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1SZ AMERIKOS
Kordas

nuo kuriu 
del savo 

paskubint u

H])-

už a pl a i ky-

jam dispen

Fordas reikalauje daugiau 
žmonių prie darbo.

Xe\v York, 
reiszke fa bri karus
perka vijoki tavora 
automobiliu idant 
su pristatymu nes mano padir- 
binot po deszimts t ukstancziii 
automobiliu ant dienos, prade
dant nuo pirmo sausio 1024 
mete. Dabar tiejei fabrikai pri
iminėja daugiau darbininku 
idant iszpildyt Kordo kontrak-

Sziailien Kordo fabrikai pa- 
'[itynis t ūksianezius 

dienos,

langiau
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Apleido kliosztori idant at- 
moket dieduko skolas.

Boston, Mass.— Idant atmo
kėti skolas kurias neužmokėjo 
jojo diedukas, Andrius Dennis, 
kuris radosi kelis metus Sis- 
tercianu kliosztorije ('mnbor- 
lande, R. L aplaike pavelinima 
apleisti kliosztori idant galėtu 
dirbt i ligonbut oje <»
t us pinigus at mokei i skolas ko
kias paliko ir neužmokėjo jojo 
minisis diedukas.

Popiežius davė
. sa ant apleidimo klioszloriaus 

irsugryžti kada skola atmokos.
Bego pasitikt tėvo,' — 

užmusztas.
I'riju metu

IJiwrentukas Bachman, 
gėjas atejnanti Ieva isz darbo, 
teip nudžiugo, jog bego skersai 
ulyczios idant ji pasitikt, bet 
nelaba mirtis perkirto taji pa
sitikima, nes ejnantis automo
bilius užbėgo ant vaiko už 
muszdamas ji ant vietos. Szo- 
feris likos aresztavotas bet

()

Oshkosh, W is. r | 4

pare-

areszta volas
Budintojai mate kad tai buv 

kūdikis patsne jojo kalte, nes 
užbėgo ant automobiliaus.

Turi 107 metus, — tėvu
40 vaiku.

Cuba, X. M. - Czionais gy
vena senas kubanas Severianas 
Benavidez, turintis 107 metus, 
turėdamas tris paezes, 40 vai
ku ir dieduku suvirszum du 
szimtu aiijiku..Tasai senas pa- 
triarka gimė Taos paviete 1810 
mete. Jojo paskutinis kūdikis 
gimė, kada Benavidejas turėjo 
82 motus.

Juozas M<>-

Vogė pinigus nuo moteres 
idant turėtu už ka gert.

Philadelphia.
kovee, tėvas penkin vaiku, li
kos apskunstas per s^gvo mote
riai už girtuoklysta. pavogimą 
nuo josios pinigu ir nemilaszir- 
dinga suplakime. Moteres gal
va buvo apriszta, ranka isz- 
lauž.ta, o

dirba po s< 
automobiliu ant dienos, o szi- 
met padirbo jii.ju apie du mili
jonus. Kordas duoda automobi 
liūs ant iszmokesezio todėl tu
ri padirbti juju daugiau, nes 

sudėjo pinigus už
Lr- 

pristatyt i net 200,000

da ilgia u,
zmoms jau
tuos automobilius. Xaujoi Aug 
lijoi I nres 
ford u k n.

Xew York.

I

o'

Bavarije Apszaukta Neprigulminga; 14 Užmuszti, Daug Sužeista Musziuosia.
generolą Ludondorfa diktat

■jii ant Beribio. Premieris \ on Knilling likos aresztavotas. Musziuosia 
parodo Ludwigsha \ en, sodyba bavariszku monar-

Amerikietis nelaimėje; pragė
rė pinigus, pavogė nuo kito, 

dabar sėdi kalėjime.
Kailinis. — Amerikietis Pra

nas Szulinskas jau 
laiko labai girtuokliavo, 
geros atsivežtus isz 
pinigus ir neturėdamas kitokio 
užsiėmimo jis apsigyveno pil. 
J. Xarjaiisko restorane, liauno 

(buvus 'rotorių 
l'at.vi*), nova už tarnautoja, pa

gatvėj Xo.
M

•> •>

ISZ VISU SZAL1U
Miega 32 metus, pabudo tik 

viena karta.
Mažam

nuo kurioj
Pra-

Amerikos' kam kaimelijo, randasi mergi
na Karolina

Bern. szvodisz-

Karlsdalter, kuri 
laiko skaitinio knygos moks
lą i nėjo užmigo ir dabar miega 
per Irisdoszimts du metus.Ra
da sulauki' 45 motus, pabudo

! tik \ iena karta ir vėla užmigo.
lankytojams, i

Spaliu lt), d. 5 vai. vakaro p. •
Xal’jauskiene paėmus

pinigus nnneszi 
padėti, bei 
at pleszta

dedamas sžeiniininkams pat ir-j 
liauti restorano

torano kasos
HZ res-1

\ isi steiigimai daktaru idant 
jaja pabndyt 
nuėjo ant niek. -

isz ilgo miego 
Matyt, kad 

la
bai akyva, kad jaja nžmigdino

, toji knyga ka skaito buvo 1
rzin~ o

M onarkist a i paėmė Bava riję, apsza likdami 
<

o daugeli sužeido.

Beilinas.
rimu ir ko! ina dabar
pražuvo
kištu, kur likos apszaukta neprigulmyst

ll Paveikslas 
o.

ti <lėže 1 t‘‘‘I' metu, 
buvusi ten i

Xet i kel a i 
pati Willia- 

1‘armerio

Iszpjove savo pravarde su pei
liu ant mylemos pecziu.

Cleveland, Ohio. — Janu 
melu merginosi per

Isz Lietuvos
-M*....,-.., .

jjuos in Imta 
atėjusi rado 
(baksa) ir iszinita 
pinigai, viso.3,100 litu, 2KO d
leriu ir 10 rubliu rusu auk' 

~~ niais.
Pil. Xarjauskas

sur ieszkot vagies. Buv 
riamas
kaip Gk tuo metu buvo kaž-kus 

pati vakaru namu

-I
o- į. I
'1

puolėsi vi
ii 

Pr. Szulinskas,

Nepaprastas ziegoris.
Calenta. Indije. — Xepnpras- 

ta ir szirpulinga ziegori turi in- 
i’lusii knniiigaiksztis

inta
ku r

realmt ta.
Ra j Ker- 

\ ietoje ciferblato,
I kokie randasi ant paprastu zie-

tai yra dydelis varpas 
iszmetvti ant » 

krūvos žmogiszki kaulai. Kada 
atejna pirma valanda, isz kni- 

žmogiszkas

goriu, 
po kuriom guliBrangenybe.

Klaipeda. - 
ir tilžiszkiai lietuviai 

gerumus 
ekonomiszko

Varginga visa gyvasti, pasili
ko ant galo turtinga.

Klkhorn, Wis. - 
pasiliko turtinga
mo Baker, vargingo 
motore, kada aplaike žino, buk 
aplaike 175 t nkstanezins dole
riu po mirožei George Youngs, 
turtingo žmogaus isz Chicago. 
Motina Bakorienes

, gimdime josios, o tėvas negale 
jo ūžia i k y t i naujei 
d i 1< i o,

I ManningI ■

ųų, j moteres, pp>i\ėsdama
1 mot u adgal už Williamo BekeIi ro.

< i

.’ažiurt'toju namo, 
a modi' 

iszklojo se- 
sulauž\t oms

a tgliu

Gyveno 18 metu anglių aruode, 
mirė kada ji isz ten iszvare.

Aszt uoniolika 
metu adgal, kada Luisas Kreese
pirko narna ant 4G0 Willis avė., 
pavėlino Po\yhii Szloszniui 
57 metu senumo žmogui, kuris 
buvo kaipo 
apsigyveni
( bin ) s k lepo, kuri 

Į nais karpetais ir 
rakandoms, buvo tai jojo ‘‘na
mas,” o 
nas Povvlas.

Ana diena JSzlosznis, 
susilaukė 7.5 metus, ir jau buvo 
4 4

Kepimą apleisti savo varginga Į j 
baku želia

liukas ir melde idant ji nevary
tu, bet meldimai nosujudino 
szirdies locnininko. Jojo aruo
de buvo uždaryta su nauja Į 
spyna, I 
spyna ir atsigulė ant

visi ji praminė

kuris

‘ niekamjieUkias’’ aplaike pa- |

4 i J J skiepe. Verke

meldimai

uždaryta 
bet Povvlas

mirė

vo labai 
už lai ji

Mariutei ir 
bet Jamesas

apriszta, 
veidas iszbales ka bu

vo matyt, jog vargszo daug 
vo nukentėjus. Stidže nubaudė 
vyra ant dvieju 
j ima.

