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KZ AMERIKOS
Tiktai doleris randos aht 

menesio. \
L’A use, Mieli. — Pequani\ig, 

miestas susidedantis isz 
devynios

■
lį

e

I

4

600 
gyventoju, devynios mylios 
nuo czionais, kuri nesenei pir
ko Fordas, namai ant raudos 
kasztuoje nedaugiau kaip vie
nas doleris ant menesio; elek- 
trikine szviesa, vanduo ir an
glis gaunama už puse prekes, o 
daktaras nekasztuoje daugiau 
kaip pusantro dolerio ant me
nesio.

Kada ta j i miesteli pastate 
1877 mete, locnininkai daugiau 
rūpinosi apie savo darbininku 
smagumą ne kaip apie pelną. 
Miestelije gyvena vieni malka 
kerezei kurie kerta girres ap
linkinėje.

Szvogerka paveržė vyra 
savo seserei.

Philadelphia. — Nemažai 
sau pasidarė bėdos misis Grace 
Labinskiene, papraszydama in 
sveczius savo sesute isz Brook- 
Ivno. Po keliu dienu Labinskas 
pasiūtiszkai insimylojo in 
vo szvogerka Anele V... 
teip “bosavo” 
ant galo paliepė Gracijai nesz- 
tis von isz namo, 
nuvažiavo pas 
užvedė teisina 
mo nuo savo vyro, spirdamas! 
.50 doleriu ant sanvaites ant sa
vo užlaikvmo.

Matot moterėlės, kokis pavo
jus užpraszyli savo sesule in 
sveczius po savo pastogių, o 
ypatingai, jeigu toji sesute 
yra patogesne visztele už jus.

Kas turi arszesnia paezia už 
szita moteria.

Shamokin, Pa. 
nas Ranianauckas neužsitarna
vo priskaitymo prie senovisz- 
ku kankytiniu skaitliaus, tai 
niekas ant tos garbes

su
kuri 

savo sesute, jog

Bet Gracije 
savo gimines, 

aut persiskyri-

I

neužsi-
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Prohibicije yra pavojum del 
viso sklypo.

Chicago. — Didelis pavojus 
grasina visam sklypu, jeigu 
valdže josios nepormainys grei
tai, teip sako kunigas Erancisz- 
kus Young, 
Ra pa oi o k a t a I i k i szk os 
ežios. Toliaus kalba jisai: 
kol iek 
kitokiu 
žmonis nereikalauja “sztopo? 
Didesne dalis 
permainymo prohibicijos tiesu 
ir valdže turės jaja permainyt 
jeigu geidže pakajaus ir ramu
mo, o 
negales jokiu

prabaszczjus Szv. 
bažny- 
“Del 

randasi but tegeriu ir 
prasižengėliu, jeigu ■Į > , 

žmonių spiresi

pakol to nepadarys, tai 
budu priversti 

žmonis ant guodojimo tiesu.
Baisus szturmas Nebraskoje.

Nebr. — Baisus

y >

< )jnaha, 
szturmas praėjo per Nebraska 
nuo szalies W’yomingo ir Mis
souri upes — apie 450 myliu il
gio, kuris padare daug blades. 
Ant Union Pacific geležinkelio 

25 vagonus
vaiseis, namus

szturmas nupilto 
prikrautus su 
nupūtė nuo pamatu, suardė te
legrafus ir telefonus, bet ant 
gilukio žmonių nepražuvo.
Negali apsigint nuo jaunikiu.

LouisviĮle, Ken. — Pana 
kuriai miru- 
paliko šimtą 

tukstaneziu doleriu, o kuri 
priesz tai mazgojo grindis ho- 
telije, nes teip buvo varginga, 
turėjo iszvažiuot isz miesto 
idant pasislėpt nuo nuobrodžiu 
jaunikiu kurie jai nedavinėjo 
pasilsiu su savo meile ir geide 
su jaja apsipaeziuoti o ypatin
gai su josios pinigais. Nuo ka
da pasiliko turtinga aplankyda
vo kas dien szirntus gromatu 
kuriosia žmonis isz visu szaliu 
iniddc suszelpimo.
Amerikos turtas isznesza ant 

300 bilijonu doleriu.
W ashington, D. C. — Suvie

nyti Valstijai sziadien yra ver-

Ludvika Billiet, 
sis dede nesenei 

doleriu

tarnavo kaip Jonas. Jono pa- H |Hs szimtlls |,i]ij(,nu'doleriu
cziule gal yra viena isz arsziau- afba |H)(> meto padidėjo 

ant 60 procento. Per penkioli
ka menesiu 178 darbininkai ap- 
skaitinejo kiek Suv. Valst. yra 

įtarto ir kiek jisai yra vertas.
Trūkis nusirito nuo tilto, 30 

pasažieriu pražuvo.
Casper, M yo. — Trūkis No.

30, ant 
dru, inpildavo karasino in bid Įl>° nusirito 
ves ir žodžiu su szunim nepasi
elgi nėjo teip kaip su vyru.

Ramanauckai apsivedė 1893 
mete ir gyveno su savim 30 
metu, susilaukdami penkis vai 
kus. Jonas turi 60 metu, o jojo 
paeziule 4.5 - vde jaja kada tu
rėjo penkiolika metu, o 
metu.

Dabar jeszko
Sunbury sūdo kur Jonas apsa
kė sudžiui savo apverktina gy
venimą. — Tai vis vaisei ne- 
iszmintingo ir per jauno apsi- 
vedimo.

Sznipai paėmė guzutes ir 
alaus už $400,000.

Philadelphia. — Valdžios 
sznipai paeina septynis t rokus 
prikrautus su alum ir arielka 
kuria gabeno in Atlantic City. 
Verte užgriebto sztopo yra 
300,000 doleriu, 
griebė didele 
daug brogos.

New Yorke

siu moterių visam Pennsylva- 
nijos valstija. Sztai vyruezei 
kaip jiji su tuom kankytiniu 
pasielginejo: Jonas turėjo gu į 
lėti skiepe, pats sau \ in* valgi 
bet jojo prisiegele judėdavo 
jam muilo in sriuba kad jos ne
galėtu valgyt, nedavė jam jo
kiu paduszku, szieniko ne kal- Burlington geležiu ka

imo stataus tilto.
į. | Apie t risdeszimts pasažieriu li-

su

jisai 30

persiskyrimo

Camdene už- 
samogonka ir

30 apgink

agentai paėmė 
ketures dideles samogonkas, 
daug brogos ir alkoholimis ver
ties 60,000 doleriu.

Eddingtone, Pa.,
luoti banditai užklupo ant val
džios magazino Philadelphia 
Pure Rye Distilling Co., suri- 
szo asztuonis sargus, iszrito 80 
baczku geros arielkos ant tro- 
ku iszpiszkedami nežino kur. 
Arielka buvo verta apie 20,000 
X i 1 ««

Isz Lietuvos ISZ VISU SZALIU
7

Kiek “lupa” Kauno valgyk
los už pietus.

Viename Kauno laikrasztv 
iszspaudintas vieno žmog:;;:?. 
skundas, kad 
los besažiningai lupa už pietus, 
todėl reikalauja, kad valdžia 
būtinai suvaldytų 
savininkus, nustatydama tvir
tas valgykloms kainas.

Skundo autorius duoda to 
lupinio pavyzdžiu:

Klibanskio valgykloje, [lais
ves alėjoj 78 num., jis užmokė
jęs už dvi porcijas mėsos, tris 
bulkas ir pora, stikliniu arba- 
to's —6 litus ir 70 centu (ame- 

pinigais tai bus 67

žmogaus
Kauno valgyk-

valgy klu

Daug užmuszta ir sužeista su- 
miszimuosia Rainlande.

I)useldorfas. — Laike sepe- 
ratistu smniszimu kokie kilo 
isz priežasties Vokietijos iszsi- 
žadejimo užgriebtos aplinkines 
per franeuzus, likos užmuszta 
38 žmonis, o apie 300 sužeista. 
Apie szi nitas
perą t ist u daly ba vo 
muosia kurie 
munistu. Daug maiszt ininku li
kos aresztavota.
Bolszevikai prigialbsti vokisz- 

kiems komunistams.
Berlinas.

sznipai isztyrineio, Imk bolsze
vikai gialbsti vokiszkus komu
nistus ne tik 
ginklais.
liuosia
daug amunicijos, 
maszininiu karabinu, tuos gin-

tukstaneziu se- 
sumiszi- 

užklupo ant ko-

Vokiszki slapti
rikiecziu 
centai).

Tai, sako, 
mas.

Kitose

tiesiai apipleszi-

valgyk lose 
už pietus isz dvieju “patrova“ 
— 1 litą ir 70 centu, bet jei uo

imama: 
patrova

pinigais bet ir
Agentai padare ke- 

namuosia surasdami 
karabinu ir

ii prie to dar dnrž.oviu, tai rci-,‘(luf! ir ■'"""lieije pirko rusisz

kos užmuszta ir daug sužeista. 
Badai vanduo paplovė pama
tus tilto ir kada sunkus trūkis 
ant jo užėjo sukrito in upia.

O j tie burdingierei I
Jonas

turėjo nemažai

bet paimdavo gas-

Jersey City, N. J. - 
Markauckas 
bėdos po savo pastogių su savo 
prisiegelia o priek tam turėjo 
priverstinai laikyti nekenezia- 
ma burdingieri, kuris ne tik ka 
jam nemokėdavo nieko už “pil
na burda,”
padinelia ant teatru ir kitokiu 
zoboveliu.

Markauckas užprotestavojo 
prieszais toki pasielgimą bur- 
dingieriaus su jojo prisiegelia, 
bet tas nieko negialbejo, ba 
gaudavo nuo burdingieriaus 
tankui per žandus su paiiepi- 

Utalczajet” ir sėdėk mal-mu “
szei. Nuskriaustas lepsze vyras 
negalėdamas ilginus iszlaikyti 
tuju paniekinimu po savo loc- 
na paslegia, nuėjo in suda 
melsdamas idant jam iszduotu 
“indžiunkszina” kuris uždrau
stu burdingieriui Vincui Szve- 
derui kisztis in jojo naminius 
veikalus ir tupinejimo prie jo
jo mot eres. Sudas paliepė Vin
cui apleisti Jono pastogių po 
bausmia nubaudimo ji kaleji-

Dabar žmogelis lengviau
atsiduso, bet boba vis suojna

kia atskirai pamokėti, taip jau 
reikia pamokėti ir tarnui už 
patarnavimu (paprastai 10% 
“bilos” sumos).

Amerikos pinigais visa tai 
pareitu nedaugiau kaip 20 cen
tu.

Mahanojui už 20 centu val
gykloj gaus — tiktai kavos 
puoduką ir duonos szmoteli.

Vagiu gaujos.
Lietuvos kampuose 

buvo girdžiama apie vagiu dar
bus, bet apie Rokiszki, tai la
bai mažai ju tebūta. Bet pasku
tiniu laiku ir rokiszkenuos jie 
pradėjo veikti. Vien tik Liepos 
menesi jie apvogė sziUos kai
mus: Kovelius, Ulylele, Palusz- 
nius, Ragelius ir dar 7 vienkie- 
mbius. Bet 19 Rugpjuczio ap
vogė amerikonu isz kaimo Bim
bų, Maszkenu kaimu ir Kapi
niu. Ta paezia nakti buvo už
puolė Žiobiszkie kleboną. Pik- 
tadaraiai norėjo nužudyti kle
boną. ir apipleszti klebonija, o 
gal ir bažnyczia. Pradėjus kle- 

piktadariai 
pabėgo. Keletas vagiu sugauta. 
Bet dar toli gražu lyg mes ga
lėsimo ramiai gyventi.

Nekaltai aresztavojo.
Vilnius. — Sziomis dieno

mis ir tremtas nepriklausomon 
Lietuvon raidžiu rinkėjas Sta
sys Repaczka. Jis su savo szei- 
myna. gyveno Salos parapijoj, 
Aszmenos apskrity, kur jo žmo 
na turi savo maža ūki. 
žmonių suraszinejima, klausia
mas apie jo tautybe, p. Repacz
ka pasisakęs lietuvis esąs. Po 
to prasidėjo i n va irios represi
jos — del paso, del pilietybes. 
Pagalios viena diena jis paim
ta 'įmo darbo ir tuoj iszgaben- 
ta. Žmonos praszymas ir trijų 
mažucziu riksmas — klyksmas 
nieko negelbėjo.

