurias at
giedojo Lietuviszkas koras su
sidedantis isz 55 yatu. Miszes 
atgiedojo tikrai artistiszkai po 
vadovysta naujo vargonininko 
profesoriaus Grigoraiczio ku
ris pradėjo sunkiai darbuotis 
idant kora pastatyti ant ge
riausio laipsnio. Musu vietinis 
koras yra vienas isz geriausiu 
placzioje aplinkinėje.

—- Seredoje po piet likos 
uždarytas salimas James Bren
nan ant N. Main ulyczios.

— Kazimieras Mažaitis, apie 
50 metu, sirgdamas anglekasiu 
dusuliu penkis metus mirė Se
redos naktį. Velionis paėjo isz 
Lietuvos ir pergyveno Amerike 
beveik puse savo amžiaus o 
MahanojuJj apie 20 metu. Pali
ko viena broli Detroite. Grabo
rius. Traskauckas laidos.

— Vincas Striclkus, 
W. Mahanoy avė., turėjo ne
laime prie Tunnel Ridge ka
sikiu Seredos diena. Vincas

Tamaqua, Pa. t Pa'ti Stanis
lovo Szilkuno, gyvenanti ant 
300 Elizabeth ulyczios, mirė 
prejnsia Nedelia Hazletono h- 
gonbutejo po operacijai, palik
dama dideliam nuliudime vy
ra, keturis vaikus ir (seseria 
Lietuvoje. Laidotuves atsibu
vo Seredos ryta su bažnytinė
mis pamaldomis. Graborius 
Rėklaitis isz Mahanojaus rū
pinosi laidotuvėms.

— Eugeniuszas Kunegauc- 
kas likos smarkiai sužeistas ka
da rogutes ant kuriu važiavo 
trenkė in tvora. Gydosi namie.

Glen Lyon, Pa. — Žmonelei 
czionais gyvena malszoi ir su
tikime, nes neturi laiko kivir- 
czintis terp savos, ba kasyklos 
dirba kad net viskas uže, žmo
nelei gerai uždirba ir visi yra 
užganadytais.
isz kitur sunku gauti darba 
nes darbu nėra del kitu.

Pribuvusiems
y

Philadelphia, Pa. — Nusiszo- 
ve Kast. Domanaviczius, 50 
metu, isz Mellon gatves, arti 
10-tos. Nuvežtas in Pennsylva- 
nijos ligonine, bet mirė. Sako
ma, saužudybes priežastis bu
vusi nedarbas ir neturtas. V.

Pottsville, Pa. — Stanislovas

i

324

važiavo su dviratiniu vežimu 
kuris buvo pakinkytas in vie
na mula, 'kuris pasibaidė ir 
pradėjo bėgti. Vincas matyda
mas pavoju, szoko ir pataikė 
ant alkūnes kuri sutruko. Li
kos nuvežtas in Ashlando 11-

1 gonbuti ant gydymo.
: ~ Szia sanvaite sekanezios

kainos: szv. szolderis 18c. sv. 
cidlas, pork ezops 25c. ciclas 
arba puse; cukraus 10 sv. 54c., 
geriausia kava New Blend 2 sv. 
87c. ir daug kitu dalyku tad 
ateikite ir persitikrinkite. Pri
statymas veltui, telefonu orde
rius taipgi iszpildom. No. 309J 

P. J. Kitbertaviczius
600 W. Pine St 

Mahanoy City, Pa.

25)C.

• •

PAMAOZINO.
Daktaras: — Na ka, 

duszele, ar tavo vyrui tosios 
gyduoles kiek palengvino, ka 
vakar daviau?

Motore:— O teip, ponas dak
tare, pamaezino, kaip tik vie
na szaukszta inpyliau jam in 
burna, tai tuojaus numirė.