Alus yra geras New Yorke.
Saint Louis. Mo. — Profoso- 

fis Augustas (letken, kuris ne
senai pribuvo isz Beribio, pa
sako, buk kada pribuvo in Xe\v 
Yorka, užklauso per tlumocziu 

galima gauti 
stiklą gero alaus. Palicijantas 
pamilo vieta in kuria nuėjo ir 
gavo iszsigiart gero alaus kuris 
jam labai patiko.

Kad daugiau tokiu butu 
ant svieto.

Nrew York.
Diek, turi gera szirdi, yra loc- 

gy ve- 
szoimynos kurios ji vadi- 

• Dede Max.

palieijanto, kur

bu-

met u in kale

Žvdas Max

niruh kurnamu k u r i uosiu 
na 22 
na ‘ Dede Max.” J' 1 
invnos turi 225 vaikus kuriems 
buvo kriksztu levu. Peniolika 
metu adgal prižadėjo 500 do
leriu tai szeimvuai

fosios szei-

kuri susi
na ir jojo

Klaipė d iszka i 
gali pa

lyginti gerumus vokiecziu ir 
lietuviu ekonomiszko gyveni
mo, skaitydami žinias apie val
giu kainas turguose, Klaipėdo
je už sviesto švara ūkininkai 
t urge praszo 3 litus ir 30 centu 
(33 centus

Tilžėje reikia mokėti 150 
lionu markiu. Kiauszinis Klai
pėdoje yra 25 lietuviszki (‘(‘li
tai, o 'Tilžėje

l’žtad Klaipi’diszkiai 
džiaugiasi, kad jii'ins ne reikia 
būti danginu milionionriTais.

kažko Į 
i vos 
j skeletas.
tuka ir užduoda viena ypa in

• varpa, ka reiszke pirma valanti i . . •
Ant r\to-

paskui pažinre- kaulu pakyla
pagriebt* maža plak-

Wild, 23 
koki tai laika su Mariute Sau
kė, lt) metu amžiaus. James bu- 

nžvydus 
at mot e,

melde Marintos idant su juoni 
iszvažinol u automobiiium nors 

gini ba i. Mare 
tiko. Važiuodami namo, snsto- 

Į
• namo in kuri 

ant Į Jamesas int rauke Mariute kal- 
Xe nori but i mano, 
o, paženk lysi u ta- 

Po

pa
du karta ant su-

gus 
pavogt*, i.

gimusio kii- 
al įduodamas

mergina iszaugo
dvileka

moterei i jo prie apleisto
O

ameriktmiszkus), 
mi-

ii teip pasiantrimv kas 
valanda pakol ncatsistoja dvi- 
leka skeh'tu su plaktukais ku
rie iszmusza 
Kaulai 
sprendžiuu ir siuiu, 
visi kaulai g
yra teip surėdyti, jog kada atėj 
na \ ionam keltis, tai kyla vismi

da
apie 2 vai. po piet kraii- 

pastebi'ji's Szu- 
gatve nurodė 

iszsvk

I dingos. Ta 
aviniukas matos Sznlinska kie- i 
me užsidegus: degtuką 
beieszkant i,/<>
jo rado pamestus 1,500 litu. Po 
tojau buvo aiszku, kad pini 
tikrai Szulinskas 
pradėta jo ieszkoti. 
jaus
tuvninkas K. 
linska beeinanti 
ji milicijai. Suimtasis 
protestavo už ka ji aresztuoja, 
bet kvoeziamas 
žino ir nurodė ta
riam jis perdavęs pavogtuosiii

dvilekta valanda, 
skeletu randasi ant 

o norlnts 
u Ii ant krūvos, boto 5—(i milionai1 )

nuo jos' markiu. greit prisipa-Tame laike
Young, iszkeliavo tolinus dasi- 

sugryždamas 
Chicago, praliejo jeszkoti 

iszsiunsdamas josios

JOSIOS tėvas
asmenį, ktt-I

bedamas: ‘ 
neimsi ir kit
\e teip, jog kitam neteksi.
tuju žodžiu nuplesze
jekuti' iszpjove ant josios pe- 
eziu savo pravarde
ant žaidulio neiszt riminio at ra 
mento. Pravarde savo neapken 
cziamojo myleino 
pecziu lyg grabo.

Laike teisino Mariute parode 
jauniki nu- 

in ka-

. .. *1 
pinigus. Pas nurodytąjį žmogų j 
pavogtieji

dirbdamas 1 orto 
iu
(Inkers
broli in Elkhorn idant surastu 
jo seseria. Bokeriene iszaugus 
nežinodama niek

I < 1 ’ I Y

i szoim vna

se- pradoji
ir inpyle

neszios aut

■ kaip skeletui privalo atsistoti.

Sil 
sudaužė
skarma- , 

Iu. Tada loenininkas nuėmė du
ris, na 
pasidėt ; pradėjo 

iiiisiminias.
vakaru surado Szleszni gulinti!

v • *
IIZS1-

l<o 
manydama 

kūdikiu Mauniugu. 
brolis surinkęs

ir Povylas neturėjo kur pertikrino sesute,

apie savo 
kad via t

Ant galo 
visokius dava- 

.|og yra

vaikszcziot i
sirgnliuot ir .ici0 sesuo ir t ni tas priguli prit' 

AmiCl'ijn.

szale aruodes negyva 
baigė senelio vargas ir naudin
gumas aut szio sx ieto. Jokiu gi
miniu neturėjo ir likos 
t as miesto kaszt u.

r

lauks dvilinkus, na ir
1 roszkimas ana diena iszsipil- 
de ir padovanojo motinai dova
na aukse ir dovanojo randa 
lyg Naujo Meto.

Diek 40 metu adgal 
isz Austrijos vargingu 
epeliu, o sziadien yra turtingu. 
Per dvideszimts penkis metus 
savo randaiininkams nepakėlė 
ne cento raudos. Už kožna de
vinta vaika apdovanoję motina 
su 150 dolereis. Tasai geradu- 

x szis yra novedias ir labai myli 
vaikus. Randauninkas priima 
iu. savo namus tiktai tokes 
szoimynas kurios turi vaikus, o 
bevaikius nepriima visai.

pribuvo 
kriau-

pinigai ;
trūksta tik 280 litu, 10 doleriu 
ir 5 auksiniu rubliu.

\Fagyste Pi'. Szulinskas, 
lyti, yra papildęs būdamas gir-

at rasta. 1,200,000 bedarbiu — didelis 
darbininku nepasitenkini

mas.
Stokholmas. — Sovietu Ku

Nepavykęs pasikėsinimas.
Sekmadieni, 7d. Spaliu, Kati 

no Szauliu Būrio Vado insakv- 
mu, nuvykau ryte iii Ąžuolyną 
rikiuotes.

i laukiu draugu.
I

ma- i

sudžiui žaiduli, 
baudi' ant penkin mot u 
lojimą.
Nužudė paezia ir save už langa.

I ron Mountain, Mich.
plis už suninszta
Įpriežaslo žudinst
tu. Xapoleopas Suave, 51 metu, 
nnszove ant smert savo paezia, 
po tamjialoido 
i..

I uolai
(

o tas, nes beplosziant deže buvo sijoj yra 1,20u,iMtO bedarbiu, su
susibraižes sau pirsztus, sukru- kuriais vyriausybe labai dra-

apsieinanti, nes vi
rvi

nei szt i k ima elementą” 
Murmano bei Si-

vines bebūdamas isz jos pini- koniszkai 
gus ir savo szvarka. dans komisariatas insakes

Pr. Szulinsko žmona gvvena j sa ta 
irdet Į iszsiusti in 

vyrui j biro teritorijas.
Amerikon i

- Bar
si ik la buvo 

os dvieju ypa- vidų t i- Amerikoje ir, kaip teko 
ji yra 
Pranui iszvažiuot

o*

atsiunt nsi savoUžmusze vilką su szakems.
Wood Pails, Kati. / 

rio pati Mrs. J. Adams iszgir- 
v iszt i n vežios koki' ten • I

triukszma ižbego 
ten galėtu Imt i, 
stovinezia szako
Prie visztinyczios pamate dide-

> | 
viszt niyezia, vilkas mėtosi ant 
moteres, kuri 
su szakems, 
ka rt us 
davus keliolika 
užmusze vilką.
moteriai daugiau nieko neisz- 
puole kaip npalpti ka padare 
tikrai moteriszkai pakol jaja 
nesurado adbegias vyras 
lauko.

/
Karme-

' palaido- jdus prie

Dvasiszkasis perpjovė sau 
gerkle.