Norėjo nusižudyt.
Vilka.viszkis. — Rugpjuczio 

20 d. nakti apie 24 vai. Augisz- 
kiu k. ūkininkas Albinas De
mi ksi s su Gižu 
ninku atveže in 
apskr. ligonine jau nebegyva 
savo tarnaite Adele Stankevi- 

amžiau's isz

Visos

Bonui szaudyti,

niu.

tiktai

Per

valscz. milici-
Vilkaviszkio

ežiu te 20 metu 
Novininku k. Vilkaviszkio v. 
sako ji nusinuodijusi uksusu. 
Eina tardymai

Daktaras: — Tau sziadien 
szlekcziau!

Ligonis: —Ir ne d v vai, po
nas daktare, tai teip isz nak
ties.

D. — Na kas pasidarė?
L. i— Sapnavau jog mano ne- 

baszninke pati parėjo nuo ka- 
stb savim inpiniiuir vedasi

4
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W. n. ROCZKOWNKf, Pre*. * Mfr 
F. W. ROLZKOWKMI, itilUr

ATSTATYMAS SUBOMBARDUOTO MIESTO LENS.
Augsztesnis paveikslas parodo francuziszka miestą Lens, 

parodokari vokieeziai 1918 meti' subombardavojo, o žemiau 
kaip jisai sziadien iszrodo.

KA MUSU REPORTERIS 
MATE IR GIRDĖJO.

iszejimo: šunelis pa

Užėjau ir

Kiek tai molinai sveikatos 
jisai suede -------

Tik motinos kurios iszken- 
tejo tiek kiek jiji, gali su jaja 
tokiu vargu dalytis.

Bet ka daryt - - - - ne buvo 
kitokio
baigė 18 metu, dydesnis ir drū
tesnis už sena tęva, o da už pe- 
cziaus sėdi, ant baltu rankelių 
žiopsosi ir arsziausia — vage 
kas tik in rankas papuola - - - - 

asz pamatyti ir
iszgirsti provos kuri atsibuvo 
pas skvajeri. Stovėjo jisai 
priesz skvajeri, patogus jauni
kaitis, sveikas, ir drūtas. Kas- 
gi pamislytu, jog tai vagis, pa
re gėja s ji ant uliezios.

— Esi apskustas už valkaty- 
sta ir vagysta, — atsiliepe 
skvajeris in stovinti, bet tasai 
rodos nesuprato jojo žodžiu, to
dėl palicijantas

skvajeri.

liais ambasadorius Berline, ku
riuos ketino iždalyti terp vo- 
kiszku komunistu pradėti su
kėlimą.
Žentas nužudė visa szeiinyna 
uoszviu kuriam prigialbejo 

jojo motere.
Augustavas. - 

paviete, arti Mastabano kaimo, 
.szeszios mvlios 
gyveno gana turtingas 
( 
pirkęs nesenei dirvos, pastate 
puika kolonijų dideli narna, 
tvartus ir kitokias hudavon.es 
pavadindamas laja vieta Ema- 
lije, paskui savo paczaos vardu. 
Dvi dukteres isztekejo, viena 
už kokio tai Kalinaucko, kuris 
pagyvenias koki tai laika pas 
uoszvi iszvažiavo in Suvalkus.

Nesenei sugryžo pas Bar- 
kaucka reikalaudamas iszmo- 
kejimo pasogo, bet uoszvei ne
sutiko ant to isz ko kilo barnis 
ir žentas iszkeliavo adgal pas 
paezia. Isz to pasinaudojo an
tras žentas Vladas Grebliunas, 
kuris draugi* su savo paezia 
nuolatos barėsi apie savo dalia 
su levais.

Kada Kalinauckas iszvažia
vo supykins ant uoszviu Greb
liunas nutarė iszpildvti szeto- 
niszka užmanvma ir sudėti vi- 
sa kalte ant savo szvogerio Ka
linaucko. Pusiaunaktije, 22 Au
gusto, Grebliunas prikelias pa
ezia, ėmėsi prie baisaus darbjp; 
paėmė kirvi ir ilga peili, nuėjo 
in miegambari uoszviu (gyve
no drauge su uoszveis) o kada 
jojo pati laike žvake tasai sze- 
tonas kirto senam Barkauckui 
in galva. Senukas pabudo, su

gilai sudejavo 
nepa liovė daužyti 

alvptj pakol seifu k as mire. 'Lo
kiu budu užbaigė ir uoszvia o 
lavonus paslėpė po lova.

Žųjintojai dabar ėmėsi prie 
treczios aukos— 14 metines 
dukters .Juzės, kuri ant keliu 
melde juju idant dovanotu jai 
gyvastį, bet szvogeris suszuko: 
“jeigu tavo 
mane ižduosi.

Sapoczkino

nuo czionais 
gaspa- 

loris Petras Barkauekas. Nu-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Pecziulio pa- 
kalejimo rei-

Dabar pa-

dėjo lei p spa rezei kvosti ji, jog 
aut galo negalėdamas ilgiaus 
atsispirl, prisipažino prie vis
ko. Dabar Grebliunas su savo 
nedora paezia bus sūdyti Su- 
valkuosia ir knip rodos bus nu
spręstais ant mirties.

Isz Londono in Moskva su 
areoplanu.

Karaliauczius.
sažieriai isz Londono in Mosk- 

gali atbūti kelione in devy
niolika valandų su pagialba 
areoplanu, isz Londono in Bei
lina in asztnones valandas, isz 
Berlino in Karaliauezin ih pus- 
penktos valandos o 
liaueziaus in Moskva 
tynęs valandas. Areoplanai 
terp tuju vietų lekiok tris kar- 
I us in sanvaitia. ,
Bolszeviku kamisorius nužu

dytas ant rubežiaus.
Moskva. — M. Lavrov, pirm- 

sedis rusiszkos-karealiniszkos 
rubezines kainisijos, 
žudytas, o 
kai mirtinai sužeisti, kada su- 
gryžinejo namo per finiszka 
rubežiu. Žadintojų nesuimta, 
bet manoma, buk tai padare fi
nai kurie spiresi autonomijos 

o bolszevikai ant

va

isz K a ra
in sep-

valandas.

V

likos nu-
du jojo pagialbinin-

k isz kas 
Kereli

Katali- 
Ji i ozas

sierne galva, ir 
bet žentas

del Korelijos 
to nesutiko.
Du kunigai ir vienuolika mi- 

nyszku žuvo Japonijoi.
'Tokio, .Japonija. — 

arcibiskupas
pranesza, buk paskuti

niam drebėjimo žemes pražuvo 
du katalikiszki kunigai, vie
nuolika minyszku ir daug ka
taliku o penkiolika katalikisz- 
ku misijų sugriuvo. Bledes del 
katalikiszkos bažnyczios pada
ryta labai daug.
Bolszevikai paėmė persiszka 
miesteli, kuopina vaiska ant 

rubežiaus.
Bolszevikai kerszi-

Union City, Conn. — Rugsė
jo 9 d. vėl buvo 
liuosavimui isz 
kainose mass-mitingas, kuria
me dalyvavo virsz 300 žmonių, 
szios apygardos lietuviu. Susi
rinkimas isznesze rezoliucija, 
praszydamas Atleidimu Tary
ba (Board of Pardons), kad 

Juozą Pecziulipaliuosuotu
(Mitchell), kuris tebesedi vi
sam amžiui pasmerktas We
thersfield kalėjime už nužudy
mą Kulviusko. Rezoliucija bu
vo paremta tuomi, kad jisai ta
pes pasmerktas ant
go liudijimo.” Iszrinkta isz 18 
asmenų komitetas, kuris su
trauks visas draugijas, kad pa- 
siraszytu už Pecziulio paliuo- 
savirna.

i i klastin-

Chicagq — Policijos kova su 
munszaina pardavinejaneziais 
saliunais teliiasi ir toliau. Puo
limai ant saliunu nesiliauja ir 
kasdie aresztuoja desetkus sa- 
liunininku ir ju saliunuose ras
tu žmonių.

Saliunu uždarymu liko pa-

nenužudysiu, tai

Idant užslėpti žudinstas, isz
nesze savo daigtus isz stubos, o 
narna su tvartu kuriame radosi 
arklui, karves, avys ir kiaules 
uždega. Po tam, rodos nieko ne
atsitiko drauge su savo paezia 
—ižgama diikteria nužudytu 
nusidavė pas savo giminaiti 
apreikszdamas apie nelaime 
buk namas sudega, 
visi Barauckai, o
dege szvogeris Kalinauckas.

Negana to, žųiįlmtojas ant 
tiek turėjo drąsos, jog isz ryto 
nuėjo in palicije, meluodamas 
buk Barkaucku narna uždego 
Kalinauckas, bet virszininkaš 
Galicijos ne Buvo kvailas kaip

>

o jame ir 
narna pa

žiemio jas ant

Simla. —
na Persijai kare ir sukuopino 
80,000 kareiviu ant persiszko 
rubežiaus, paimdami jau mies
teli Enzeli. Muszije kuris atsi
buvo su persiszkais rubežineis 
sargais likos užmuszta ir su

ganą didelis skaitlis ka-žeista 
reiviu.
Žudinsta 12 metines mergai

tes. — Ižgama suimtas.
Klaipeda. — Krumuosia už- 

miestijo, žmonis ojnanti in dar
bą užtiko lavona dvilekos metu 
mergaites Karolinos Praulins- 
kiutos kuri likos nužudyta su 
kukniuiu peiliu, turėdama per
pjauta gerkle nuo ausies lyg 
ausies.

Pagal daktariszka isztyrine- 
jima pasirodė, Buk žadintojas 
subjaurino 
nužudinima. Palicije nužiūrėjo 
koki tai Boleslovą Kampiska, 
18 metu senumo’; nas feiiri su

ime

mergaite pričsz

nori dirbti, vage, 
tėvui sumuszimu o 

ne turi jokios pa-

pamojo su 
ranka idant motina prisiartin
tu - —

Artinosi motina prie grote
liu. Mano Dieve — ejna idant 
skustis ant savo locno kudykio 

‘—sūnaus, <1(4 kurio jiji tiek isz- 
kentejo, tiek naktų nemiegojo, 
tiek pinigu iždave.

Ejna skustis ant jojo.
— Kas tam vaikui atsitiko?

— užklausė skvajera.
— Niekszas, — atsiliepe mo

tina szluostydama skepetaite 
akis, — ne 
kerszina 
del manes 
guodones.

Skvajeris dirstelėjo ant sto- 
vinezio rustai po tam kalba:

— Ar tu nesisarmatini tokio 
pasielgimo! Tokis fain vyru
kas. gal jau su mergoms laks
tai ir nori ženytis - - - -

Susirinkusioje ofise pradėjo 
juoktis. Sarmata apėmė ji — 
pirma karta. Atgijo jame žmo- 
giszkumas, jausla ir gailestis.

— Ar tu neturi jokios jaus
lus del savo gimdytoju, argi 
ant tiek nesupranti, jog jieje 
tau davė gyvastį ir tave iszau- 
gino? Iszaugai ant puikaus 
jaunikaiezio, 
jiems už
gas. Pcrpraszyk motina ir pri
žadėk, jog pasitaisysi!

Dirstelėjo sūnelis isz paszo- 
nes ant verkenezios motinos.

— Mamyte - - - - Negali dau
giau isztart, kas tokis jam gerk 
leje užkimszo rodos užspringo.

— Mamvte — -
— Ar turiu ji nusiusti in pa

taisos narna? 
skvajeris.

— Ne. — Pakrato su galva 
motina.

— Mamyte, — 
vo sūnelis.

Motina prisiartino
paėmė už rankos ir iszvede isz 
ofiso. Paskui jaja iszejo susi
rinkusieji žioplio, o kas tokis 
atsiliepe: “Jau tai visu moti
nu tokios szirdis, geriau butu 
pasodinus gyvate in džela, o 
gal iszmokytu ji kaip guodoti 
savo motina* ”f

Bet motinos szirdis yra at
laidus,
vaiku ir vela priglaudže prie 
savo motiniszkos sužeistos szir 
dies. —Reporteris.

esi sveikas — 
tai turi būti dekin-

I

I
■ lonijbs — Bndgeportas ir 18 

gatves apielinkes, kur uždary
ta po kelis lietuviu saliunus. 
Iki sziol gi daugiausia lietuviu 
saliunu uždaryta kitataueziu 
apgyventose vietose. Pastaruo
ju laiku lietuvio i''salinu i n inkai 
nebesitenkino
vien tik su “savo tautiecziais” 
kaip kad būdavo pirmiau; lie
tuvius saliunininkus galima 
buvo rasta visuose miesto dis- 
triktuose,
nebyvenama ir kur gyvena
vien grynu-gryniausiai ameri- 
kiecziai. Szitokiose vietose lie
tuviai saliunininkai pirmuti
niai ir niikentejo, nes policijai 
ir prohibicijos agentams leng- 

buvo juos sueziupti 
sziakuojant munszaina.