^BALIUS^
Jlengia Lietuviu Darbininku 

Susi vienijimo Amerikoje 33- 
cze Kuopa, ant NoVkevicziaus 
sales, Vasario 15-ta. Pradžia 
7:30. Pirmos klasos orkestrą. 
Inžanga Moterims 25c. 
rams 50c.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
?■ ■ ♦ -

; Szv. Juozapo Parapijos, Ma- 
hanoy City, Pa., invyks 19 d., 
Vasario (Fdb.) 1930m., 7ta va- 
fanda vakare parapijos pobaž-

mano

tnytinej Svetainėje. Kviecziami

♦l 1 U 4 > y 4 <

Mount Cannel, Pa. Kaži-’ 
m i era s Stankauckais mirė sirg
damas suvirszum du metus 
vandenine liga. Paliko paezia, 
tris sūnūs ir dvi dukteres. • 

—- Boleslovas Koronkevi-
• T ’ 'J*

čzius, sirgdamas tik kėlės die
nas mirė namie nuo uždegimo 
plaucziu. Paliko paezia, ketu
ris sūnūs, tris 'dukteres, tris 
brolius ir sesere.

Luzeme, Pa. f Po trumpai 
ligai mirė Nedėliojo czionais 
Vincas Žilinskas, 70 motu se
nukas, kuris buvo del dauge
lio žinomas. Velionis paliko 
penkes dukteres. Laidotuves 
atsibuvo Sercdos ryta su tri
mis misziomis Kįngstono baž- 
nycziojo
daug žmonių.

skaitytojas.

SAULE
• 1 ■ •* 1 •■••••-T-* --•»•>

ISZ LIETUVOS)
I* I
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PER LIETUVA EIS TRAN
ZITAS IN KINUS IR 

JAPONIJA.
Kauna n. — 

aidėjo nepaprasta
Leningrado pra- 

i Lietuvos, I 
Vokietijos ir SSSR geleži n ko-1 
liu konferencija, pirmininkau
jant Knraliauczians g. k. Val
dybos d i rektoriui
Svarstoma prekių tarifo regu
liavimo klausimai ir tarpusa
vio pretenzijų klausimas.

Be to, Vokiecziii pasiulymu

O VARGSTA IR KUL.
I TURISZKAI.
I Czięziunai. — Braslaves ap., 
• Vilnijoj. Sodžius gana dide- 

~ i lis,turi arti 50 Lietuviu ūki
ninku. Kurie metai jau netu-

I rim savos mokyklos, nors de^ 
dame pastangų ja iszgauti. Vis 
tik mums skaudu, kad sziame 
amžiuje, kiuja kovojamo su 
analfabetizmu, mes Lietuviai 
esamo priversti remti ji, ir ne-

Apezul. galimo

i '■
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A. T. RACZIUNO JUDAMI PAVEIKSLAI
TARAS BULBA’’ Rosijos Kazoku Vadas 

Kares Kazoku su Lenkais. 
' J i ' r '1 i ' ' j, *1 į' :,*i j lįi1 i . 1 .!0‘' 1 ” , ■

Jack Sharkey Kumsztynes. 
Ir isz Lietuvos Paveikslai

—■ II I.      Į, ■ ■ || | .1
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—- Bus Rodomi-----
Subatos vakara 15 Vasario, Shenandoah, Pa

HIGH SCHOOL AUDITORIUM, LLOYD & WHITE ST.
'W , i . ' i . -

Nedėlios vakara 16 Vasario, Mt. Cannel, Pa
MOKYKLOS SALEJE.

ramiai žiūrėti in vai
kus pci\ isztisa žiema sedan- 
czius be mokslo. Vienintelis 
pas mus szviesos szaltinis — 
Szv. Kazim. D-jos skyrius ir 
jo knygynėlis. Prie skyriaus 
prisirasžes visas sodžiaus jau
nimas ir vyresnioji. Turi gana 
turtinga knygynėli, kuriuo 
naudojasi visi ir semia szviesa. 
Knygomis visi domisi ir skai
to.