Westernport, Md. — Rev. i Ii vilkai kuris nori'j< 
William Barnard, dvasiszkasis 
episkopolines bažnyezios, nue- 
jas in skiepą perpjo\e sau ger
kle nuo ausies lyg ausies, mir-’ 
damas tuojaus. .Jojo motore su
rado ji in puse valandos
tam. Badai Rev. Barnard sirgo 
per ilga laika, o 
vilties pasveikimo nutari' grei- 
cziau priskubyt mirti, 
keturis suims ir dvi dukteres.

pažiūrėti kas 
pagriebdama 

prie duriu.

pats sau kulka 
in kriitiuia. Liūdintoji! tosios 

. .aimes buvo juju 12 metine 
lukrelo Viola.

atejas isz darbo uera- 
dukters namie,d<

Suavo 
» paezios ne

nas žiūrėdamas

i Pastaruoju laiku visame kra-
laivakorte. .Jis jau turėjęs prie i szte skleidžiama daug atsiszau-
saves ir reikalingus iszvažia- kimu, kuriuose kviecziami dar-

I
vimui dokumentus, bet ežia in-■ bildukai nuversti

po

net orėdamas

Paliko

gautis m ues buvo nusidavė* in Escanoba

gintis
k e I i s

p radi',jo 
durdama

iii paszelusia bestije. l’ž 
smarkiu ypu 

tai kovaiPo

nuo

raid o
neturėdamas su 
iszmusze stiklą

ryžo namo da- 
už sudau-

Toks

prasisza-
Nopastt'betas pasitrau-

Apie 200

vvras szove ft
paszauke in

teip

i

k

GABENIMAS ANGLIŲ ANT MISSISSIPPI UPES. .
ant žiemosMiestai prie Mississippi upes pasirengineja 

laivai atgabena tukstanezius tonu augliu kas diena.
y 

nes laivai atganena iiiKSianczius tonu augliu Kas mena. Ant 
paveikslo matom kaip laivas trauke yaltes prikrautas su ang
limis. Kožna isz tokiu valcziu sutalpina, tiek augliu kiek 400 
anglinei vagonai. Laivas plauko pro Memphis, Tenn.

Xc\v York. - 
liūs” 
k e už ubagu

su naszle

su pirkinius 
savim 
hinge per kuri gavosi in vidų. 
Kada motore stig 
ve jam szunpoteriu
žyma stiklo. Kada motore szla- 
vo sukulta stiklą, 
in jaja. Mergaite 
tęva nuszovoi mano mot ina, 
ant ko jiai tėvas atsake: ‘‘
ir tave nuszausiu jeigu netvle-

Suave apsivedė 
praėjiu mota bet torp juju nuo
latos kyldavo nesupratimai.

Buvo ubagu bet paliko 
$42,698 turto?

“Tykus Emi-
Leopohlas, kuri visi lai- 

ir suszelpinojo 
maistu ir pinigais mirė ana die
na vargingam kambarolij6 ant 
Bowery. Po miVtei pasirodė, 
jog tasai vargszas paliko tur
to verties 42,698 doleriu, o tik 
dvi skolas turėjo, viena už 205 
dolerius Paulinai Jtiodeckionoi 
ir 342 dolerius už Įialaidojima, 
o kad nepaliko jokio testamen
to todėl pasinaudos isz palikto 
turto jojo antikai gyvenanti 
Vokictijoi kurie pasiliks dabar 
t rilijonieriais

§ Ndw York. — Oktobcrio 
menesi jo likos* Tižmuszta mies
to 84 y putos o visam'va 1st ijo

If ■1 ’ į ■221 per automobilius,

Dar nieko neradęs 
l’žojus lietui, 

nuėjau po tankesniais medžiais 
ties Mickevicziaus slėniu.

Man bestovint po ąžuolu, pro 
szali praėjo pusamžis,
uio ūgio, apskrita.us veido, ci
vilis vvrukas. X(‘toliese isz už ft
krumu ji pasitiko kitas augsz- 
to ūgio, pailgo veido, juodbim- 
vis vyras. Juodu kaž-ka. pasz- 
nabždom kalbėjosi. Paskui vio- 

in pakrauto,
matyt kam troeziam sake, kad 
tas eitu isz kitos puses, ir vis 
nenustojo mane temije. 
pasznekesys man atrodo intar- 
tinu, taigi nutariau 
liuli.
kinu in ta.ukvne.
žingsniu nuėjės iszgirdau szau 

“Tamsta, kur eini ? Su
stoki!” Tuo tarpu su braunin
gais rankose bėgdami mane vi
josi, Notų rodamas 
t is, sprukau in szali.

Laime, tuoj pakliuvau tarp 
galviju ir piemenų^Matydami 
nepavysią, piktadariai po kar
ta iszszove ir sugrįžo in tan
kumynu. Su slėniu atsargiai!

kiant:

kuom gin-

I

Sovietu vv- 
rinusvbe’ir t. t. Visi darbinin
kai įabai pasipiktino, kad Ra
dek’ui ir Bueharinui buvo duo
ta 300 aukso rubliu dienpini- 

l giu laike ju keliones užsienin.-

vyko visa jo nelaime, apsivo
gimas.
mo Amerikon pas savo žmona,
pateko Kauno belangėm

Lietuviszkai melstis uždraudė, i
,. . 7 . . . I .Vilniaus Katedroje lietnvisz-; muito už savo sukneles užmo- 

uždrausti. Pa- kojusi

i-' Tat \ietoj iszvažiavi-

i Lilina, Kamenevo žmona, vien

2,850 aukso rubliu. Be 
11), atsiszaukimuose

kai pamokslai
mokslai lietuviszkai buvo sa
komi rytais. J u klausyt i daug jama, kad Trockis ir Krasinas 

Dabar j atsisakytu ^dalyvauti tinstu ir 
administracijos tarybose, kur 
jie gauna 
sumas.

kai sakoma.

lietuviu susirinkdavo, 
rvto vidurdieni vien tik lenkisz

Paredvma lii'tu- 
viszkus pamokslus
bažnyczioje 
Romanas. Past a rasa i 
bundamas” 
kuna priesz (>0 metu 
jova pralenkt', 
pirma, ta pat 
tram.

reikalai!-

didžiausias pinigu
Katedros 

panai kini i, davės
besidar-1 * .Jeigu szuo loja nakties

net savo pirmta-Į laike Japonijoj, tai loenininkas 
M urav-1 būna aresztavotas ir prispirtas 

\’i‘biias rove j prie darbo teip ilgai, kiek 
valandų

A 4

■t

rove j prie darbo 
padarys ir an- kaimynai patruline 

miego.I

te

tlndvrweoK &

CHANGSHA, SODYBA KINISZKOS NAMINES KARES.
, Aliosiąs ( hangsha, Kinu ošia, kur randasi sodyba kiniszku revoliiieijoiiioriu kurio prn-

dėjo namine karo torj
paliepta iszsikraustyt

) gyventoju Žiemiu dalies ir Pietų. Isz tuju vietn visiems amerikonams 
uos už j uju gyvenimą valdže negvarantuoje. ‘

’l S<
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KAS GIRDĖT
Amerikoniszki

neteko 7.50 bilijonu doleriu per 
nupuolimą vokiszkos markes o 
Angliję neteko peiikis szimtus 
milijonu, panaszei ir kiti skly- 
pai. Vokieeziai ne lik ka neno
ri mokėti kariszku bledžiu, 
bet ant atpigimo volęiszku mar 
kiu uždirbo apie du bilijonus 
doleriu.

Dauginus)'
spekulantai

Amerike. kurie mokėjo | 
centus už marke su vi teze, jog 
kada nors marke pabrangs ir 
ant to gerai papelnis. Tas pats 
l»u\ o ir su vokiszkais bondais.

mažesni

spekulantai

bh'des | >a nesze 
czion 
»o du

Nelaimes isz priežasties dre
bėjimu žemes buvo labai pavo
jingos del žmonių, o ypatingai 
priesz 1921 meta, nes Lizbono 
žuvo 40,000 žmonių 1755 mete; 
Martinikvoje 1902 žuvo 40,000; 
Messinoje ir Kalabroje 1906 
mete žuvo 120,000; Vora Kruze 
1920 mete žuvo I

ir Kalabroje

) • >0 žmonių.

t uriMoterį* turi neszioti žiedą 
ant pirszto idant parodyt svie
tui buk jiji yra vedus, bet vy
ras to nedaro; nes 
ženklus ant saves 
do, buk jisai 
motervstes.

ir teip turi 
kurie paro- 

\ ra nevalninku

(ial musu

%
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UŽ BAUSMIA TURĖJO ISZCZI8TYT LEVUI DANTIS.
I ž tni, k;ul kelios studentes isz Cineiiiiinl i I uiversiutt

x>

1

skaitytojai jau 
girdėjo ar skaitė buk nekurie 
tikejimiszki pasiutėlei ir fana
tikai stengėsi invest i po visa 
sklypą teip vadinamas 
Laws” tiesas.