Reikia manyti, kad ir dau
giau lietuviu yra nukentėjusiu 
kadangi daugelis taip savo pa
vardes iszkraipo, kad isz ne
galima pažinti lietuvio. Abel- 
nai galima spėti, kad nuo pra
džios szio policijos kampani
jos, apie 100 lietuviu saliunu 
liko uždaryta.

liestos dvi’dideles lietuviu ko-'

dariniu biznio 
savo tautiecziais

saliunininkus

kur lietuviu visai
ir

viausia

— užklauso

vėla sudeja-

prie jo,

užmirszta skriaudas

y

■

j

i
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Duktė: — Asz tiesiog moti
nėlė sakau, jog už Jono nooisu!

Motina: — Del ko? Kas jam 
kenkia?

D. — Kad rudi plaukai, o 
asz rudu labai no keneziu.

Ii f T' 1 J j • T

- - . . -

— Ar tavo ziegorelis eina?
— Ant nelaimes.... jau nuėjo. 

Tas rupuže Juozas pavogė ir 
iszbego.

p—.— ,

— Atėjau atsiimt mano sko- 
lo. Ar Antanas yra namie!

— Ne, iszejo.
— Kad asz

katik inejo in grinszia?
— Teip, nes jis tave pirmai 

nnmnfn in i /hl_

macziau, kaip

" L
4

M. — Juk) teisybe, lig butu 
rudoki, nes ^nebijok, jau pra?
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SAULE

t

KAS GIRDĖT
milijonu 

visoms
Linksma' naujena turinio 

praneszti visoms bevaikėms 
moterims kurios negali gimdy
ti vaikus, nes anatomiszkas de
partamentas United Universi
tetas Kalifornijoi apgarsino 
buk daktarai Herbert Evans ir 
Katre Bishop profesorei tojo 
universiteto darydami bandy
mus per dvideszimts metu ant 
galo turėjo gilukninga pasėk
ima iszrasti vitaminą kuris su
gražina vaisingumu mot eroms, 
tuojaus po davimui moterems 
t uju vaistu.

Yra tai tikra dieviszka dova
na del moterių kurios negalėjo 
susilaukti vaiku.

Tūlas Lietuvis 
isz darbo vakarė, 
padaryti netikėtina džiaugsma 
savo pacziulei, atnesze du la
kiotus ant perstatymo, 
namo persitikrino, 
motore staigai mirė

alėjas namo 
geisdamas

Atejas 
buk jojo 
ant para- 

. lyžiaus. Nemislydamas daug ir 
neapsvarstydamas gerai savo 
nelaimes, nubėgo ka greieziau- 
se in teatro idant jam sugrąžy
tu pinigus už viena tikieta, nes 
jau jam nereikalingas.

Ar nuėjo su kitu tikietu ant 
teatro, tai to nedažinojome.

Niekas ne yra teip turtingu 
kaip tasai, kuris jauezesi už- 
ganadytu ir laimingu isz to ka 
jau turi.

Nekurios moterėles skundže- 
si ant savo vyru buk jaises 
skriaudže, o kas butu jeigu vy
rai tuja moterių pradėtu jaises 
kandvt ? Bet nekurios moterė
lės geistu laikyti savo vyrus 
ant virvueziu, bet no ant* tokiu 
kokiu laiko pririsztus szunis. 
Kagi manytu apie juja kaimy
nai, kurie turėtu apsisaugo! ej- 
dami szale tokio namo ir temyt 
ar yra gerai pririsztas...

laikyti
*

siveda gerai ir su jeis pasielgi- 
neja bolszevikai mandagiai, 
persekiojimai 
yra užtektinai o visuomenisz- 
kas gyvenimas yra draugiszkas 
ir meile vieszpatauje visur. 
Bet tiejei ka apie tai raszo, yra 
bolszėvikiszki apasztalai kurie 
skelho svietui rojų ant žemos.

Vėliausi telegramai isz Rosi- 
jos skelbia visai kitaip szian- v 
dienini padėjimą lenais. Zyto- 
mirihuA gubernijoi slankioje 
pulkai kareiviu kurio degina 
kaimus ir žudina 
už tai, kad pašlepinėjo pas sa- 

pasikelelius anti-bolszevi- 
kiszkhs. Paimkime kaime Dak- 
novo vienas kaimuotis likos už
kastas gyvu in žeme ir tai prie 
akiu prtezios ir vaiku užtai, 
kad paniekinėjo bolszovikn 
valdže ir josios greita nupuoli
mą.

Ukrajinoje slankioje 1)0 jo
kios priėglaudos apie du mili
jonai vaiku, kurie du mėtai ad- 
gal pabėgo isz gubėmiju kur 
vieszpatavo badas. Tiejei vai
kai gyvena isz almužitos, va
gystes ir apipleszimu. Ruge- 
pjuto visai nepasiseko, o ka 
bolszevikai rekvizuoje, tai isz- 
siuneze in kitus sklypus.

Bolszevikai dabar veda nau
ja ko\ a su visokeis anarkistais, 
kurie stengėsi nugriauti bolsze- 
vikiszka valdžia, daug areszta- 
voje kas diena, Moskvoje ana 
diena aresztavojo 144, Odesso- 
je 96 y pat as, o szimtus siunezia 
in giluma Rusijos.

bolszevikai
dingo, maisto

gyventojus

ve

paniekinėjo

Kas žino apie Frana Dobilą 
kuris gyvenos Indiana valsti
joje ir turis Brooklyne giminai
te, o Lietuvoje žmona, 
iszejes 
gryžes

kariuomenėn,

pasimiręs In- 
ir palikes ge-

buvo 
paskui 

isz Francijos ir kiek pa
buvos, vėl instojo in armija.

Dabar apturėjau žinia, jogei 
Pranas Dobilas 
diana valstijoje
roką turtą. Jisai gimęs Sargi
nes kaimo, Mikaliszkio gmi
nos. Lietuvoje. Amerikoje tu
ris d n pusbroliu, o jo žmona gy- 

Kumelioniu kaime, 
Lietu-

venanti
Kvietiszkio valscziuje, 
v oje.

Kas daugiau žinių apie a.a. 
meldžiamo pra- 

Andrius 
4th St.,

Dobilą turite, 
neszti eziuo adresu:
Kundrotą, 
Brooklyn, N. Y.

41.7 So.

užpykoBolszevikai baisei
ant Japonijos kad nepriėmė 
nuo juju paszelpa. Bolszevikai 

su vi-‘1 Lenin
šokiu mastu, bet Japonai pa
liepė laivui sugryžti in Vlady- 
vostoka, kuriam draugavo ja- 
poniszki kariszki laivai. Pasi
rodė, buk bolszevikai atgabeno 
drauge su savim visokius rasz- 
tūs ir knygutes kurias katino 
praplatinti terp japoniecziu 
apie komunizmą,
suvuode jujU'tiksla ir neprilei
do.

prikrovė laivu J y

bet japonai*

Vienam hotel i je mieste Cin
cinnati, Ohajui, atėmė sau gy
vastį žmogus, kuris buvo pla- 
czei žinomas ir paėjo isz turtin
gos szeimynos, vadinosi Ell- 
wood I. If f ill. Neapejna mums 
apie jojo savžudinsta. nes prie
žaste del ko jisai nusižudo. Tai
gi žmogus kitados turtingas, 
praleidias visa savo turtą; pa
skolino kelis dolerius nuo hote- 
linio darbininko, ka duodasi 
suprast, jog radosi ant pasku
tiniu kojų.

Turtą praleido ant gemble- 
rystes. Kada neteko visko, ma
ne, jog jau priėjo prie galo gy
venimo ir tolimesnis gyveni
mas ant szio svieto yra nerei
kalingas. Kaipo žmogus paej- 
nantis isz turtingos szėimynos, 
turėdamas visko užtektinai, 
neiszmoko užsidirbti ant szino- 
telio kasdienines duonutes, ne
lekiąs turto, neteko pamato po 
kojų.

Sztai ant* ko musu gyvenimas * 
rėmėsi — turtas.

Paprastas žmogus, darbinin
kas, žino kaip ezodyt uždirbta 
centą, nes žino, jog lengva ji 
praleisti/ bet sunku ji aplaikyt. 
Nori n t s laikais turi visokius 
nepasisekimus gyvenime, pri
spaustas bėdoms, bet vela kyla 
in virszu, imasi prie darbo, 
nauju pajėgu su vilezia iszdir- 
bimo sau nauja kelia sziam gy
venime.

Žmogus užaugins isztekliuo- 
sia, smagumuosia, ne moka sau 
prigialbet kada netenka pama
to po kojoms ant kurio gyveni
mas joja pastatytas; Žmogus 
perėjas gyvenimo mokslątne, 
duoda sau rodą visame ir visur1 
ir nelankei duodasi girdot 
idant atimtu sau gyvastį.

Ir tokis yra skirtumas terp 
žmoniu ir juju gyvenimo. Vie
ni gyVefta dėl pinigu ir juju ne
tenka, gyvenimas del juju ne- 
perstato jokios verties. Kiti, 
tikri veikėjai szio svieto ir gy- 
vetiimė, gyvena iszmintingai, 
gyveha'šū tiksiu ir del josios 
mirszta.

Nokuriė sako, buk szioje ga
dynėje moterimis daugiau ru
pi ju kojos, nė kaip protas gal- 

joms nelaimev oje. — Viena 
kad kojos žemiau s stovi.

Da žmonis neužmirszo 
skaudai išzka 
konsine,

Vai-

< NekuĄę I<iJtVąwRjzef, skelbia 
bflft Rdsijdt datbihinkams pa-

siprast kokio tai budo buvo to-, 
ji mergina!...

Dabar praejta sanvaite vė
la dagirdomo apie moteria ku
ri nutrucino savo vyra ir užsi- 
keisejo ant gyvasties savo vai
ku norėdama juosius toipgi 
nutrucyt idant apsivest su jau
nu žmogum.

Toji motore buvo labai die
vobaiminga, ir paramų episko- 
polinos bažnyczios kaip laike 
slicctvos pasirodo.

Taigi kunigužis, vargoninin
ke ir dievobaiminga motore — 
puiki t mice paleist uvingo gy
venimo.

Suėjimas dvieju žmonių, lan
kei buna priežaste persiskyri
mo keturi u.

IMIGRAOIJOS METINE DA
LIS IKI RUGSĖJO 5, 19Ž3.

Kiek da bus 
baigos metu szvetimszaliu in 
Su v. Valstijos isz sekaneziu

inleisti iki pa-

Va 1st i jos 
szaliu:
Albanija .............................. 87
Armėnija ..............................174
Austrija................... 4,904
Belgija................................... 669
Bulgarija...............................133
Czechoslovak i ja ............... 9,330

..........172 
......4,278
........ 1,211 
........ 2,119 

...........29 
......4,584
.... 50,322

Danzigas........
Danija..............
Eston i ja ..........
Finlandija .... 
Fimna ............
Frakcija..........
Vokietija ........
Britanija ir Airija...........33,367

........1,129 
.... 3,803 
...........68 
.... 25,543 
..........989 
.... 1,393 
...........46 
.... 1,923 
.... 7,578 
.. . .19,175 
.......... 798 
.... 4,028 
.... 9,867 
...........97 

. . . .10,879 
.... 1,880 
........«),333

Kitos Euopos szalys.............12
Palestina.................................—

Graikija ............
Vengrija ............
Islandija...............
Italija.................
Latvija..............
Lietuva..............
Luxemburgas . .. 
llolandija..........
Norvegija..........
Lenkija..............
Portugalija ....
Rumunija..........
Rusija................
lsz))anija.......... .
Švedija ........ 
Szveicarija........
Jugoslavija . . . .

Syrija ....................
Turkija ..................
Kitos Azijos..........
Afrika....................
Egyptija................
Atlantikos Salos ..
Australija..............
Nauja Zelandija ir
Ramusios Salos ...