I 
bus apsvarstyta prekių trans
porto in Tolimus Rytus klau
symas.
KAUNISZKIAI DŽIAUGĖSI 

VANDENIU.
Kaunas. — Paleidus naujai 

inrengta vaiulentciki, nuo vi- 
AI M F ^tirio Gruodžio imen. dhuge-

kuriuose dalybavo
Buvo senas

Saules J >

DZŪKO
— Ka caj viskas nieks— 

asz rozu važiavau isz Kapczc 
miesto; — isz jomarko, o bru
tali — jau buvo tamsu, rogių 
kolos buvo puikus, norint apie 
Gramnyczes. Kada važevomo 

i, paregėjau vilkuparegėjau vilkuper miszku 
gramoda mažum sopei uis tebė
gant ciesok ant mus. Mes bu
vome trys: asz su savo žonka 
ir služauninkas, kuris sau ant 
jomarko pirko soluba. Kucion 
daric? Asz in Macieju: Dzuok 
alkiams zaraz, ciegul bega, ba 
mus czion sudzraskis kaip par- 
szelius. jMociejus krapina niac 
dulksta nuo arklu, o jau vil
kai tucz, tucz, davėjo. Mano 
žonka szauke no Dzievo pama- 
cziaus kalbėdama “Pad Two- 
ja abrona, ’ ’ 
jau antru. “Ojsza nasz“ pori
nau, Maciejus niat szaltu usz- 
puci, o vis žegnojosi ir arkle
lius plaka. Vilkai tucz tucz už

lis Kauniškiu jau gali naudo
tis tyru, 
vandeniu, kokio iki sziol vi
same mieste niekur nebuvo.

Tokiu geru vandeniu dabai 
jau naudojasi ne tik tu namu 
gyventojai, kur yra pravestas 
vandentekis, bet jo' galima 
gauti tūlose vietose gatvėse, 
bet gi gatvėse labai daug ima
ma, kad norint vandens gauti 
kartais tenka pastovėti eileso, 
o ypatingai visuomet daug 
žmonių su kibirais'prisirenka 
prie vandens hydranto Laisves 
Alėjoje, prie Valstybes Teat
ro.

minksztu ir skaniu

X, 
asz in szv. Antanu 
Ojsza nasz

9 I •Vilkauckas likos pavojingai ; rogių. Jau pradėjom kožnas 
sužeistas Glen Dower kasyklo-1 Dzievuj duszia palieciavoc, ba

. ... K- . * • . • • • tl 1 ' 1 1 ‘se ir likos nuvežtas in vietine 
ligonbute.

— Kazimieras 
apie 60 metu, 

Vermillion County Li-

Clinton, Ind.
Petruszevicze,’ 
mire
gon būto je, pergyvencs Ameri- 
ke 38 metus, nuo szirdies ir 
vandenines ligos. Velionis pa- 
li'ko gana dideli būreli gimi
niu, bet tik apie veina seseria
yra žinoma, Elzbieta Žilins
kiene 423 N. uli., Minersville, 
Pa. Prigulėjo prie draugoves 
Moose kuri palaidojo savo 
kasztu. Kūnas buvo paszarvo- 
tas pas A. Kazakevicziu isz 
atsibuvo laidotuves ant Clin
ton kapiniu. Paėjo isz Suval
kų rody bos, Varnopiu kaimo, 
Dauksziu parapijos.

— Czionais randasi kelios 
anglių kasyklos, bet tik dirba 
tris dienas ant sanvaites. Lie
tuviu yra apie devynios szei- 
mynos, bet vos pragyvena, 
daugelis žmonių iszvažinejo in 
kitus miestus, nes gana czio
nais privargo o nekurie paliko 
ir savo namus ba negalėjo isz- 
moketi, todėl Building draugo
ve atome, pakol užeis geresni 
laikai.

Centralia, Pa.. — .Andrius 
Bandaviczius, 52 metu, likos 
baisei sužeistas per eksplozije 
guzo Centralia kasyklose ir 
likos nuvežtas in ligonbuti.

Frackville, Pa. — Pranas 
Sinkeviczius, likos pastatytas 
po 500 doleriu belos už sumu- 
szima Jurgio Varnoto. Abudu 
dabar turės kovoti Pottsvilles 
sūdo katras laimes.

PARSIDUODA FARMA.

Geras lygus lankas ir pui
kios dirvos kuriuose auga vis-

atsilankyti visi parapijos na-, kas. £em08 yrft 67 akcrjai. Gir-
_______ _ ____ ____  

vienas isz svarbiausiu kuomet | gima. Geležinkelis prie
riai nes tas susirinkimas bus rios 15 a’keriu. Upe bėga nėr

. rai*- 
nors buvusiu. Ta susirinkimą morgt Priežastis pardavimo se- 

► ir kitoki užsiėmimai.