Tosios tiesos yra ant prispy
rimo žmonių apvaikszeziot i 
szventadieni (sabath) panaszet 
kaip Lietuvoje žydai apvaiksz- 
tineja savo šabai h (szaba-suba
loje), kaipo septinta diena, pa
ženklinta per pati Dievą kaipo 
szventa diena ir diena pasilsio.

Po teisybei czion Amerike ir 
žydai mažai apvaikszczioje sa
vo szaba kaipo ir nedeldieni, 
nes tmnis dienomis daro di
džiausi* giszefta, bet už tai Eu
ropoje žydai suimtomis nieko 
nedirba, ne zapalkos neuždegs 
(ne« prie to pasamdo kriksz- 
czioniszka tarnaite) o su pini
gais teipgi yra uždrausta užsi
iminėt.

Pasiutėlei tuju “Blue Laws 
udraudže rodvt 
statymus szventa diena, 
uždaryt sztorus, geležinkelius, 
važinėj ima autornobileis, 
da v i liejimą laikraszcziu, 
ežia v ima paezios ir nereika Ii li

po ulyczes.

F|H

žmonių

4 k Blue

visokius per- 
nori

go vaikszcziojimo 
tiktai in bažnyezia.

u ne 
norėjo neszioti baltas jekutes. likos nubaustos ant iszczistiui- 
nio dantų akmeniniam le\ ui kuris stovi prie 
veikslas parodo kaltininkes prie savo darbo.

mokslaines. Pa
veikslas

emigracija eitu per Klaipėdos 
uosta, kaip kad kitos valstybes 
tvarko savo pilieeziu emigraci
ja per savus uostus. Svarbiau
sia klintis,
Amerikos daktaro 
klausimas. Amerikos 
rūpinsis mini
Klaipėdos karantino priėmimu

tai karantino ir 
inspekcijos 

daktaru 
valdžia, o seno

I111JU.

A t te> Cook, isz 
mirdamas, 
kuriame paliko savo 

l ūksiant i doleriu, 
užrasze 36,i500
melstųsi už jojo duszia. 

danguje1

Brookyno, 
padare' testamenta 

pa czi ui ei 
bažnyczei 

loleriu idant
(I

Jeigu žino, kaip
isz privaeziu ranku turės pusi- juoktis, tai jeigu Cookas in te-
rupinti linijom.

Per Klaipeda važiuos nevien 
Lietuvos, bet gal Rusijos ir ki
tu valstybių pilieeziai, o be to 
bus gabenama 
porto dalykai, 
atliekama per vėlimus uostus. 
<1 kad Klaipėdos uostas tinka 
okeano laivams nepraseziau už 
Pilava ar Liepoja lai patvirti
na nors ir lit* taktai, kad Ame
rikos N’aldžios 
pirmas atsiuntė lietuvius kelei
vius vandeniu isz New Yorko 
in Klaipeda, Liepos 16 diena 
kur transporto lydovu atvyko 
a,dv. Bagoezius ir pusantro 
Szimto Amerikos lietuviu isz- 
lipo isz laivo tiesiog Lietuvos 
teritorijom Svajota proga, kad 
susiekt vandens keliu isz Kau
no in New Verkė jau atėjo, tik 
ja reikia naudoti. Ir musu pi- 
liecziams nereikės 
apie tranzito vizas ir tranziti
nius keliavimus, bagažo ekspe- 
ditavimus. Prancūzu linija taip 
gi viena transportu 

pel' Klaipėdos

1 netnvos ok s- 
iki sziobbnvo

laivynas pats

rūpintis

I net n vos 
uostakeleiviu 

iszveže.
Dabar linijų atstovybes tu

ri susiraszyt su savo 
o nuo Lapkriczio

par- 
bn-

centrais, 
15 ei. iszva- 

žiavimo vizos bus iszda vi lieja
mos Lietuvos emigrantams tik
tai per K lai (ledos uosta. T )

nais gausis, tai bus 
su dydeiu Im—ha! () gal kuni
gėlis, kuriam mirsztautis užra- 
sze visa savo turtą, ta dalyka 

ir neduos dangisz-
kioms gyventojams juoktis isz 

parapijo-

priymtas

pataisys

teip dievobaimingo 
no.

Turėkime vilti, jog

iieisznianeliui, 
iszgialbes jojo 

luszia nuo prapulties, nes tik 
pasielgimai 

gali iszgialbet,

t am

Teisin
gas Sudže suras būda kad isz- 
ajszkius 
jog ne pinigai 
(
jojo geri darbai’, 
iii tikėjimas ji
o ne poteriai už pinigus. 'Tokia 
dusze kaip Alto Cook o ne yra 
verta daugiau 
cenlu.

kaip deszimts

szilta vasaros

Nuskintas 
Žiedas.

.... . . t ■ U n’ 
t ' ■ ■

Buvo graži,
diena. Saule szviote dnt žydrio 
dangaus ir sviedė savo Mųirsz- 
tus spindulius ant isztrošzltii- 
sios žemos. Kartais pakilęs ve- 
jalis užgavo laukuosą ąngan-

• . i i y .ežius javus, suūžiamojo in vol 
viskas tylu.

czi rszke t uksfa nezei
paežių tolydine

I *i('\ e>H( 
oželi u 
giesme.

v 
vis ta

Kip^uckiir pradėdavo 
szaukt i griežle.

Tolumoje prigirdo daina ir 
jos gidas phiOZiose lan
kosi'. 'Taj yuvbYdlunuri
szicmi < 
baltais grebliais

gidas skrįdpf p.h|CZio.se hin- 
‘ ‘ ‘ ’ • i

■ ’■ t Ą t T1 I. . n, "t ” 1

daingvp^ V;ariesi po jti 
'i žalsvas szie 

ilgs ir grei|u laiku jau didžji/s 
varsnos dŽiuvų saules, kaitroje. 
Kai-kur jau iv szeno 
riogsojo, ;
vaikai mindžiodami sukrautus 
szieuy plmisztus.
džiaugsmo!

Netoli vyrai žole pjovė. Pla- 
czios, lygios 
viena po kitos, ir gėlos, kartu 
su 
plieno

kupątva
1 "• •

at rado
senai jeszkojo,

jo gaunamu skatiku už duoda
mas pamokas toli gražu neužte
ko nors ir neskaitlingiems jo 
veikalams.

Dar esant penktoje klasėje, 
jam tuko susiiĮrgugauti su Juo
zu Mikna, .lame jis 
dranga, kokio
geide. Jame rado idealine dva
sia, kuri, kaip ir jo, turėjo tuos 
paežius siekius; kuriu obalsis: 
Dievui ir Tėvynei, buvo giliai 
insisza k liejos sz i rd y so. Abu
rengėsi visuomenes darban.

Jonas vis žiurėjo in Szoszu- 
pes tekanti vandeni ir jam pri
siminė praleistos dienos vai 
gai. Ji Ijmkia nežinoma aloi 
lis... Jis jlU’b.o nebijo, IhH svei
kata yisiszkąi silpna. Jis galo-

gąi. Ji Įąul$UĮ

tu pertraukti mpksla, bet ne: 
jis i^ori yisuoiTIVBvi būtį nau
dingu., jin uprį, Besz|L tąutie- 
cziit, Uirpan mokslo šviesa, jis 
norį pataynayti tyv.vuėi- Didis 
skauwiiis yiispgude jo szirdi. 
(r pgdejes ant žo|es gtiĮva, pa-

ant kiniu szokiąejp
j

tai Įbėrė gavę akis dangau^ mėly 
neje^ Jam nasidare geriau. Ir

Kiek

pradalges gule

savo galvas požole, lenke
lalgiu.

Padek, Dieve, — suszuko 
zdamas pavakarius

(

atneš 
mininkas.

A ežiu,
linksniai pjovikai.

Ibis gražaus

aržiu

kalbėjo padedamas 
valgi. Szienapiute 
bai ankst \ ba.

szei-

at sake

paszaro, — 
ant žemes

sziemet In

MILŽINISZKA MESZKA IR JOSIOS UŽMUSZEJAS.uejen Jum pusidare geriau, 
veikiai saldus miegas užmerkė 
jo akis ji 
pasaulin.