....324 

....902 

........ 17 

..........6

40
131

.... 29
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Netoli Qrigo sodybos,- bjivo 
nelabai didelės polkos. Seni 
žmones pasakoja, kad tos pel
kes seniąu bąvo drtug diucą- 
nes ir ąpąugc alksnynais, ir gi
ria, dabar gi — girria iszkifs- 
ta, polkos is^sausintos, tik liko 

priesz Grigo

drtiig d.i(ioH-

penki' alksniai 
sodyba bestovi. Ir mylėjo jiS 
j ups: niekas i 
szakūtes, negraužė 
mens, neknisinejo szaknu, kaip 
kad atsitinka pas kitus ūkinin
kus. Linksmas Imdavo Grigas, 
kada ,sužaliuodavo alksnynas, 

i va.i- 
Spinduliuose. Lyg 

jam nuo 
y g pa - 

kada jis at- 
prie alksnio ir., kve-

kė v iezin i pante b i ma s.
: Praslinko ir antri metai, ta
po niiklrstas ir antras alks
nis— klumpėms daryti. Pras
linko ir treti, ir treczias — 
malkoms kūrenti. Ir ketvirti, 
ir ketvirtas — surSĮutudžiai 
ddryti. Nekantriai artinold ir 
penktieji metais kada (’lokevi-

ir treti,

nonulauszdavoĮežius nukirs ir paskutini medi, 
žo gyvuliai lie Artinas gal 'paskutiniojo

maudydamas savo žalioji 
nika saules 
akmuo nuslugdayo 
krutinės; nusavindavo ly 
vasario rytmetis, 
si sėdos 
puodamas grynu* oru, klausėsi 
alksniu szlamejimo. Pasakoja 
buk jis ateiti špedaves isz alks
niu szlamejimo.

• • •
Viena kartu, sėdėdamas prie 

alksnio, Grigas gailiai apsi- 
žinojo, kad reiks 

jam atsiskirti su mylimu krasz 
tu, su numylėtaisiais alksniais. 
Verkė, o aszaros, ir žirniai, ri- 
toįsii per veidus. Negalėdamas 
gailesiu tverti, apkabino alks
ni ir kelis kart pabuezinves, 

“Ar pamatysiu savo my
limus alksniu dar nors karta 
savo akimis? Ar pamatysiu?... 
Gal ateis koks aitvaras ir pers
kirs mus sziame pasauly!.... Ar 
pamatysiu jus daugiau ?!... At- 
kerszyti prisiekiu tam, kurs 
pakels ranka 
buna man liudininku Dangus!.

Suszlamejo graudžiai alks
nynai, lyg duodami paskutini 
atsisveikinimą savo mvlimam 
szpimininkui.

Tai pasakos atsikėlė ir nuėjo 
pas savo kaimynu Ciekevicziu. 
.Jis jo prasze, jeigu liktu nebe
gos in Rusija; ūkininkauti ju 
ukeje ir, ypatingai, saugoti jo 
mvlimus alksnius.

verkė. Jis
gailiai apsi-

tarė:

tam, 
priesz jus. Lai

Visuy tylu,diena, ir valanda. Visur tylu, 
ramu. Saule leidžias vis už to 
paežio žaliojo nliSzkė. Rainus 
vėjelis glosto medžiu

Jos kinkomos 
lyg dainuoja, 
Kas gaj rodos 
jiems tas daineles, kurias vie
ni kitiems dainuoja, 
atsitinka!..

papūto 
i vejas.

nes.
9

vn-szu- 
linguoja, 

liūdesio daina.
1 pertraukti

Visaip

J
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___ ........ X
Karaliaus sūnūs apsi1 

amerikonka.
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Sztai paveikslas kunigaiksz-

Sztai papūto szaltesnis ir uus 
(smarkesnis vejaš. Snlingavo 
giria, suosze medžiai ir prado-

ežio George, Ndward, Aleksan
der, Kdniundas,

Anglijos i 
neužilgio 
Gracijų

, ketvirtas su
ka rainus, k b ris 

ketina apsivesti su 
Vanderbilt, diiktdria

jo lenkti galvas privejui, lyg generolo Vanderbilto isz New
bijodami 

Vakaru
ateinanezios pūgos;
.kraszto pasiroile 

juodas,| mažas debesėlis, 
kiekviena, karta didinosi ir — 
pavirto juodu, griaušmingu 
debesiu.

Cickov.iczius skubinos priesz 
lietu nukirsti ir paskutini Gri
go medi, savo piniginei dėžei 
daryti. Buk tai esąs girdėjos, 
kad alksniej dėžėj pinigai ne
rūdija ir ne taip greit suszlam- 
pa. 1

Pūga szelo vis smarkiau. Ne 
viena szakele nusuko 
nuo likusiojo allmnio;
nas lapelis/’pagautas vėjo, isz- 

padailgos ir, tartum, 
pauksztelis padangėse 

tampo savo trumpus sparnus.
Griausmas su žaibais, tar

tum, koks milžinas, savo ugni
ne strela, gazdino szios žemos 
žvėrelius. Ne tik žvėreliai bi- 

ir žvėreliai, ir
Vargdieniai

— tik Cickeviczius

Yorko. Jisai turi 21 melus.
. ■ - . - - - -..................... - - -- - . . - ■■ 7

Jis torijos jo sodybos, laiko, pra
juodu,

veja h, 
no vic-

kilo in 
koks

tartum,

KUR BUNA
< • ..... .......* ■ *

Ma'ji jotį, G aveniu te po vy- 
F LTotjzwlrl/xtvn fnrin ima nu 

kas kiszasi 
mirties jokios brolio, nos nėra 
kam srtdav<dytie palikto turto. 
Meldžiu atsiftzmikt, o aplaiky- 
sit platesnei žinos apie viską.

1 John Gylda
53ty W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

rui Sr Kilokiene turui pas ją
ją svarbu? reikalu I— --------

(t.0.9)

Paieszkau Juozą Dubos pa^A 
einantis Isz Suvalkų Red,, Sta\ 
ra po les Ujczdo, Butkos gmino,\ 
Guda’hi Kaimo. Jisai yra ve- 1 
dės nt Ona Czernauckiute isz ! 
Skąrudžiu Para. Jeigu kas 
apie juos 
m/szt o gausite nagrados $5.

Jonas Czerniauckatf 1
13 Agnes St.

Para.
žino meldžiu pra-

J O JI I lUn ' 1

1.80) Bnyoune City; JTi J.

PARSIDUODA ĖARMA.
T

Parsiduocla didele 377 akru 
farma Pennsylvanijąs steite; 
Yra gražus doszimts kambarin 
narnas, 
nyozia, 
(burn) visi geri budinkai* Teip 
gi yra didele upe ant farmos,

ir garadžius, ir viszti- 
ir del 16 arkliu tvąrtas

kiu metu, kada jis klajojo Ru- dirbamos žemes yra 80 akru, ir
• • *sijos tyruose.

Ilgai klausėsi Grigas pasa
kojimu alksnio.

Papūtė szaltas vėjelis. Gri
gas lyg iszmiego pabudę. Pa
kele liūdnai akis in dangų ir 

“Ne asz turiu, nubausti 
ta, kurs nukirto alksnius priesz 
mano norą, bet Dangus, kurs 
isztarme jau yra pasiuntęs nu
sidėjėliui!’’..

tarė:

sunn ir tarė:

Ii

I

didelios ganyklos ir mszkas ir 
330 trukt u medžiu, yra garsiai
žnoma gera vieta del žuvavdmo 

medžiu v imo. Isz priežasties 
vyro mirimo parsiduoda labai 
pigiai: kaina $11,500 isinesz- 
tie reikia tiktai $3,000. Szifa 
yra gėra proga kas nori at&t- 
kanezios fifrmos. Raszykit szia- 
dien pas

r

(tSO)

Geo. J.Ba'rtasziu 
498 Washington St.

New York. N; Y.

4

Ji

« , »V|

Praslinko po hl motu. Senis 
Grigas gulėjo jau ant lentos. 
Priesz mirsiant, pasiszauko sa
vo vyriausiąjį
Sunau, gal paskutines valan
dos mano sziame pasauly. Pa
vedu tau savo ūki ir mano nu- 
mvleta, alksni.
<r rv

irSaugok ji, 
yvenk kaip asz gyvenau.
Lyg nutilo. Simus stovėda

mas prie ’lovos; gailiai 'vorke. 
Pravėręs akis, tose toliau:

— Tau alksnis lai būna at
mintis, kad asz ji mylėjau, ir 
to nuo tavęs reikalavau.

mano praszyma isz-

jojo, bijojo visi:
paukszteliai, ir
.žmoneliai,
nesibijojo ir, kirvi galandamas, 
trauko alksnio link.

— Sztai pamoszta

I

Ci eke Gi
ežius maloniai sutiko, jei tik ir 

netektu
kulpiku ir szrapneliu.

• * #

Rytomela saule linksniai 
patekėjo, 
dos, skleidė spindulius Pane
munes kraszte, tik ne visiems 
szio kraszto žmonoms. Grigas, 
palikes alksnius ir gražiai ve
dama fepdyba, 
momis in Minską.

Alksniu liūdesys buvo 
sziam pasauliui lygtinas. Ro
dos, butu sugraudino ir didžiau 
šia kictaszirdi. Visos szakos 
nulinko, virszunes in vidurį 
lyg apsikabinę viens kita at
sisveikino, ir graudžias asza- 
ras liejo.

Ponas Cickeviczius

jam isztraukti

♦
saule

nuo

lygiai, kaip ir visa

traukės tvru-

imsiuosi darbo — 
užsimo-

Ar

1

prižadi 
pildyti ??’

Puolė sūnūs 
tėvo lovos* ir aszarodamas ta
re: “Teve, ne sūnūs bueziau, 
kad tavo praszynio neiszpildy- 
cziau!...

— Dieve,...
Tavos prasz...

ir

Mazgok — 
Nebraižyk 
Savo Dantų

, tuojaus 
nukirsiu, szakafi apskabysiu ir 
po lietui 
masto Cickeviczius ir,
jos kirviu, norėjo paleisti pir
mąjį smūgi alksniui, kaip 
sZvistėlojo isz auksztybin kry
žmai žaibas, trenke perkūnas 
— ir liko Cickeviczius medinis 
stuobrys, su kirviu rankoje 
iszkoltu, kurs nespėjo 
nei žodžio, kuri isztaria kiek-

irv- J
U7/TT1O-

su
isz t art i

me ve,

ant keliu prie

J

Tėvo, Szventas... 
buvo paskuti- 
užmigo amži-

jusu rankos 
ar valot

Kada 
susipurvina 

trindami su sme-
Laukiniai taip

darydavo *•
zacija in to vieta 
panaudoja muilą.

niai žodžiai 
na i.

vienas žmogus paskutinėje 
vybes valandoje. Sztai 
kąsnis už nepildymą prižadu. 

* * *
Ant Daugu ežero krauto, il

sėjosi mažu

i.

Statement of the Ownership, Mahago- 
meut, Circulation, etc. required by 

the Act of Congfesii of 
Auirust 24, 1912.

Of tho "Saule” published semi-weekly 
at Mahanoy City, Pa., for October 1st 
1923.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before inc a Notary Public in and 
for tho State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowski 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he is 
tho Business Manager of the "Saule” 
(Tho Sun) and that tho following is, 
to tho best of his knowledge and 
belief, a true statement of tho owner
ship, management, etc. of tho afore
said publication for tho date shown in 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tion*, printed on 'reverse of this form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowakl-Co.

338 W. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa.

Editor: F. W, Boczkowski,
313 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.
Managing Editor: W. D. Boczkowski, 

338 W. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa.

Basines® Manager: W. D. Boczkdwski, 
' 338 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.
2. That the owners are:

W. D. Boczkowski,
338 W. Mahanoy St. Mahanoy Ciy, Pa.

V; L. Boczkowski,
336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold 
ors owning or holding 1 pet cent or 
more of tho total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar, none, so state) None.,

merginą gyvmio* ' BOCZKOWSKI,, Business M"gr.

apie, 
atsitikima Wis- 

ktir deszimts metu 
mergaitė (pati būdama da kū
dikiu) pagimdė kūdiki,
dže stengęsi surasti kaltininką 
kuris subjaurino tąja mergai
te ir ant galo isztyyinėjo buk 
tėvu kūdikio yra josios dėdė, 
priezeris, viėtinioje pąi’apijoi, 
pas kuri mergaite radosi, Ir 
nuo to laįko 
szino, rodos kad kirviu viskas 
nukirsta. •

Svietas dažinojo apie darbeli 
tojo latro, .bet nedažinojo ko
kia bausmia užftai aplaike ir 
kas atsitiko su mergaite.