I

užvardysime metiniu ir bus natve 
renkama parapijos Valdyba (Kas norėtu daugiau apie tai 

x laiszku 
(t. 14.

1930 metama. Taip-gi yra daug dažinoti kreipkitės* 
sziuo adresu

Mr. Cbas. Stankūnas,' 
Green Lane, Pa.

M t I j,"*

svarbiu reikalu aptarimui.
•- .• Kvieczin Komitetas

2t.) ir Klebonas.

jjT

BRAZILIJOS LIGA.
Rokiszkis — Lapkriczio men. 

pabaigoje iszvažiavo didele 
partija

maciem kad vilkai mus pas- 
czevos, cik sztai Macio jus ant 
rozo arklolus sulaiko. O kad 
vilkai buvo arei, ir ne galeda- 

__ 1 * *

žmonių partija in Brazilija. 
Visi emigrantai buvo ūkinin
kai. DidesioS K. Kietis buvo 
amatninkas, per diena uždirb
davo 10 litu,’be to dar turėjo 
12 ha. žemės; Visa savo tur
tą L^zpardaves iszvyko Brazi
lijon. Dabar jis savo laiszlke 
raszo: “ 
nebėra, kaip tik nusiszauti. 

L i> ii

mi susilaikis, cvikscielejo su 
kaktoms in rogelu dronžku, 
vienam galva eruko, kitam 
sprandza nulaužo ir kone visi 
apsikoleezijo, o kacrie liko gy
vi, užseaugi ir pabrukia uod- 
zegas, pasukia in miszka dzin- 
go. Net szeszis vilkus sudzic- 
jom ant rogelių, parvezem na
mon nu lupom skuras, 
žonkeli c u rojo pulko 
dzįalo su sajetu autraukca 
Maciejuj daviau vienu skure- 
lu, tai uždaziejo ant tolubo ir 
turėjo tokiu futru, kaip Lisz- 
kavos prabszczius jegomoszius 
Bartlinskis, Dzieve dzuok 
dzangu, o ir asz ant savo szi- 
nelaus liepiau uždec vilko kol- 
nieru.

Ir juoko buvo nemažai, vi
si cris niat eurejome loki prl- 
potku, kad no strioko net po 
sedzinem pasidzari ne gražu.

mano
skran-

Dzieve

PAJESZKOJIMAI
Asz, Monica Mikelaicute, pa- 

jes?d<au savo dvi drauges Mag
dalena Andrukaicuto ir Mar
cele Pinkucute. Abidvi isz 
Skirsnemunės narap., Rasei-

Abidvi 
pa ra p.,

niu apskriezio. Praszau atsi- 
szaukti sziuo adresu:

Mrs. M. Jucius, 
797 Bank St., Box 35, 

Waterbury, Conn.

(11.

I’ajcszkau Vincą Amelavi- 
cziu. Kokia 20 motu adgal gy
veno Shenandoah, Pa., isz kur 
persikraustė in Tower City. 
Busiu dėkinga jaigu kas ka 
apie ji žino atsiszauktu sziuo 
adresu: ' 1».

Mrs. Mary Skamarociene 
Mill Creek Ave. Pottsville, Pa.

jPajeszkau (savo brolio Ga
brieliaus Szerkaus, seniau gy-
veno apio Chicago dabar neži
nių kur. Jau 15 metu kaip no-
simatem. Praszau atsiszailkti 
sziuo adresu:

Poter Szerkus
82 E. Main St. Glen Lyon, Pa.

Iz.

KJfos iszeitics man
M

Sausio 2 d., vėl iszvažiavo di
dele ukininkii partija. Eigulis 
Baranauskas, 1 
pardavė savo ūki už 10,000 li
tu. Taigi mileli kaimiccziai pa- 
naszus ih peteliszkes, kuriuos 
viena po kitos svyla liepsnoj

PERNAI 16,437 LIETVOS PI
LIE OŽIAI APLEIDO 

TĖVYNĖ.
• 1929 metai tai buvo pirmi 

po nederliaus metai. Del tos 
priežasties nepaprastai padi
dėjo emigracija. 16,437 iszei- 
viai apleido pernai savo gim
tąją kraszta. Tuo tarpu 1928 
m. ju skaiezius nesieke ne 10,- 
000. Isz kiekvieno tikstanezio 
Lietuvos piliecziu 1929 m. 8 
iszvažiavo in tolimus krasztus 
laimes ieszkoti. Daugiause isz- 
vyko Vasario — Gegužes men. 
po to emigrantu skaiezius kiek 
atslūgo, bet metu pabaigoje 
vėl pa’kilo. Matyt ir szimot ne
maža žmonių kitur kraustvsis.