Jonas pasijuto sedis didžioje 
pievoje ir renkas geliu. Aplink, 
kaip tik užmatai, niukso tam
sus miszkai, isz kur gir<lisi už
kimęs paiikszcziu eziulbejimas. 
Dangus apsiniauki 
tais saules s 
sze pro tlebesi

n n vesdama s sapnu

10
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Vancouver!', kaip dnoda-i 
miIžiuiszkos meszkos. Taji milžiną, 
pėdu ir du colius <

randasi
lurejo vienuolika

matyt isz paveikslo, 
kuris

lydžio niiszovc szis žmogelis vienu szuviu.

! 
llžlekcjii ; 

si. Labai pasipuosze žiedai l»al 
tavo isz tolo ir malonus ju kva 
pas skleidusi ore, Bieziu pulkai | 

t en d n rl>a i 
aidu riK'dii. i

Saule jau senai buvo
<4

Daktaras Kakow isz New 
Yorko perstatė Apszvietos 'Ka
ryba i Washingtone deszimts 
prisakymu, kokiu budu mote
res privalo Įiasielginet su vyru, 
idant meile neužgestu luome 
moterystes. Kokowas sako, jei
gu turime visokes mokslą i nes 
kaip iszmokti virti, sint, szokt 
ir 1.1, tai kode! neprivalome už
dėti mokslaines del vedusiu po
ru, kuriosia iszmoktu kaip pa
sielgti su vyrais.

Tuosius deszimts prisakymu 
privalo iszpildyt kožna motore, 
jeigu geidže užlaikyti prie sa
ves vyra, yra sekanti:

1 M y lokio savo vyra, visa sa
vo szirdžia. 2 Duok jam laisvių 
iszejimo ir atėjimo namo. 3 Bū
kle del jojo meilinga. 4 Pra- 
szyk, o ne reikalauk, o tada vy
ras iszpildys visus tavo pagei
dimus pagal savo ižgale. 5 Pa
velyk jam siaust, rūkyt ir gert 
namie, jeigu tame randa užga- 
nadyma. 6 Szerk ji gerai. 7 Rc- 
dykis kanuogeriause (jeigu ant 
to alga pavėlins) del savo vyro 
o no del svetjniu. 8 Miegoti at- 
skiriosįa lovosia, nes to re i ka
la ujo sveikata ir vigada. 9 Ne- 
kalbekie namie apie bizni. 10 
Rūpinkis būti sveika, nes ge
ra sveikata yra geria use dova
na del tavo vyro.

“Lietuvos Žinios“
kelione in Amerika tiesiog isz 
Klaipėdos sekipicziai:

uv:““ Lietuvos pilieeziu

Paprotis užmuszinejimo 
nu netikusiu jau prie niekei 
žmonių du

sė
jau prie 

ir dabar gvvuoja 
terp gyventoju aplinkinėje Ja- 
kucko, Siberijoi o ypatingai 
pas sztamo gyventoju vadina
mųjų Czukczus. Senis, kuris 

visas gi-

Saugok
Dantų
Paliva

Pati

raszo apie

Visa

Senis, 
nori mirti, sukviecze 
mines, kaimynus ir senus drau
gus ant t uju apeigų, kurias pa- 
rengineja su dideliu iszkilmia. 
Celebrantas arba auka t uju 
apeigų gauna 
baltu kailiu, naujas roges, nau
jos pleszkas elniams, kurie kc- 

ant mir
ties in ana svietą. Kada viskas 

parengta, senis sėdasi 
(arba būdoje isz el- 

gyvena) 
ir apreiszke savo norą kaslink 
jojo užmuszimo, tai yra, kuom 
geidže Imli tižmusztu: peiliu, 
durtuvu, spica ar su virvia, o 
jojo paskutini norą iszpildo ar
timiausios gimines.

Po tam rublis užmusztojo 
pjausto in mažus sklypelius, p 
kuna veža naujoms rogėmis 
prie sukrauto laužu kur sudegi
na. Dalybaiitojei tošių apeigo- 
šia tepasi kraujeis užmuszlojo 
ir atiduoda ąnąm savo pasku
tini pataruavima laike <legini- 
mo laužto, po tam viaį iszsiskirs- 
to įlamo. Ta iiaprpti protėviu 
pildo net ir czioubuviai, kąrie 
priguli prie 
cerkvei
Į Bolszovįku'yąldŽc geidže tą? 
ji paproti uždrausti, bet žmo
nis apie tai ne nori klausyt ir 
daro po-senovei deginimus se-

a rba
apsivilkima isz

tina vežti kandidatu

buna
kerezioje
niu kailiniu ke>kie>sia

senis

pravoslaviszkos• *^*f*i«l

svarbiausioji 
jus u e laid u e lai is yru 

Plonij u pav irszis.
lukszteliai palivos yra 
paezios gamtos apsau
ga nuo dantų nykimo.

Ar jus trinat ir 
nugramdot ta paliva 
nuo savo dantų benau
dodami 
ir

sziurkszczius 
žvvruotus %- 

valytojas ?
dantų

Colgate’s valo liau
tis tikru budu. Jis 
negali pakenkt palivai 
ar minksztoms plėve
lėms. Jis palieka bur
na szvaria, 
gaivinanežia.

vesią ir 
Visur 

Daktarai ir Dontistui 
szita

Colgate’s valytojų.

* rekomenduoja

Geri Dantis
Gera Sveikata.

»

Pjovikai užbaigė pradalges, 
insmeige žemėn dalgius ir su
sirinko sėdosi valgyli. Veidai 
nudege saule, marszkiniai szla- 
pi nuo prakaito, liet akysi' do
ge drąsos liepsna. Isztisu, ma
lonu dirbt i malant darba 
kaili is. 
truputi pasikalbėjus ir \ ei 
griebėsi darbo; tuomet dirbti 
pat ogia ilsia, kuomet saule pra- 

< leda slinkt is in va karus.
Szeszupes \'andn 

nuseko, 
augo g 
ko kiekviena atsisėst, pasilsi'li, 
pasigėrėti gamta, pakvėpuoti 
tyru oru. Szeszupes krantai tai 
numylėta mokiniu vieta. Czia, 
po pii't, kuomet saule pradeda 
slinkti vakaru pusėn, susiren
ka daug mokiniu pasimokyt i, 
pasimaudyti upes tyrame van
denyje.

Ant Szeszupes kranto sėdėjo 
, septintos klases 

Pasidėjęs szale kny- 
> in tekanti 

retkareziais pa- 
szokdavo isz vandens žuvis ir 
vėl pasinerdavo tyrame

Jonas labai mėgo 
Aplink auganezios 

gėlos pripildo orą maloniu kva
pu. 'Truputi aukszcziau sznabž- 
dejo rugiai.

Kvotimai buvo visiszkai ar
ti. Nors Jonas atsinesze moks
lui knyga, tacziau jos praverti 
nedryso: jis jautėsi didžiai nu
ilsės, suvargęs, galva sopėjo.

pasakius,

malam
Pavalgo |

so - 
pa vakarius, 

i r

o nuo kait ru
Jos žemi krantai ap

važia žolė, golernis, trau-

Jonas Rainvs 
mok in vs.
ga, liudmii žiirrej< 
vandeni, kur

vandenyje, 
szia v i <'t a.

li peš

suvargęs, 
Tikra tiesa 
sziandien jis 
tesi: jau visi metai kaip pana- 
szus skausmai ji kankina. Vi
suomet savyje užsidaręs, nie
kam nesiskundė. Jis mėgo kad 
jo skausmus niekas nepažintu, 
nežinotu. l>et ir neturėjo kam 
pasiskusti, ne bent savo drau
gui Juozui Miknai, kuris gana 
stengėsi padėti jam neszti gy
venimo uaszta. Tėvu Jonas dar 
mažu būdamas neteko. Ir tik 
su dėdės pagialba, kuris ir pats 
neturtingas tebuvo, iszejo tris 
klases. Dede noinstenge brolė
ną leisti toliau mokshvu. Jonas- 
gi mokslo troszko.

, nors 
pasiryžo pats užsi-

ne tik
taip blogai ja il

Jausdamas 
ir silpnosturi gabumu 

sveikatos, 
dirbdamas tęsti mokslą. Ir var
gingi buvo Jono mokslo motai. 
Prastai valgydamas, vargingai 
dėvėdamas Rainys lanko gim
nazija. Patsai užsidirbdavo ki
tus bemokindamas. Taip Šim
kus, vargingi mokslo metai ir 
e<(e jo silpna sveikata. Tik vien 
mokslo troszkimas kelo jo im
si Ipusia dvasia. Reikėjo kąs
niui duonos užsidirbti, apsirė- 
dyt, knygų nusipirkt, o keletą

's, tik kar- 
pinduliai prasimu- 

n u sz v i ėsdavo ir 
vėl tamsu. Jonas nustebės atsi
stojo, apsidairė ir sziurpas pe
rėjo per visli jo kuna. Vienas, 
nepažiustamoj vieloj, kur tarp 
niiszku, nebežino kaip atvykęs. 
Pabūgęs leidosi bėgti. Tik štai-

žaibas perskriode debesius 
ir perkunas Irenke stae.ziai iu 
J'-

Rainys pabudo. Visas isz bai
mes drebėjo. Saule jau buvo ne- 
auksztai. N ojelis nustojo putos. 
Szale jo stovėjo Juozas Mikna.