Nesenei skaitėme laikrasz- . 
cziuosia buk likos nužudyta 
17 metu moVgma,. kuri pildo 
durstą vai4pfopiąi¥ikos mėto-

mergaite
viskas apsiipąL

diszkoje brtžnycziojo. Pasiro
dė, buk toji ] _
dideliam isztvirkiitfo ir palėis-

szia mylimus,' ktfAo ttiiojo' pa-

31S W. Mtthanoy St.

.Sworn to’ and subscribed before me 
this 29th diiy of September 1923. 
W; F. RYNKIEWICZ, Notary Public.

. . ' L -w \ My CommiMlon expires March 10,1025ims ii* szoimyifftS?' Galim tfd. r

.tuvysteįeV Titro jo ji ji not sze-

[SEAL]

ne • •
keliolika metu.

jas 
liii!

M

virszunes

graudžias

keleivinga szei- 
ma. Jos vyriausia galva senas, 
žilais plaukais, senelis. Jik 
vaikszcziojo ant kranto ir žiu
rėjo in vandeni, kaip jaunos* 
žuvytes linksmai nardo vande- 
nv.

Tai buvo senis Grigas.
Tamsios ji

plaukais,

mintys vargino.

Praslinko
Simus laimingai ūkininkavo, 
tėvo paliktoje
O*

..

jo kaip
pažvelgdavo in ta medi, tiek 
kartu apsiverkdavo, prisimin
damas savo tęva.

Szis alksnis ramiai linguoja, 
varvindamas rytais gailia ra- 

jis savo raudo-

ukėjo. Jis sau
gojo alksni, jis ji labiau myle- 

tevas ir kiek kartu

vis tai paėję, isz

laimin
gai ūkininkavo Grigo sodybor 
je. Nors trobos pamaži pradė
jo griūti, bet tai ne in galva: 
javai sulig jo paežio didumo, 
gyvuliu kaimines, padaru pil
ni patvoriai,
Grigo sodybos. Bet... ko žmo
gus daugiau turi, 
geidžia...

Praslinko metai nei nepaste
bėti. Užsigeidė Cickeviczius 
nukirsti viena alksni isz Gri
go sodybos,
Grigas taip szirdingai saugoti 
ir tarė savo paežiai:

Grigo alks- 
viena alksni 

ragoeziui daryti.

to daugiau

O

Užsigeidė

kuriuos prasze

— Reiks eiti in 
Uyna ir nukirst 
žagres

sa. Sako, kad 
Kaip jis nori pamatyti dar ja.

Szale ji stovis stuobrį s, 
vietos jalina 

reitu laiku nu
džiūvo. Sako, kad nuo asfcaru 
likusiojo, alksnio.

nors karta savo, gražiai vesta', 
ūke, savo mylimus alksnius. — 

gražumas ju, dabarti- 
niamci tokiame gražiame lai
ke. gal jau jie nedžiughia 
negražina mano sodybos?!..
Nežinia!... Kaip nors groiczrar 

ir neiszkentes 
kutinti szeimyna

Kas per

J

namu...
S

prie 
pradėjo 
traukt in tolima kelione,.

Šžtai jau saulė leidos. Ir Gri
gas namie. Kas per džiaugs
mas L

isz-
leido isz kirvio

cr oszakele, kuri

; k

f

bet civili- 
toin Ir

Kaip ankstyvieji lau- 
mazgodaVosi 

rankas, ir jus sziadien 
galit

kiniai

paimt stipru,, 
žvyruota dantų valy
toja ir nuszveįsti nuo 
dantų , ju delikatna 
paliva — teeziau tas 
yra pavojinga. ¥

Colgate4 s 
nuskaidrina dantie bot 
netrina; ar nesuraiszo 
j u. Daktarai ir Den
tist ai visur rekomen
duoja Colgate4s. Pirk 
trubele sziandien.

nuvalo,, ir

cunard] 
AR MANOTE ATSIIMTI į 
GIMINES IN AMERIKA? Z

2629 Lietuviai atvazuos in ežia 5 
•zi meta. »

Leisk niusū rasztinei Kaune pa- 5 
gelti jusu giminėms iszgauti pas- S 
polius ir vizas ir tinkamai juos 5 
prirengti in keliono. 
laukti del ■ vietos,

■ Cunard Linijos laivakortes, nes ž: 
Cunard laivas iszplaukia isz Eu- 5 
ropos kas kelinta diena. Cunard / 
laivakortę yra geros kelionei 
ant laivė Aquitania, Bcrengaria<Q. 
ir Mauretania, greieziausia juru g 
kelione i tarp Lietuvos ir Ame-« 
tikos. Dipl danginus informaciės 5 
kreipkite^ pus musu vietinius Q

’ !agentus arba musu rasztiineje. 5 
CUNARD line, b 

k* 25 Bro*dw*y, I 
Į'New

f iL 1'.

Vieni švoiĮnnO'si su Ųic- 
kiti bėgiojo jšz

— senis, gi
— Bet alinink, — tarė pati • kovieziais,,, I ‘ 

kampo in kampa, 
pirmiausia nuėjo pas

veikinti savo alksniu, Bet

— savo prižadus Grigui!
— Ką jau ežią!... Jis gali ir 

neparvažiuoti, jau senas, <) jei
... > A a t _

ir parvažiuos, dar liks jam ke
turi !

NešiprieszinO ir pati jo su
manymams.

Saule leidos už žaliojo inta
ko, paukszcziai giedojo vaka
rines dainas, pievos ir pėdžiai 
rasojo, tik vienas isz Grigo 

^alksniu guli ant kranto iszsi-
tik vienas isz Grigo

tieses; jo sžakas Cickeviczius 
be^kąį)ineją(.
nuliude, raudodami savo bro-

Grigą S
Bet 

kaip jis nūštebė, kada pamate, 
kad isz jo humyfėtii.ju penkių 
alkšniu, stovi tik viens, kito 
tik stuobrys, panašziis in žmo
gų, iszkoltu kirviu rankoje.

—Kas atsitiko su kitais alks-
Marš? Klausia pats saiėeš.

liūdnai, alksnis, 
šnoszė Įtikai,, tartum, prakhlb.o-

Sugaude

jo'. Jam" btiVo pažistamaš szla- 
.. ’ suprato: 

dingo kiĮtt, aiksiiiai. P,uolė jis
Likusieji stovi mojimas ląpu, jis

8a

i

Nereikia 
turintiems

u'

■i, Į h "■ I’ ’H

GČri Dantis
Gera Sveikata.

‘ t

» .  i i t

Daktaras Juozas J. Austrą
LIĖTŪVIS.

Btrruals daktaras kArlnmeneJe.
Gydo visokias lirai. 

Priima Hgonlua lkM9 valanda ryte. 
12 iki 2. pd>ioL < Iki 9 vakar*. <

Tootn-laikinia ofisas randasi 
. KAZUNO APTWK0JK' t & 
88 & Jardln SL Shena»doaM,,pik<

T,

’h,|
0

I
i

• 1 A

M i Jr

'.S

riPiH’e szaknu stOvigcziū alksnio,Jio, gailia rasą, lyg aszaras, i 
'varvindami. Tas nebuvo Cic- j apkabino lion’icni, ir klauso is-
,lio, gailią rasą,

.1 _ . u . > i a X i



/ta.

ant

sūnau! Di-

savo

tais pasimatysime. Mę.< t įname 
ežia ant kranto sukurti ugni

Malku 
tai lentgaliu

liuk pasiron- 
mielas Prancisz-

«

I

« . • f. H U ' M ■■

K n pitonas Bliaut t uoją us a t - 
.^tojo prie styro ir pasuko lai
vą in uolas galu, kuriuoini tu
rėjo atsitrenkti!

— Piilkinke, 
gok! O ir tu 
k an — pasako jis — mums pri- 
siitrtiuo paskhtirio va'landa!

Pulkinikas suspaudė sumins 
ranka ir suszuko:

— Buk. drąsus, 
džiausiamo pavojuje turėk dra- 
sapDiovas su mumis!

Prhncisžkus suspaudė 
tėvui-ranka, nes žodžiu nespe- 
jo atsakyti. Didi*vilnis pagrie
bė laivu ir su visu smarkumu 
ji įronkė iii uola.

Trenksmas buvo toks smar- 
ktTJt, kad denis pagriebė litiva 
ir su visu smarkumu ji trenku 
in; uola.

Ttotjksmas btivO toks smar
kus, kad denis po kojomis ke
liauninku pradėjo linkt i. 
nos akiesmirksnyj sukrito ir 
vanduo laivan pradėjo veržtis. 
Tovas su su num tapo perskir
tu ir netrukus žmonių tik gal
vos buvo matomos nuo van
dens apsemimo. Pulkinikas su 
Pranciszk’um tarpe sulūžusių 
laivo lentų pradėjo plaukioti. 
Hunus nusitvėrė abiem rankom 
lenta ir taip laikėsi ant pavir- 

vandens, kuris lentgalį 
visas puses. Kelis 

kartus ji vanduo \ isiszkai bu
vo paskandinęs, bėt Prancisz 
kus da tiek pajiegn turėjo, kad 
galėjo vėl nusitverti už tos pa- 
ezios Įimtos ir neknri laika lai
kytis. Jau, jau netekės jiegu 
rengėsi lentgalį paleisti, bet 
štai netikėtai pasiekė kojom 
uolas, atsispyrė ir vėl atgavo 
truputi spėkų, truputi drąsy
bės kovoje su buszuojama gam
ta. Jwfn-Jiesikankinnnt' vilnys 
netikėtai 
kranto, 
lentgalį ir 
kraszto linkon. Da kelis sieks
nius nuplaukęs pajuto esant 
svetimose rankose, 
tėvas, kuris pirmiau buvo pa
siekęs kraszta ir žiūrėjosi in 
savo sūnaus kankynes. Tik da
bar ji tegalėjo nutverti ir isz- 
traukti ant kranto.

— Tegul bus dėka Dievui! 
esava iszsigelbeje — prabilo 
abudu ir vienas antra apsika
bino. Juk tai buvo neiszvengti- 
nas pražuvimas. — Gana, sū
nau, mudviem džiaugtis, turi- 
va ir apie kitus pamislyti. nes 
tie nelaimi ilgesni už mudu. Ei- 

reik pa
žiūrėti, rasi, kiti pagialbos rei
kalauja. Rasi, da ne visi pasie
kė kraszta,

Ta pasakius abudu dabojo 
juriu krautus ir jiem da pasi
seko penkias ypatas iszgelbe- 
ti. Paskutinis jųdviejų iszgel- 
betas buvo kapitonas.

Susimuszus laivui ant kapi
tono nukrito žegliakarte ir su
trynė jam kairi,[i puti. Vilnys ji 
jau buvo iszmete ant kranto, 
bet kadangi del sopulio jjs ne- 
gaieję Suskubti su susilaiky
mu, kitos vilnys ji užkabino ir 
vėl intrauke gihimon.

Tuokart pulkinikas inmete 
jam gala virves, kuria rado ant 
kranto.. Kapitonas nusitvėrė 
dantimi^ už virves ir tik dabar 
ji nusisekė pulkinikui iszvilk- 
ti ant kranto.

Kapitonas buvo be žado ir 
tik po keliu minueziu atsipei
kėjo. Szirdingiausia pradėjo 
dekavoti pulkinikui, be kurio 
pagialbos jau butu pražuvęs. 
Apsidairęs aplinkui pamate tik 
kelis isžisgelbejusiiis jurinin
kus, o apie kitus nei kalbos

szaus
trauke in

ji pastūmė a rėžiau 
tuokart jis paleido 

pradėjo plaukti
KS-

pajuto
’kai buvo

iszsigelbėjo

ya! — pasakė jis

nobhvd, turėję jie paskęsti. 
Apie tokia,, nelaime. jam mas- 
tant, isžtriszko isz akiu nsza- 
ros. pet pulkinikas ji raminda- 
ina» phibilo:

— Buk drąsus, kapitone!