1929 m. Sausio men. emigran
tu skaiezius buvo 987, bet Va
sario sen. dvigubai padidėjo— 
1740. Kovo men. dar daugiau 
—1926, Balandžio men.—1520 
Gegužes — 1858. Vasara isz- 
eiviu mažiau: Birželio men.— 
1125, Liepos — 1191, Rugpiu- 

Mažiausia emi- 
iszvažiavo

1

lt

z

J

11

Jūsųjūsų žvaigždes 
Sporto Pasauly

—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino verte 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
lie rcikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba-

tieap- 
Gėli-

PAIN-EXPELLER
rcg.u s.

j PAIN-EXPELLERIU, koU 
turi jutų Pačių tautos žymieji atletai. libandykitr iUitrinti 
• u PAIN-EXPELLERIU žiandien. * 
binti jo pa^ekm^mis. Jųi tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Neaa juay f 1 ‘ "
pirmiau necirkul____

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra nuil 
vaistu knkia tik galima gauti nugaUjimui Reumatiikų Skai

77r« Ltbortfontt af
F.Ad. RICHTER V CO.

BERRY ANO SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, hl.V -

turldaml tokį patį pasitikėjimu
_______ -___ šiandien. Jų® busi te. atsčiai nuate- 

krauiai pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
ir k oliavo.

—liktu 
tus- 

r___  . ir t t.
Ir /ra puikiausiu vaistu nuo liainatinimy, Nusimuiimų tf

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
35 ir 70 centų. 

Galima gauti visose Vaistinėle arba stačiai ii

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS
vaistu knkis tik <aluni gauti nugalėjimui Krumatišk 
mų, Strėndieglio. Sultingusio Sprando, Neuralgijos

Geliamų Muskulų.

senas žmogus,

m.

spanielius.
♦

GAISRAS ALYTAUS 
APSKRITY.

Sausio 12 d. Stakiliszkio
sudegė pil. R. kluonas blodes 
padaryta 5000 lt. Kluonas bu
vo apdraustas valstybinėj ap
draudimo instaigos 4,000 lt.

Sausio X3 d. Barausku km.
’ I

Nedins^ko Vlado sudege kluo
nas. Bledcs — 9,000 lt. Kluo
nas neapdraustas, f

NESZALTA ŽIEMA.
Kaunas. — Nuo pabaigos 

Gruodžio men. iki sziol Lie
tuvoje tebesilailio labai ne- 
szaltas,

i

labai 
pavasario bras, nak

timis kartais szick tiek pasza- 
la, gi dienos melu oro tempe
ratūra pakyla iki 2-3 laipsniu 
sziluinos. .

Priesz Kalėdas pabuvus ke
letą dienu szaltesniam orui Ne
mune ir Vilijoje jau buvo pra
dėjo plaukioti tirsztoki ižai 
(lėdgaliai), o dabar treczia šu

orui,vaite esant neszaltam 
abiejose upese ledai vislų isz- 
tirpo ir dabar Nemunas su Vi
lija laisvai sau srauniai teka, 
kaip vasaros metu. Toki nepa
prasti orai vidury žiemos Lie
tuvoje senai bėra buvo. 1

4 r

RADO PLESZIKU NUŽUDY- 
. TA 2M0GU.