— 'Tai tu ežia’ —- suszuko 
nuo žemes paszokdamas Jonas 
— gerai kad alėjai, 
laukiau.

— Truputi užtrukau su 
kala is — atsako teisindamasis 
M ikna.

— A, mat,
jei žinotum kaip baisiai 

sapnavau! Net 
sziurpas pakralt

— Niek'o

asz tavęs

ren

buvau užsnūdęs.
A a,

! dabar
».

gero su tais sap- 
Asz Inu gera žinia at ne;

mane

nais.
szia u.

— A r taip.’ Kas tokio invy-
ko:'

-. - Asz
la iszka.

' teveliu 
klausiusi 

ir meldžia atosto
goms teviszken atsivežti.

— Isztiesu, tavo 
atostogas praleisti

— Tai[), tuoj po kvotimu va
žiuojame.

— A czi u

gavau 
Jie

line 
manes

apie tavo

teviszkoj

tau,, brangus Juo- 
zai — ir .Jonas tvirtai prispau
dė prie krutinės savo dranga. 
Acziu tau už viską ka tik del 
manes padarei.

— Joneli, sodžiaus oras labai 
geras, tavo sveikata sustiprės 
Ir mudu busiva drauge.

— Kaip Ims malonu su ta-
— kalbėjo Jonas:

du tlraugu, kuriu tas pats idea
las... Vioszpatie, kaip bus gera!

Ir vilties spindulys n u,szviote 
Rainio siela, dales nors vienas 
atostogas praleisti sodžiuje su 
draugu, papiirszt i
varguš, kurie jau senai ji krim
to. Jo veidas, isz džiaugsmo ul- 
simąiue; jis jaute szalę draugo

vim gyventi

visus savo

• • '<4
i

plakiptczią szirdi-
SnuJe jąu buvo nusileidus in

' 11 ' i( I : 1

tolimus vakarus, Kur-ne-kur
i

tos. Ląufyųpįe
aid (langai^ sužibo žvaigždu
tes. Ląulęupse jau nobebuyo 
girdyti galąiulaųt dalgių. Tįk
toluinnj pąsigirdo dalba, km 
i ’

toluiiąęj, skleįdetii
| t, M v L a « r'M ' IL1 Z I-a ♦ « w» z l

ežiu isz lhųbo lieluvaicziu,(/ku
rios pamirszbsios sunkius va
saros darbus. UuKsnuno klau-

rios ąidąs,t pąslaptingoj vakaro 
tolumoj, skleidosi P<> plaęzius 
laukui Tai buvo daiąa gywtap-

A P*

darbus, linksmino klau-
įsaneziu sxirilis. tSzeszupe don-

— * i Ji f _ 4 1 'ta . tages plonu, bąltu ruku. Abu 
draugu inzoiigo miestan. Toli 
toli pasigirdo gaudžianti var- 
pąi ir szauke žmonos prie mal
dos. / 

f t *

Buvo gražus gegužio rytas,

z

nuo ankst vbo
vosi berinkdamos

ja u
vaiksztinejo

rvto
si

buvo siibiid
su
()

Į

sa vo
I

M iest as 
Žmones 
reikalais, t lai ves lm v 
mokiniu. Kiekvienas skubinosi, 
su knvgomis

pilu

rnnkoji', ginma 
zijon, kad nopasivelintu. Mat.; 
nekuriu buvo ilgiau namie 
trukę, ar bažnvezios mis/.iii isz I• • ga r>ia i i

į
i

HZ

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder-

< I M

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 
speciale patarnavimu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

2C Broadway, New York.
arba pas vietinius agentu*.

klausyti užeje. Visi 
sznekuczia v o. juokavo.

Tik \ ienas Juozas Mikna lm 
nulindęs. \’akar aplank 

imlius 15
i i •• kada jis p ra

užeje.

VakarV o 
sergant i I ta i u i. Kaip tai 
ir kili draugai, 
nesz kad Jonas serga. \’isi Itai 
n i m \ h'jo, ‘4 e

draugu minim imszt 
'Tai jis organizavo dramrus m 
kuopas ir ruosze jj*»nis .pa-kai.

Dirbo užtai nuo :

sa vo

tas.

C r CUNARD
'n

AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES IN AMERIKA?

rbe. Jis buvo tarp 2629 Lietuviai atvazuo* in cxi* 
‘ ► tzi meta.

5 Leisk musu rasztinci Kaune pa-
id<*nl &zi meta.'■i"- lž

I
relti jusu giminėms iszgauti pas- 
porins ir vizas fr tinkrfftiai juds

ankstyboj prirengti in koliono. 
■.: : i.. i... i i «i 111-. > . ii vietos,rvto iki vedam vakarui iki b<* !5 laukti del

Nereikia 
turintiems

įa Cunard Linijos laivakortes, nesszirde liga ji paguldi' lovon..
Atėjo szaltos, dr< 

juotos rudegio dienos. I mink 
pageli u>ins im

si d< o
klojo jais žeme. Neknrieju nu ..

kreipkitės pas musu vietinius 
agentus arba musu rasztiineje.

mokinys į R
Kitoj pusėj j 5

.kryžiaus pavaszas “ Aukoja nu- New Yort,

vejas draskė 
džiu lapus,

t e 'lios. VC

♦ •

unard laivas iszplaukia isz Eu-
i y. ropos kas kelinta diena. Cunard
> laivakortes yra geros kelionei 

aht laivu Aquitar.ia, Berengaria 
ir Mauretania, greicziausia juru 

'5 kelione tarp Lietuvos ir Ame-
ljuos ori' i r 5

ant naujai supilto kapo, 
o para-

krito
prie kurio kryžiaus Imv 
szas “Amžina Atilsi 
Jonas Rainis. ' t

Hude draugai, 
neat bodamas vargu

i 5 rikos. Del dauginus informacios 
pass

CI NAKD LINE, 
25 Breinehvfty,

I ai ji.-
1

sieke prie idealo, ežia ilsis. Bet 
sziandien jau susi ing 
nas beguli po szalta

jam liūdna 
Tai įminus

kurs (g

jo ku-1--------------------

-I Daktaras Juozas. J. Austrą

visa siela $•*
ies 

vdciin,
giesmi 
nuskin- • 

tas žiedas, kuriam ne pražydet j 
paskyrė nu- |

s#h nrvs 
niūniuoja.

f"*

negavus, likimas 
vyst i. I r dangus pravirko smul
kiais lietaus laszais.

I

IS.LHS
met aras karlumeneje.Buvusia

'įlydo visokias Ilgas.
Priima ligonius Iki 10 valanda ryta.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.
215 N. Main St. Shenandoah.fPapartis.

......... ............... I"---*-
**>

Dr. Gedvylos TIKRA LIETU VISZKA TREJ0NKA 50c.
Dr. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS, vaistai sustiprinimui 

nervu, kraujo ir viso nusilpnėjusios moteres sudėjimo Į 
bonka kasztuoja tiktai. ..................................... $1.00 į

Dr. Gedvylos STOMACH BITTERS, geriausias vyduriu I 
valytojas ir sveikatos draugas, bonka kasztuoja .. $1.00 j 

lietuviszku | 
extrakt u

X

gyduolių,
J

Didžiausias invairumas visokiu 
žolių, perfumu, czirkszliu del moterų, extraktu ir t. t. 
Kataloga siuneziame dykai. Siuucziamo visokius vaistus

A dresavok it e sziteip:per paczta in visas dalis pasaulio.
GOODWILL DRUG COMPANY,

12015 Jos. Oampau Ave Detroit, Mich.

.‘Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka

v*1 ■

p

Mahanoy City, Pa*
■' n---------------$------------------

Į Ta Banka nori jumis patarnauti.
i Moka iLeifįa procentą aut padėtu pinigu.
i Nori idantįkožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra- 
į dątu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitain 

Trust Co. Banko.
savo depozitoriams

H iii

*

[• Merchaitt8 Banking
* Szita Banka prigelbsti
* loenus namus.
* Szita Banka prigelsbti jumis suozedinti pinigus, 
c Nori kad jus'.butumot to Banko dopozitorius.

pirkti savo

h y

CZio.se


<*w . Pažino )

MlMgjgiiiigiflEI;,
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*
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y/&

mas sloge
lyg tiktai
s t i o nas u ždon gd a m as

kelione.