K Man radosi, jog, nė visi, kuriu 
neraF pražuvo. Rasi, kur toliau 
kiti iszsigclbejo, rasi, da su ki-
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Dr; Matthian Nicoll,- New 
.Yorko- (Valstijos Sveikatos 
virszininkas, praszo tėvu ap
saugoti vaikus nuo difterijos, 
jiems duodant toxiu-antitoxin 
ir jis. paaisžkįna kaip,ta liga 
sulaikyta mokyklose per var
tojimu... to apsaugojanezio bu
do; ’ Totui tu vaiku, kurie tikj 
pradeda lankyti* mokykla, su- 
sirupijia apie i n vairias užkre- 
cziAiiia^ ligas, tarp kuriu dif- 
terija yra baisiausia. 

4 4
ke,” sako D r. Nicoll 
suvirsz 18,000 atsitikimu tos 
ligos ir 1,4000 numirė. Daugu
mas mireziu buvo tarp vaiku 
dar neturint septintu metu.

praneszimas 
kuomet atsimename, jog turi
me, jeigu tik vartotume, saugu 
ir nukreipianti būda, tas yra, 
v a r to j i ma s t o x i n - a n t i t o x i n.

Kalkiniuose miestuose pa
vojus mažesnis 
mok v klu vi rszi n i akai 
mokyklų gydytojus ir slauges, 
supranta svarbumą apsaugoti 
taikus nuo difterijos, ir, jeigu 
gali gauti tėvu leidimą,duoda 
toxin-antitoxin visiems vai- 

kurie. lanko žemesnes 
kliasas.- Paežiu laiku jie bando 
nukreipti netik szita liga bet 
ir kitas ligas tarp vaiku. Jeigu 
tėvai iszvien veiktu su mokv- 
tojais, mokykla bus tokia vieta 
kai]) ir namai-saugesne už gat
ves.

4 4 
imant i toxin, 
pavojaus 
visa usvveuima.

hiiflsp I t 
i ji & i I i s

♦ 
Sues laike nakties gal jie nega
les mus czionai rast g užtiki i.

— Geras užmanymas, pulki- 
ipko! — atsiliepe kapitonas, —r 
Tai-gi vaikai tuojaus visi in 
darbu! Malku mums užteks. 
Muk k u*k 
kranto guli nuo musu'gražinti- 
šio laivo. Sukurti ugni. Jus pa
rinkite naviku,- o mudu su pnl* 
kiniku pajeszkosimc- sausu ža- 
garelių pukurni. Stiskubekit 
vaikinai, nes sukurus ugni gal 
pasiseks dar ne viena iszgel- 
l)ėt i.

Jurininkai tuojaus lentgaliu 
pririnko ir vienon krūvon su
mėtė. Netrukus tapo apszvies- 
ti visi juriu krantai. Aplinkui 
per mylia buvo 
nies pažaras.
išsidžiovino sau drapanas. 
Linksma ir ramu visiems buvo, 
kad galėjo visi iszsidžiovinti ir 
po tokiai maudyklei suszilti, 
nes didis sziaures vejas jiems 
sąnarius laižė.

Taip vist sėdėdami prie ug
nies lauke, kas bus ryto meta. 

|Pulkininkas su kapitonu pra
dėjo kalbėtis klausdamas, kas 
bus toliau. Bet kapitonas vietoj 
atsakymo tik pecziais kru])te- 
lejo.

Pagalios atsiliepe:
■— Man rodosi, jog 

butu da anksti mastyti. Turime 
taikintis prie aplinkybių, ko
kiose dabar (‘same. Paprastas 
daiktas, turimi' eiti in Algiera 
pekszti. t) kaip? Na-gi juriu 
pakraneziais, o tenai rasime bi- 
cziuoliu. Tik 
mirszti, jog dabar atsirandame' 
prieszu žemej. Arabai mus ant 
kožno žingsnio gali užpulti. 
Asz patareziau padirbinti val
ti ir juriu pakraszcziais iszpa
lengvo yri is. Bet rkokiu budu 
valti padirbinti! Juk reikia ko
kiu nors inrankiu.

— Tat asz patareziau — at
sake pulkinikas — kiloki būda. 
—’ Ar nebūtu galima kur rasti 
koki nors lai va.
kapitone', jog mes atsirandame 
prieszii szalyj, teiele*! butu gerai 
radus koki nor.s laivuka, ku
rine) butu galima pasinaudoti.

Visi pulkinike) užmanymą 
patvirtino; tat-gi visi iszaušzus 
pasiryžo krantu

kolaik neatras kokie) 
pakraszcziueiso laivelio.

Szita nutarus, visi szalep ug*- 
navietes sugulo, kad nors per 
pora valandų pasikakint i mie
gu ir atsilsėti po visu tu nelai
miu.

Bet esant keliems 
kams ant sargybos jiems nak
tis praslinke) laimingai. Per ta 
laika ugmiviete atradę) da keli 
kitur vandens iszmesti juri
ninkai.

Jszbreszkus kapitonas
savo ingula. Beveik pil

ies jurininku nebuvo, kuriuos 
l ii m surijusios. |Pranciszkus tai pamatęs nulipė)

szesziolika

matomas ug- 
Prie ugnies visi 
s a u

apie ta

netralime pa-

Gerai sakai 1

a
JĮ

»dIĮ) Ii

$ i

hį.?
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vadinasi 
ženklina

200 miliu 
dalis turi

Pėteitais metais Now Yoiv 
sako Dr. Nicoll”, buvo

•it r.

Islandijos Arkliukai, in Angliszkas Kasiklas.
Angliję pargabeno dangai i mažu arkliuku isz Islandijos, 

kuriuos naudos anglių kasiklosia South Yorkshire. Paveikslas 
])arodo’ kaip tuosius arkliukus iszgabena isz laivo pristovoje 
Hull, Anglijoi.

mai, isztrauktos apsaugojimui juriu pakraszezius saugoti. Te
pasirodo, kad tasieziaus neturime nugąstauti,nuo bangu.

valtis galima lengvu budu in- 
fit įimti vandenin.
juriu jau buvo nusimalszinusi. 
O noriids' vilnys jurese da vis 
aukštai kilo, pavojaus jau sn 
j()iniš nebuvo jokio. Ar szeip ar 
tai]), tai vis-gi jiems reikėjo 
pasisavint i tas vali is.

— Palūkėkit! — atsiliepe ka
pi t on a s — kolaik
t is, pri valome gerai apžinreti 
tuos namukus, kad kartais, kas 
ant musu ir su

Maneling 
apgy ventos, 
miai nežiuręs iii musu 
sinimus ant svetimos savasties. 
Pagal mano nuomone' butu ge
riausia palaukti nakties, o tuo
met be baimes valtis intrank- 
t um vandenin ir but u 
tas reikalas.

Pulkinikas ta užmanymą pa
tvirtino, nes jeigu vietiniai gy
ventojai užuostu svetimtau- 
czius, prisieitu tuokart pesztis, 
o juk kokia ežia mus galybe, 

ginklu nei 
prieszo ai rė- 

Geriausias elaiktas da-

neturime nugąstauti 
jeigu tik mums nusiseks ra-

klupt u.

nusiseks
Banga ant miai pėiicisti- czionai diena ir 

sulaukti nakti(‘s.
' Kožnas paklausė to kapito
no patarimo ir diena ramiai 
nuslinko. NhlG'zini atėjus visi 
apleido krūmus ir tyliai juriu 
pakrantėmis slinko valeziu lin- 
kon.

fszpradžiu viskas buvo lai
minga. Nameliuose niekur ne
buvo szviesos.
rytum, buvo visi
sur aplinkui buvo ramu.

Jurininkai spėjo viena vali i 
instuinti vandenin 

antrosios.

imsime val-

vall imis neuž- 
tos budeles 

o juk arabai ra
liu si ke

I

Gyventojai, ta- 
iszmire. Vi-

f 
f V

linon, 
nors

skaito

(‘iii Algiero

jurmiji

iszmest i

su-

neturint
Tas yra baisus

i i

kam s,

kasmet, į’ ich 
inimant

visiems

Vaikas, kuriam duota tox- 
apsaugotas

♦fa poni jo1 susideda' isz piis- 
szeszto dydėliu salų ir 4000 
mažesniu.

Kita dalis salos priguli prie 
Rosi jos. i

Tosios salos tesasi ant dvie
ju tukstaijcziu miliu ilgio.

Dydžiu use*, sala, kuria, mes 
vadiname ^Jnponije 
tikrai , Hondo

svarbesne,dali s.
Hondo turi tiktai 

pjoezio, o nekurios 
tiktai 75 miles ploczio.

Yra tai penkta dydžiuose sa
la ant svieto turinti ant saves 
38 milijonus žmonių.

Svarbiausi miestai ant tosios 
salos yra: ’kokio, Yokohama 
(kurie likos sunaikinti), Kyo
to, < Isaka ir Kobe.

Tokio buvo sostapyle nuo 
1867 meto. Priesz tai

per tūkstanti

Pokio buvo
K vol o

86,300 ko-

buvo sostapyle 
metu.

Hondo sala turi 
turkampiniu myliu, yra konia
teip dydi'le, kaip Angliję arba 
du valstijei Xew York ir Indi
ana.

Kas metas produ kilioje 
ukiszku produktu už 75 milijo- 

dirva

metas

niis doleriu, 
bloga; o ūkininkai

v ra labai 
stovi van

deni je lyg keliu augindami ry
žius.

Ciesoi’is .Japonijos vadinasi 
Mikado, yra 124 ciesoriam kų- 

isz dangaus, jojo
n e ga I em a i szt a r t i net, 

nes tai vra dvdcliu nužemini- • *-
mu.

ris užgyniu 
va rd a

n.

* *„TARADAIKA

Vienoje vietoje Ulinojoi pui- 
kes su batas turėjo^.,.

Laiko buvo tai už tai galėję, 
Tiktai su pinigais trumpa buy o

Ne pas visus kiszenije skam
bėjo.

Vienas boselis sumislino,/r
Kelis galonus namines par- 

. gabeno,
Mane dydeli biznu.piuLiryti,

• 4 • > *Del savo bnrdnigferiti, par
davinėti’.

Kaip ])radėjo gert subą.tęjė,,v
Tai užbaigė vakara Nędėloį’ 

dienoje,
Po tam vakare musztis pra- 

deja». _ v 
Ir vyrus isz stubos iszvarinejo.

V -b ‘ e 1 l‘eg,^yv 
Ne czeveriku ant kojų netu-

Burd inbosi, sucipę, 
Pas vaita uuyetĮe, t 

G i m ings. pas tMę

v
Su peileis kaip laukinei badosi 

Su akmenais daužėsi.
Kruvini..po- strytus i

Gal jau buvo provąj^gį! ga
vo džela.

1

ežia 
Mes neturimo nei 
nieko svarbesnio 
mimui.
bar nei nesikėsinti.

, Arti tos vietos buvo žemes 
plotas apaugės tankiais krū
mais. Tal-gi po pasikalbėjimui 
visi sulindo in krūmus ir pasi
ryžo laukti nakties. rl’ik vienas 
Pranciszkus nuo jn visu atsi
skyrė ir atsistojęs prie k raszt li
tinio krūmo pradėjo observuo
ti apielinke ir szalep stovin- 
czius namelius. Kad jam nusi
bodo stovėti, jisai užsilipo ant 
medžio ir, tonni tarp tankiu 
szaku pasidirbdinęs sėdynė, 
nuolatos dabojo apielinkes, o 
ypatingai žveju namelius.

Nameliuose ir aplinkui buvo 
ramu ir ju gyventojai 
kejo, kad czia-pat lukoja ju 
prioszai, svetimtaueziai. Pran- 

viso asz- 
isz kuriu

ir sugryžo 
prie antrosjos. Staiga kaime 
sulojo szuo ir iszsigirdo began- 
czio arklio dundėjimas.

— Be abejones arabu sargy
ba duos gandu kaime, 
kart visi gyventojai 
ant musu! 
nai! Nors 
stumsim ir sode, turim plaukti.

Jurininkai.skubindamies pa- 
mirszo ir atsargumu.

o t uo- 
iszsipils 

Iszpalengvo vaiki- 
da vięna valti in-

šūvis ir

tank iais

tonai 
pasidirbdinęs

nešit i-

ciszkus suskaite isz 
tuoniolika nameliu, 
po trijų valandų lukesczio pa
sirodė in keturiesdeszimt gy
ventoju, apsiginklavusiu • ilgo-, 
mis muszkietomis ir durklais.