Sausio ii 2 d? Uįusiliu km., 
Biržų vai, buvo rastas lavonas 
nužudyto svetimszalio Pirzem- 
nieko Martyno. Apžiūrėjęs la
voną nustatyta, kad nužudy
mas buvo padaryta pleszimomas buvo padaryta pleszimo 
liksiu. ■
KRUVINOS PESZTYNES.
Snušio 13 d. Alytaus valscz. 

gyventojai Bolius ir Vladas 
Daugirdai* važiavo namo. Pa
kely pavijo juos 5 kaimynai 
ir norėjo pralenkti bet nepa* 
sisekus tai padaryti kilo knu

Daugirdui
1 S)
♦

P*

vinos pesztynes.
perpiovt* peiliu žnnda ir aki

\ h i
v ’

1

bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 

šito visam pasauly garsaus linimento. 
lie rcikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam didės-

•_ A • • • • «

riuose ir taipgi no kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų C .1 
nil) ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.
J Išvengkite Kosulių, Peršalimų,

I

ežio — 1066.
grant u i szvažiavo Rugsėjo 
men. — 876, po to vėl prasi
deda smarkus didėjimas — 
Spaliu men. 778, Lapkriczio— 
1364, Gruodžio — net 1612!

Pirmąsias dvi vietas musu 
emigracijoj užima nuolatos 
Argentina — 6304 iszeiviu ir 
Brazilija — 5421. A 4 >

Sziuoso abejuose krasztuos- 
omigrantu būkle gana prasta,
ypacz paskutiniu laiku. Lietu
vos konsulai net prasze suma
žinti emigracija in Brazilija ir 
Argentina.

Treczia vieta užima Urugva
jus — 1365. Ten daugiause va-
žiuoja Žydai. Gruodžio men. in 
Uragvaju isz Lietuvos iszva
žiavo 134 žm.

Ketvirtoj vietoj
Valstybes — 1355 
men. — 129), penktoj — Pi et. 
Afrika — 1283 (Gruodžio men.
— 144). In Afrika beveik is 
imtinai važiuoja Žydai.

In Kanada 1929 m. emigra
vo 1279 asm.

In kitas szalis maži teiszvy- 
ko emigrantu: in Palestina 178 
in Kuba — 82, in Meksika — 
48, in invairias szalis — 22.

Jungtines
(Gruodžio

it.

NAUJOS PIENINES.
Mažaiėziai. — Apie Vasario 

menesio pradžia Mažaicziuose 
pradės veikti pieno nugriebi
mo punktas. Szis pieno nugrie
bimo punktas bus pas pil. V. 
Jaruti.

Ūkininkai, tuo labai džiau
giasi, nes nebererkes vežt pie
no upio pustreczio kilometro in 
Renavu, r —-

!

i I

✓ 
/

.......................................... I

Ant. J. Sakalauskas
LIETVVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872) 
331 W.CantreSt. Shenandoah, Pa.

I'
I
i

✓ 
/ 
/

Nulludimo valandoje autei- 
klam goriausi patarnavimo. Pa- 
iaidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

įsa Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kai pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu In deaalmta

Bell Telefonai 872
______________

'I z

/
✓
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TRY A PAIN-EXPELLER .A? U(3 TODA'*' '
> '■ « l» • ’ •« • .1 ' » ■>.

i r 4 . « 4 .. ■

i

1) Gražia fontanine

fl

A t;;; CA

>1

A

Pasirinkite ka norit: 
plunksna, 2) nepaprastu puiszeli; raszo ir 
uždega, 3) 1 sv. saldainiu deže 4) trejanka.

kl’A

b

‘DOVANOS • ■

1

Vienus numeris 10c. T i D Dili Ijdlf AQ 332 W. BROADWAY 
Adresas W I Anr IRI NIxfio so. boston, mass

Pas mus taipgi galimu gauti rasiomosios maszinelcs su lietuviu raidė
mis ir kitokiu naujenubiu. Klauskite laiszku indedant 2c stempa.

I
V oc TARPININKAS
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i ATIDARYTA SUBATOMIS VAKARAIS NUO 7 IKI 9 
IDANT PRIIMTI JUSO PINIGUS1/

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

4 *

Member of The Fe lend Reserve System
I

l*!
V"

'.f'j i* '

' I- ' f
Žmones’ gyvenanti uimiestyje gali padėt pinigus in szita

I * , r ■F
i. ■

M

Banka subatomis vakarais.
i

Szia Banka visada stengėsi už ganėdinti savo kostumerius.
Jt

Į
i

Gera Banka yra geras prietelis.

Szia Banka patarnaus jumiskaipo administratorius arba
apiekunum.
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