Akvse

kuri lyg
i

Vyto sąmone 
szi n lies

prabėgusiu bu 
niūniuodamas

pastebėdavo, kad

neine-

• > 
I >•

Sunki buvo Vvtui 
teoziau3 dar sunkesnis atmini- 

jo jausmus. Akyse, 
susitikdavo b lak

ti ienos
sz.viesa, tuojau raibuliavo Emi
lijos veido siluetas.
skambėjo josios malonus balse
lis atverdamas didžiausius plo
tus prabėgusios jaunystes.

Kartais pats savimi netikė
damas abejodavo ar tai isztie- 
su butu ja sutikės. Jo szirdis 
buvo tvirtai insitikinusi, kad 
jis tik sapnais tegali pasiekti 
net to kraszto, kur ji gyvena. 
— Ak tai buvo laikai... Jaunys
te, jaunyste!... Viskas buvo \ ir
ti* užburta szalimi,
szeszelis praslinko ir dingo pi 
cities sutemose* 
gyvai jaute Emilijos 
szviesa, jaute 
tvbe. Nuolatos
savo liūdna, dainele, kartodavo 
lupos minėjo Emilijos \arda...

Dienos nesuskaitoma is žings
niais nyko skęsdamas svetimoj 
padangėj. Slinko savaites, me
nesiai, praslinko vasara, ruduo 
žiema... Vyto gyvenimas nepa
kitėjo. Aukszti miesto murai ir 
nuolatinis užimąs, nesze jo sie
lon neramumo elementu. Trosz 
ko tylos, lauki* tyro miszko oro 
laksztutes giesmių.

Lekcijos ir lekcijos, nuolati
ne praktika, rateliai literatūra 
sunaikindavo visa laika neleis
dami ramiai atsikvėpti. Dėlto 
mokslas gerai sekėsi prana
szaudamas gražia ateit i. Dran
gai kartais
isz Vyto iszeis didis žmogus.

Tiesa, \ ytas nemego basty
tis po kinematografus, 
go szokiu, nei taip kokiu pasi
linksminimu. Kartais nueida
vo iii meno koncertus, kur per
statoma gyvenimo gelme. Pats 
gyvenimas ir jojo drama.

Taip praslinko keli metai. 
Nesustabdomomis

pavasario buitis. 
r/:------ galybe
Gyvenimas atgijo lygiai mies
te, sodžiuose ir kainuosi'. Bai
gėsi sunkus mokslo metai, ir 

iszba-
renge- 

si sutikti taip svarbia jo gyve
nimui valanda. Nuolatiniu dar 
bu ir užsiėmimo spiriamas tru 
puteli buvo ir tėvynės kraszta 
pamirszes. Iii savo laiszkus ne
sulaukdamas atakvmo, liovėsi 
ra.szes. Nuolatos didesni jaute 
nervina vima.

Galop 
kilmes, studentai rengėsi skir- 
stvtis. I niversitetas užsidarė 
atostogomis.

Vvtas sziais metais mokslus 
baigė, bet kažko szirdis net rau

lini versite- 
dar nes-

fa i p
versmėmis

atėjo naujo
*miw supleszkejo.

mokslo metai, 
Vytui. Rūpinosi. Veidas 
lo. Nuolatos užsimąstęs

baigėsi kvotimu isz-

kai invairiais

mėgiamiausias sziu 
siemimas.

rodos nemokėdamas

ti.

ke tevvnen. Gavės 
to atskaita, diploma 
kabojo grįžti....

Daug jis dabar buvo iszsi- 
maines. Ilgi garbiniuoti plau- 

žigzagais .susi
mėtė, veidas balta, akys indieb- 
tos in koki nors taszka, ilga^ 
valandas iszrvmodavo.

Muzika ir vienuma, buvo jo 
dienu už-

Dažniansiai ji už- 
tikįdavai nuliudusi negu links
ma. Paklaustas, trumpai atsa
kydavo 
su žmogumi tinkamai pakalbe-

Nebuvo jis toks nekalbia, 
kaip dauguma mane, tik nemė
go bereikalo žodžiu žarstyti.

Prisirengė, susitvarko (laik
ytus, atsisveikino su szeiminin

kais ir draugu lydimas iszejo 
in stoti.

pranaszaudamas

4.
Buvo jau sutemusi, kad Vy

tas pasiekė namus. Szi 1 tas lie
tus sznabždejo jaunose medžiu 
lapeliuose
gražu pavasari. Vejas sukuriu 
verpetais suko aplink važiuo- 
janezius miglos szeszelius. Bet 
vežimas iudriekintame viesz- 
kely miloniai bildėjo. Žirgu pa
sagos kartkartėmis užsigauda
mos in akmenų inžiebdavo v i r-

SAULE

r■rrnrnii

KELIAUJENTIS KNYGYNAS ATVEŽA KNYGAS PRIE DURIU.
Knygų vedėja Miss Electra Darau, kuri yra užveiz.det o ja

U«v*»e< 1

Dayton, < > 11 i < >
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m i ėst iszko
knygyno, nutarė pristatyti knygas tiems, kurie negalėjo priimti in knygyną pasiymti knygas 
lel pasiskaitymo. Davė jiji padirbt automobilini Iroka su Imilynoms ant kuriu randasi apie<

600 knygų, nuveža del žmonių kurie gyvena užmiest i jo, iszsi renka sau knygų kokiu 
automobilius važiuoju loliaus. Tokiu bildu žmonis turi ka skaityt ir nereikė uždėti kitu skai- 
tinycziu, uos tai kasztuotu daugiau. Pana Darau stovi užpakalije autornobiliaus, o josios pa- 
gialbinykes stovi ir sėdi pryszakyje.

nori ir

tine kibirkszcziu...
Invažiavus in

kėdės pratari* Vyia^.
— E, poną it i, isz kur a? 

gerai žinosiu. Sako 
kažkoks ponas i^z dvaro, \ i; 
dos su
davės, mat pat iko 
dilio. Juk ežia 
va lia.

- - fl’(‘\’o, i e v 
pil< ež i 11

Jiems tai už 
parduoti žmogaus

užtraukt prakeikimas 
ant ateiiiancziii karl u...

Visa skausmą liepdamas, pa 
siprasze nakvyne^, 
si esąs labai 
gintas. Szcimininkei paklojus
patalo Vyt as at enle 
uoga leda mas

vii k (‘s iri.

papasakojo 
girdisi ir t.

r pPae
iki

ūmias 
szviestas, 
tai
(

Jau-
. ap- 

Vy tas 
atsi-

namus Vyto 
szirdis pradėjo smarkiau plak
ti, krutinę žymiai kilnojosi, ki
lo nujautimas.

M akariene valgydamas ne su 
kuom nekalbėjo, nes neturėjo 
žmonių kurie jo lauktu. Paval
gius szeimininkas 
kas pas kaimynus
p. Viso to klausydamas Vytas 
jaute nepaprasta malonumą. 
Mate, kad jau žmones visai ki
taip gyvena, negu pirma, 
finis susipratimas inanges
virszuniu, o politika giliai insi- 
skverbusi... Mokyklų skaiezius 
nesulyginamai priaugės, 

visai nepažystamas 
prasilavinęs,

girdėdamas lengviau 
laso.

Galop szeimininkas, jojo isz- 
tikimas nuomininkas žmogus 
geras Vyta dikeziai pameges, 
nesaiszkiai numatė, kad Vvtas 
pats savo žemes nedirbs ir ki
liems neisznnomnos, pakrapsz- 
1e papeisoki ir tvireziail pyp
kes užtraukęs pratarė.

'l'iirbut ponas \’ytas
tai gryszti, nes ar nenusibos 
ežia gyventi, tarp musu tamsiu 
žmonių .’...

arei-

je nuolatinio klaviszu skambi
nimo visuomet, kuomet tik ei
davo pro sznlip ryta, vakare, 
diena, nakti... Kas tenai skam
bino — niekas nežinojo, niekas 
ir nesirupino, bile lik skambė
jo, nuolatos be pertraukio

avejos drabužiniais czolmte- 
liais. l’avaikszcziojes, po soda 
pabėgiojęs ir vėl sugryžes in 
ruma. Kita syki vol mates, kaip - 
tas pats vyras draugo su kitais į 
skrybeJuoeziais insedos in au
tomobiliu

drabužiniais

nuolatos be
skambėjo. Visi prie to pripra- Įves... Kur nuvažiavo, kada gry- 
to, rodos, kad taip ir reiketu 
kad szi las m u rus 
ypatybe. Rodos jis be 
nimo nebntii toks, koks dabar 
v ra.