S J

Buvo tik szesziolika žmonių, 
kurie paklūšnai atsidavė 
savo kapitono glųboij. Norints 
saužemis nebuvo laivas, liet-jie 
ir dabar savo kapitono insaky- 
mn klausė.

Pagal nakties suokalbi 
savo nakvvnes 
Kapitonas ir pulkinikas su sū
num ėjo pirmiausia.4Jie su.snr 
vimi neszesi ir gink bis; kokius 
jiems nuo laivo nusiseko pa
griebti. Nekurie-gi jurininkai 
pqs save turėjo peilius, o kiti 
diktas lazdas, surastas ant ju-i 
rip kranto.

Taip keliavo toji menka žmo-! 
uiti saujale gal ciela valandai 
nesutikdama niekur jokios gy-J

dvasios. Bet Pranciszkui nai nepasuktu^ Tik tokios ap- 
kęliais žingsniais eidamas pir4

J ie t via 
pertrauki* vienas kita raginda
mi veikiau stumti valti.

Staiga iszsigirdo 
paskui įgyventoji! Jtliksmtio

— Kam mielas gyvenimas ir 
laisve ueszkites isz czionai kuo- 

susziiko kaph 
Tie nenaudėliai nori 

mums kelia užbėgti!
Jurininkams vienok 

ko ir antra valti vandenin in- 
t raukt i ir tuojaus visi pradėjo 
valtin kimsztis, kad nuo krasz- 
to kuogroiuziausia atsistumti 
ir laukti paskui pirmąją, kuri 
jau buvo nuplaukus. Nepapras
tas jurininku besiskverbimas 
pagimdė ta, kad liktai vos tre- 
czia ju dalis susėdo laivan, o 
\ isi- kiti liko ant kranto. Stilin
ga tamsybėj ežia pat pasirodė 
arabai. Da labiau jurininkai 
sumiszo. Buvusioji jau valtyj 
tuojaus su ana nuo kranto atsi- 
stnmo, kiti jurininkai būdami 
vandenyj plankianczios valties 
laikėsi, o da kiti szoko in van
deni ir paskui valti plauko. 
Vienok penkis ju arabai suga
vo, tarp kuriu buvo kapitonas 
ii* pulkinikas. Nors jie visi ara
bams da prieszinosi, bet szitie

gre težinusi a! 
tonas. —
»*>

m

nusise-

ūno medžio ir k u og re i ežia u.siu 
nusiskubino apie ta apreikszti 
savo.tęvui ir kapitonui Briant, apveikė ir, visus pasiguldė ant

Turimo labai džiaugtis,
ka. czionai t susilaikėm — atsi- ( 
Hope kapitonas iszgirdes Pran- 

visi ciszkaus pranoszima. — Jeigu 
vieta apleido, ežia atsiranda tiek daug apsi

ginklavusiu vyru, butumem in- 
.piiolp in ju-kilpas,tjoigu būtum' 
pasikėsino ant jii valužių.

— Tas tikroji teisybe, jog 
turime tokiu nelaimiu vengtas 
— prabilo pulkinikas.
akyvas labai daikttls,.^,kad jo
kiam mažam žveju kaimely j' 
atsirasta' tiek daug ginkluota 
vyru. Kibą bijosi', kad* mūsiš
kiu kuris nebūk laivas iii ežio-*

Bet

žemes suiiSzo.
» Paskutiniamoi pavojaus mo
mente ir Pranciszkus prie val
ties negalėjo per kitus prisi
grūsti, .bet j)ulkijiikas,;» panai
tes a ra liūs, savo sunu už peties 
nugriebė • įj* per kitu galvas 
valtin inmete. Jisai valtyj1 
plaukdamos. ° yiZ0.cz da tokia
me sumiszame nežinojo, ar tę- 
v a s* va J ty j atsiranda 
kuomet pamate,

Jisai

kuomet pamate, jog jo nėra, 
pra’d'ejo baisiai klykti, reika- 
iėudamasykad jurWihikar valįi 
pasuktu: atgalios? Tėcziaiis jo 

neturėjo- jokiu

per 
laika ir kartais per 

Mokykla ku- 
rios visi vaikai taip apsaugoti
niekuomet neturi difterijos. .

laikui mes krei- f 
a])saugojirna

5

“Iki sziam 
piame at yda in 
vaiku, kurie' lanke) mokyklas, 
bet turime ir atsiminti, jog djf- 
terija lengvinus užpuola vai
kus, kurie' dar per jauni laiky
ti mokyklas ir tie vaikai mirš
ta nuo tos ligos. Jie irgi reika
lauja apsaugos kaip ir tie vai
kai,. kurie lanke) mokyklas. 
Neturime laukti pakol prade
da eiti in mokykla, arba netu
rėtu būti reikalinga laukti pa
kol mokyklos virszininkai pra
šę leidimo apsaugoti tavo vai
ku. Nuyesk vaiku pas szeimy- 
noS gydytoja ir tegul jis duoda 
toxin-antitoxin. Ta galima at
likti kūdikiui sulaukiant szosz- 
to męnesio. Gydytojas gali gan 
tr toxin-anti tox i n isz valstijos 
laba ra tori jos.

Tik benelru darbu sveikatos 
darbininku, , mokyklų virszi' 
niijku, gydytoju ir tėvu, difte- 
riją, bups sulaikyta ir 
siszkai panaikinta,

Kada! Italiszkas laivas As-

yra daug 
> Ant ge

Angliszka kalba, 
naudojama Japonijoj 
ležinkeliu randasi s-toeziu pa
raižai angliszkai ir japonisz- 
kai.

Japonijbi 
tukstaiu'zui visokiu 
ežiu terp kuriu randasi ir keli 
angliški.

Tame- sklype 
szimts sztamii japoniecziu ku
rio kalba kitaip 
kius budus.

Ant kožno szimto 
yra szimtas ir

Gyventojai pasidaugina kas 
metas stebėtinai,, panaszei 
kaip Amerike ir Rosijoi.

Japonijai randasi suvirszum 
penki šimtai milijonierių bot 
tonais turezius su vargszu 
draugauju iszvien ir nesiskyrė 
tuom, kad jisai yra turtingu.

- dzela.
# # <

t “p f M |r* *!i.< * J ‘

Ne toli Ayillke^eriu^
*

* * 5

» f U! ... IK

Viename salime padarę .balių,

iszojna apie du 
laikrasz-

. gyve na (lo

ir tiiH.lpįto-

moterių 
asztuou i v v ra i.

stebėtinai,

<h -\ I <» * '- p J ■ * ..*>J "1

Aplaike ąuksini medali už
narsumą. k:c

- / * J ‘ ‘

Paveikslas 300 metu senumo.

gaį Vl-
—F.L.I.S.

15 motu

44
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ter” atplaukė in pristova* Bal
ti mores akcizinoi inspektorei 
jeszkodami szumgleruotos gu-

ar ne, bųt ZU(OS) surado paslėptus kęiioli-

reikalavimai
pasekmių.

— Tai butu nieksziszkas(dav-
. - ■ _.. . ...... 4 » • i ’ j '

linkybes ta viską gali iszaisz- 
mjaus ka toki pamate ir su-» kruti;

— Ir man rodosi, kad kitaip, .niekada j u .peiliais, —. buvo' at-
, — JippĮs

Rasiy Algiaro valdo- jau niekoinepa^elbesimo^o Aė-

jpusu laivynu, t$t insąkę visus jaus, -

stojęs parodo savo tėvui.
bas kišti Savo sprandus po tu

p jTai buvo isz lent u sykaltow ežia negali būti — atsake kapi- sakymas Pranciszkui. 
tolias, .-r-r ."

i va# gavo žinia apie pTaiYkianti
pljažos ir silpnos budeles, prie 
kpriu ant smėlinio kranto gu-1 

valtys, mato-Įėjo trys žveju
riiits patys isžvongsimo pavo-

Toliaus bus.

Silvia Rosenthal, 
mergaite isz Snint Paul, Minn., 
aplaike auksipi medali už nar

ižgialbedama
Jonuką Parkeri, kuris iszkrijo
• 1 , t’j • I . • * X * t *

siunti j
I

11 motu I

isz luotelio irr ppin. Mergaite 
szokelnma ih upra iszlaiižc sau 
ranka, bet nepaisydama ant to, 
priplapkę pyįė skestanezio vai- 
ke) i^žplfiftikdama pasekmingai 

"• t _ . . ■- L M •

su juo’ih prie kraszto.
ka paveikslu terp kuriu randa
si szitas, nupiesztas per garsin
ga artistą 300 metu adgal,Ita
lijos ambasadoris dažijpjaė 
apie tai, pareikalavo sugrąžini
mo visu paveikslu vardart Ita^: 
lijos, isz kurios uždrausta, iž-i

Nežinau kas paęidaje, 
Jpgjsz pradžios susibarė. 
Paskui musztyne..pagcle, 

Visi y migius sucipę,
Vienas kitam kailį lupo, 
Kaip szunes užklupo. 
Palicmonas pasisuko,

pradžios spsib 
rnusztyjio.paį

ft r g f > * * • > V "

Bet ir tam kaili isžlnpo,
Jog da ir sziadren lovoje guli, 

Visa galva susinta turi. 
Daug tai triksas kaštavo,

!» j|

Badai ir prova in sudn nusi
gavo, 

Tai kad szokt, tai szokt, 
O kad duot, tai duot!

Tai bent buvo krikšzBnOs, 
Gaivu skaldynes, (T » - . J / * * <Bingamtone knkszųpos at

sibuvo, 
Ant kuriu svecziu pribuvo.
Kaip pradėjo isz ryto $uba- 

toje, 
Gere lyg vakarui Nedeloje, 

Ant pagalios, 
Susiėmė už keteros.

Kumšczios, lazdos ir sūdai,
Butelei ir bludai, 

Skambėjo, 
Tcszkeio, 

Dįfndejo. .....
Tcszkei 
•rx * r ** •

Larmas dydclis uzstdjo, 
Rodos sudna diena užėjo, 

Vieni ant aslos guldjo‘, 
Mirtinai stenėjo.

Konia kožnas susidarė. 
Už geyos va|ajį4°s, 
Tos^paisios baldos, 
Pradėjo malszytis, - J *

Smarve dydele pąfidįrc, 
Konia kožnas susidarė.

Už gėjos vaįandos,

Ir aplinkui, dairytes. I \jef 
Ko mes kaip sžunes Jfdajnės?

Na. ir ant galo susitaikė, 
Gaspudoris visus isžvaike,

Tr dpiįg triobeliti 
Kol viską ant vietos suaej 

Kad ir kiauliszkai, 
Bet vis tautiszkai.

• • *
Ar $iript^ kp pasalusiu, 

Ir nėpameluošiu,
Sztai vienas vyrėtis turėjo pa-

Na vyrai, ko mes pęszjiįn 
ėdame

o.

II

Ir nėpameluošiu,

dėjas pas gaspadine,
.. Apie

Na ir tuos pinigus prnszpi- 
, . •>(, cąyd;

ne vieno dolerio negavo.
Oka da^ytij'.

J Ręik,ejo jžmęgeįįui, ^yjeii, 
Ana diena sn gūspaamelial

t:. ■' 1
B a. ne

O ka darytu •
iisena viszta

— paklauso
> -r- AM ko gali 

?atskirt no. jaunos 
Motiejus Raulo.

— Ant dantų, — atsake Rau- 
t » . .

i susirąkayo,
Ir in Westus iszvažiavo.

4

gabenti senoviškus paveiks-! u
lūs ir kitokius artistiškus dai
lies iždirbimus.

Skaitykite “Saulė!’

las. (
-r- Kaip tai ant dantų, kad

*

— Visztos lie turi nes aš.tu
riu,; tai kaip valgau visztieua, 
tai žipan nr viszta buvo jauna 
arsenai*

viszton/dantų, iio turi.

e 
i

Lietuvi&zkat Bankierius
ir Agntiiif

J. O. dOC_»01lIS[įl į, t 1

yiZ0.cz
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SAULE

Ant. L Sakalauska 
lietuviWkas ORABORIUB 

IR RAIĄAMUOTOJAS

I

»

— Spalis—Oktoberis.
— Inspctojai oro p ra na- 

Hzauje, buk szi žiema bus labai 
lengva ir trumpa.

— Read ingo• • • • I

oro

— Bead ingo geležinkelio 
patiri jo arcsztavojo S. Lazauc- 
ka, A. Bokinska ir Kaži Boka 
už apipleazima tavorinio vago
no isz kurio iszeme daug tavo- 
ro.

— Nedėliojo pasibaigė rze- 
dinimas dienos, todėl visi zie- 
gorei vela likos nustumti viena 
valanda adgal o t rūkei ejna 
paprastu laiku kaip priesz tai.

— Naujas ka tik pastatytas 
Merchants Bank htsidare Pa- 
nedelio ryta naujoj vietoi.

o

ANT PARDAVIMO.
Bizniavas namas ant viso lo

to po No. 309 ir 311 E. Centre 
St. Sklodas ant kito galo loto. 
Kreipktes po No. 126 E. Centre 
St.(t.80)

ATYDA MOKĖTOJAMS 
TAKSU.

suspenszmoIsz priežasties 
kasiklose szioj apelinkeje, 
aplaikiau 
“School Board 
ka del užmokėjimo

SENIAUSES ISZTIRIMAS.
Ant sulaikimo duntu gėlimo kaipo 

ir kornu ant kojų, tiktai 10c. Jeigu 
jumis nepugclbCtu tai pi’nigiis sugra- 
žysim. Tcipgi prisiunsim informacijų 

nuo slenkimo, 
Tukstancziai 

Raszykite

jovvrei! znajosz 
czto eto tam w nobie ugražajet.

— Kodėl ne turiu žinot, po
nas policmeisteri — tai griau- 
ja, ir žaibuoja bus lietus su vie
sulą.

— Wrioz (meluoji) tai ne 
teip. Tai maskowskoj bok-mu- 
sza žydiszka dievą — panima-

— Poshisz Naujos Puikios Maldaknyges,jesz ?
— Chi-chi-chi! aj vaj, tai ge

rai daro ponas policineistcr.
— Po czemu I (del ko)
— Nu, kam jam lyst girtuok

liui in akis 
sidet!...

z
isz

likos, sužeistas
likos nu-

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah., Pa.
i ' —4

— Jonas Zukauct'kas 
William Penn

motorcikliu ir 
vežtas in ligonbuti.

— Juozas BartiiHeviczius 
isz Turkey Run, likon užgriau
tas per kėlės valandas Kehley 
Run kasyklosia. Kiti draugai 
tuojaus subėgo ir atkaso Juo
zą kuris 
žeidimu.
Bartuseviezius 
tas szioj vietoj.

— (’zionais ana diena buvo 
juokingas atsitikimas kuris pa
rodo kaip tūla gera gaspadine- 
le apmalszino
isz savo burilingieriu ir tai su 
pagialba savo vyro. Tūlas sen
bernis Jokūbas, pradėjo labai 
nerimauti ir naktimis pareida
vo vėlai gulti. Karta jauna gas- 
padine neiszkentus paklausė:

—Jokūbai,
tu' naktimis jieszkai, 
vėlai pareini gulti ?

— Gero laiko jicszkau, 
didžiai atsake Jokūbas?

— Jeigu tu butum mandras 
rastum namie, 

nusiszypsojns gas-

per

nepaneszo jokiu sti- 
Jau tai. antru kartu 

li.kos užgriau-

karszti v i on a m

kas tau yra ko 
kad taip

isz

ir su durnium už-

SKAITYKITE SAULE

kaip npsislaugoti
pleiskanų ir plikimo.
dėkuvoja už dyka rodą.
tuojaus ant adreso.
JMBCO ORIENTAL SPECIALISTS

236 Broadway, Box 9 W.
BROOKLN, N. Y.

>

Ka tik aplaikome labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėles po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf. i 4

pa veliu ima
4 I

Apia i kyši t e 5

10 Oktoberio,

asz 
nuo 

pailginti lai- 
taksu nuo

Oktoberio 1 iki Oktoberio 10. 
procentą nuo 

visu County ir Borough taksu 
jeigu užmokėsite taksus priesz 

po tam laikui
bus uždėta bausme ant 5—to 
procento ant visu neužmoketu 
School taksu.

Todėl privalote apie tai tc- 
myte, ir bandykite
taksus priesz ta laika. 

Edwin Blew
Receiver of Taxes.

užmokėt i

t.80)
AR MANAI PIRKTI NAMA?

Geriausia proga yra insigyti 
geru namu didmiestyje New 
Yorke kur yra proga gauti vi
sokis darbas. Turiu 
mui įvairiu namu geriausioje
miesto dalyje, kur jau dauge-

Penusylvanijos

pardavi-

liui liet aviu 
patarnavau pirkime namu, ir, 
kurie yra pilnai užganėdinti.

Del platesniu žinių raszykit: 
V. Szabunas, Real Estate 

( Vien y bes name )
193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

(t.82)

Vito* reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minkszt ai s 
skurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

tai gera laika
— atsake 
padine.

Jokūbą paėmė akyvumas 
ir jis prisispyręs klausia:

— Na, tai pasakyk, gaspa- 
dinele, kaip asz ta gera laika 
<aliu namie rasti?

— Nupirk man szilkine dre- 
se, tai pasakysiu, 
gaspadine.

Ant rytojaus Jokūbas nupir
ko gaspadinei szilkine drese ir 
laukia “ge.ru laiku.”

— Imk, Jokūbai, kirvi ir eik 
in skiepą malku skaldyt, ne
trukus ir asz ateisiu.

Jokūbas užkaito ir kaip per
kūno trenktas atsidūrė skiepe. 
Ten jis saldo malkas, kad net 
viskas dunda, ir 
na n t gaspadiues. 
gaspadines už 
valandžio atėjo 
ir abu su burdingierium visas 
malkas suskaldo. Pagalios atė
jo ir gaspadine malku neszti in 
virtuve. Bet Jokūbas buvo taip 
pavargęs, kad in gaspadine nei 
žiūrėt nežiūrėjo. Ta vakara jis 
nuėjo anksti gulti. Nprs jau
tėsi apgautas, bet buvo ramus 
ir greitai užmigo.

Tokia sztuka 
gaspadine susimokinus su savo 
vvru.

Rieketu, kado 
bernius gaspadines 
nuramintu.

paėmė

(į

— atsake

pritiuntimu

> W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUN’A” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
specialu patarnaviina.

ROYAL MALL STEAM 
PACKET COMPANY,

28 Broadway, Mew York.
arba pan vietinius agentus.

44 > »

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius 
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleumns arba 

klijonkes.
Ant lengvu 
mokeseziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

geru laiku.

laukia atei-
Bet vieton 

pus valandžio 
gaspadorius

jam isztaise

ir kitus sen- 
panasziai

Gera farma ant pardavimo su 
visais padarais ir gyvuleis.

Gera farina, 100 akiu iždirb- 
tos žemes o 28 
jauni arklei, 
szuni 100 visztu,
aneziu, su savo 
ku namosia ir

Naujos jnaszinos 
pjovimo, kii- 

pnmpa, inžinas, 
ir

j

geras ir sveikas 
darbinis ir del pasi- 

automobilei, daug

sugirria, trys 
Ki karvių, suvir- 

14 kiaulių, 
locnu elektri- 

tvartuosia, žo
džiu, viena isz geriausiu farniu 
aplinkinėje, arti New Ringol- 
do o tik 6 mileli nuo New Phi- 
ladelphios.
kaip: bainderis, 
lema, sėjama 
t ra k te ris, 
szaltini
važinėjimo 
szieno, kornu ir bulvių ir nau
jas su vaiseis sodas. Namas ko- 
nia naujas su 12 ruimais, nau
jas geradžius, szedas ir korni- 

Parsidnos viskas ne
brangei nes 
žinoję in Lietuva. Atvažiuokit 
in New Ringold, Pa. o raszyki
te ant adreso.

Charles Zienius 
R. E. D. No. 
Orwigsburg,

nyczia.
locninkas is/,va-

■ -------------- -- ..... --------------------------- i

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY 0ITY, PA.

Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czckiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagalba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko dauginus prioteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbės jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vice-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

ir szita

D. F. GUINAN, Sok. Kauljorlus

1

gP Visada būnate užganėdinti ir gaunate |
g tik geriausi "tavora už pigiausias prekes |

g

g 
g

kada perkate Levit’o sztore.

(t. 0.5)
o
Pa.

TEM YKITE'

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
♦. f X IVLaTinvinv flif.v Wnfnv Ha

Uždrausta

21

Laidoja kuBoa Numirėliu pagal Nau- f 
Jaugia mada. Pigi preka. Taipgi prl- 
alato automobiliui viaoklema relka- 
lama.

Parduodu Tlnoklaa paminklus, didel
ius ir mažlua už pigiausia preke, todėl 
jeigu plrkslta POMNINKA Ui kreip
kitės paa mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau s parduoti negu kiti.
801 E. Fine »U Mahanoy City, Fa.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi sailklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka
mo.
arba 6 pakelei už $3.30.

R 135c arba 6 pakelei už $1.75.
I n I I 11 O A n f? w Fl lf 1 I

III
Levit’o Sztoras i

Siutai, Marszkinei, Skribeles 
Kepures, Apatinei Drapanos

13 -15 W. Centre St. Mahanoy City
8

A

•—’W

PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT COMPANY

. . . K U

mokėjo Pinigą 1 Oktoberio
tukstaneziams kostumeriams ir del kitu vietinu ypatų

‘ 'I* ll

Yra tai pinigai už kurias ne turėjo dirbti, nes buvo uždirbti del
Al 1

ju per suezedintus pinigus kuriuos investino pirkdami musu

Cumulative 
Preferred Stock’a

yra tai procentas už

su pamokinimu

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk- 
žoliu 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga "Daktaras Namuose” 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygcla, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarafs $1.^0. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

$1.00.

Aukso 
senovės

Laiszkama

JONAS M.-OISARIKAS 
.Fin Iianraae. Ateit

t

»,

„il
! Į

i

4. $
*i

Apdraudžia (Inazurlnlu) Namus, 
Tavoms. Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

816 W. Mahanoy Aye. Mahanoy City J

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankojc negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms.
portus^ keliaujantiems

Priimu pinigus saugiam

Parūpinu Pasz- 
i in Lietuva. 

Viskas daroma teisingai, greitai Ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisingu atsakima. Adresavokitv:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

x

Lletavfizkai Grabarlaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininke moters.

Prieinamos prekes.

116 West Bmee Btrwt 
MAHANOY CITY. FA.

■all Talephonaa No. 14b

Tie pinigai kuriuos mokame 1 Oktoberio;
musu szerus Preferred Stock’o. Musu szerai atnesza procentą kas 
tris menesiai: tai yra 1 Sausio, 1 Balandžio, 1 Liepos ir 1 Spalio, 
Per meta laiko tas procentas atnesza I I

1 CAPITAL STOCK 81SS.M8.M 
BvfvIm ir Profits SUM44.M

MsUmb* *>tr* irocenU >ud«tn 
'Plnlf*. Frocoata >rldedam prie jai 
plMUm x Saua&o Ir 1 Llepoo, ntp<l- 

>MUtt ar atneasat parodyt knygute 
'ar ne. M«a norim kad Ir jus tnr*- 
tumst reikalą su musu banka, no- 

i paisant ar mitas ar didelis.
Bankas adaraa nuo 9 ryte iki 8 

'popiet. Bubėtomis 9 ryte iki 11 vaL

I

I

I

I

ant dolerio

Ar žinote lengvesni būda del padarimo pinigą už szita? Todėl 
indekite kiek savo suezedintu pinigu in musu szerus o jie jumis 
uždirbs giara procentą. Galima pirkti szerus musu ofisuose arba 
per bile koki darbininką musu kompanijos.
Pennsylvania Power & Light Company

a

ii • m>-

INFORMATION COUPON
(Without obligation)

I
>

1

'-I ■Jll 
;J|
Ii

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vice-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerius.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MĄHANOY CITY.
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY, 
Investment Dept. 8th and Hamilton St. Allentown, Pa.

Please send me booklet containing 
about Your Cumulative Preferred Stock, (2) Details of Easy,
Payment Plan, (3) How to Judge an Investment.

P

I
I

I

j
i

(1) More Information

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius d*l. laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

Name

Street
City

I

I V

/
/
F A

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

I "■i
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i*. «

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikalo 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawi«>a ir Market St»- 
Mahanoy City, Pa.

Randavojame

s
liuli

%25e2%2580%259cge.ru