Labai
ypatingumas prie szito

turj tokia
skambi-

t
t,

VISUS stebino szioks I ta n 
rumo, 

buvo malonu, jauku, kiek\ie 
mis norėjo eiti pasivaikszczio’ i 

girdėjus 
nenuilsta-

t ik iii ta gal ve; kad 
stebėt inaja muzika 
mojo muzikanto. Vakarais, nuo 
pat saules užtekėjimo 
lybu šutomu, vis matosi
je žmonių, tai szon, tai ton slen 
kaneziu, išžioto

iki Ve
gai ve -

iszpa lengvo...
Vaikszt inejo ir klausėsi. Nors!

I»et \ isi ja ule. I
' v,,,1

nii'ko nesuprale, 
disonansuose' 

siida, žmogaus genijaus siela.
Ir slinko taip 

naujo neatneszdamas,
veninius nuolatos mainėsi. N 
simainetik ritmas

kad szittose

laikas, rodos 
bet gy- 

e-

ir tlrnnge nuvnžia-1

ž<) niekam neindomn.

I'aczian ire lie nusistebėjimo 
buvę, kaip patyręs, kad jauna
sis vyras kiekviena naktį 
priesz aiiHzra apleidžiąs mies- 

r gryžlas tuojau po saules 
užtekėjimo, 
visados: pirma 
jis važjui/dtivo—niekas nežino
jo, t ik vietiniai ir ap.vlinkiniai 
gyventojai, tiiom laiku, 
( 
jinm, kuris 
Jo
gas

Taip jis darydavo 
ir daba r.

i

Sako Kalpmonto vyrai padori,Kur

gi rd e 
lave dviratinio motoro ezukse 

d i ugdą ves tolybe 
Xepraleisda ves
keleivis m- vienos naktie.-

I

paslapi iii -
J 

kada lik būdavęs gražus oras. 
Audros nomego. Niekas j<> tada ' 
ni'girdeda v<’.

Taczia us 
la piies

vienumas
s

buvo las pa 
Kas buvo tas 

suims! 
r\ t me

l,‘ .l°.l° g.v 
vi'iitojai. Kartais at važiuodavo I 

automobilius, iszlipdavo 
juodomis gelumbėmis pasipuo-

ponai, ineidavo in ruma ir
(1

le-

t vi IIS

i

* Dydeli progresą padari, 
Ir montkarines kaip kada 

prisideda 
'l’ni kone visada.

Larinas tankai pasidaro, 
'l’erp suves armidori padaro, 

Namine vaidus sudaro, 
Dingsta noras skaityti, 

\’elnk tuosius pinigus praleisti 
Ant galo ugi ka gal pradėt, 

Ir po budeliu kam neiszsigerl ?
O kas ne turi pinigu, 
Tegul negero su visu.

Ka czv snapsot ir sėdėt, 
Kam cze ant pinigu žiūrėt, 
.Ink pinigai neižganys, 

Isz kvailio žmogaus nepadarys.

F I 1

!

Vv-kitas, kaip
jis v ienas 

jis pradėjo sa 
os ne sziandie 
Taip skandžiai

Imit ies

IS

kada

p. I‘ienieiiini viską 
ia j smulkiai nupasakojus Emilijai 

I 
Vvias.

ežia | smulkiai nupasakojus Emilijai 
pasi I a i kės į d i 11< t elejo szi rd i n, kad lai buvo 

i- 
tevu lenkiszkai kalt'.' 

ir apžamn 
levo,

Niekam nieko nesakiusi 
mane dalvka e

su- 
arezians isz! irt i. 

in* vaiku Iszradusi reikalą pasiuntė ker
džių pas

gatvėse... N 
kas ir ko

kas 
kaul<e

ir muzikos
Kas ir k<> v;i ži iicda v< •
ežiais .’

Gi nt1 k;
tas. 'Pa ryla, 
is/.ejo st ot iii
vo kelione, kuri 
nebuvo baigės.
gyveni nu •

ežia apviltas, nebegalcjo žnionin gy-
bemiegl i.

ai si verdamas 
lidybe, to

lisonansu pa-

iszjuoktas,

sll

lu pnisukai vie
nas Lybas,

< > ant ras Frydas,
Gyvi notangarai, 
Pasingo negerai,

Nuolat inoteres užkabinėja 
Ne praejt nedavineja.

Argi jau len nesiranada lie
tuviu, 

Jog noiszpiln kaili del tu 
skersprusiu?

Nurodytu,
Kaip Kliuksai iszsmaluotu, 
Plunksnoms a p i barstyt u,

Ir ant vėjo paleistu,
O pirma reike buksvas nu

traukt, 
Kelis virvagalius portraukt, 

Kacį karszti apmalszyt,
• szalta maudykle pada

ryt.
Tai mat du prasukai, 
Nususia notangarukai, 

Lietuvius už niek laiko, 
Ir net lietuviszkas mot ores 

besivaiko,
Duokyto per klyną. 

Ir siunskite pas Martyna.

<

Venį mo 
mm

AI siskvre

SZ(' 
po valandžinkės gryžo, sesdav 
ir pranykdavo 
kas ni'žinodavo 
važinėja, niekam it neateidavo
galvon pasiindomaul i.

Viena syki miesto 
prasitarė matos, 
einant i jauna vyra, juodais ru
bais užsivilkusi. Plankai jo bu 

s su 
peczins sieko. Vei 

baltas, daugiau 
liūdnas negu linksmas. Kojas

n: sargas 
isz r limo isz

I )S

(Vyto ukes iiuominin- 
pusili'iraiit i ir 

savo 
atliko. Nuomininkas 

s visada Vyta girt i, pa- 
jo parvažiavima ir 

iszleist nves. Kaip pirmos buvu
sios linksmos, antrosios liūd
nos.

K e rd ži ns

tamsvbe'. . i ka insakvdama• ] •

\ ylas, i apie pati Vyta. Kerdžius

ir

t j... < >

pamanė
skal ika galima j užduot i

o*cyvenimas I papratę 
net pasakojo

sal<\ damo 
keliones iszvar

niekaip 
užmi rszt i

viską
p. .L, sumiszo, nežinodama kas 
daryti. 1‘radt‘jo 

senio t i, nebemalonus
žodžiu. Ausyse taip ir skambe- liai, 

už dvarponio...isztokeji > 
teliko... A llsy s 
jo; isztokejo 

lei I l<o... .\ k \ s< 

I i jos

jo: mas

1‘jnilija pradėjo

kiu, 
' saldi.

ve ilgi, invairiais zigzagais 
šimeli*, net 
das at rodos

pa sa111 io 
priesz save sie| 

melodingu
Skambino dienomis ir

mik t imis ir \ is t u re jo ko skam- 
luiiti. Vis rodosi, dar tik inžan- 

s užgautojo jaus 
iii sielo> platybes...

Tolinus bus.

ga 
mo,

III gi I\In-

e taip ir skambe- 
d va rpon io...

Emi- 1 rode svetimi...
szeszelis, tylus veido silu

etai... Vaideiil uve j pynėsi pra
liet iketas sihi

UŽ
1 raibuliavo

eitis. Prisiminė 
I i k imas stot \.

P" 
veikslai sielos 
la i mes

V ienas

i

gailėtis te
kėjusi. Vyrais ir dvariszkiai at- 

N iekas isz jos 
neat lanko,

viskas uebtik- 
pasidare ba- 

neliemielas lepus gyveni-
v
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KUR SILSISI ŽUVIA ITALISZKI KAREIVIAI KU-

pažystamuju neat lanko, visi 
pamirszo... Sako, ne mums lygi 

[-■ dvarininke.
dis buvo taip artima lietuvai
tėms buvusioms draugėms, kad 
dabar pasijauti' nelaimingiau- 

Lai- šia, kaip jos, paniekos žodžiais, 
vi liete vi

Emilijos szi r-

žavus pal< i l o 
gilybėje auszo 

nusiszypsojima is.
rning(»sios valumieles 
liejo. Troszko nuskristi tenai

■ i r ( 
su Millutį', nors viena minule- 
le pabūt i.... Nors vienu jos mi
si.szypsojim n
A tsipraszy l u. Apkabino Vytas 
pagalvi'.
miela, niekas 
skriaustos szirdies. Ak\ 

kankinamos,
Smi'gi'uyse 

szy psedamos 
iszbalo, iszbali

Ne viena aszara nuriedėjo 
per, sapnais viliojama, veidą 
ne vienas nusiszypsojimas pa
kilo nuo iszvargusiu blakstie
na.'Tai 
svetima, svetima... liūdna...

5.
\\vtas kelias dienas pavie- 

viska nuo dilginai isz- 
tyres, aplankęs savo geruosius 

dingo. Niekas jo 
sziaine kraszte 
mate, niekas 
t iko.

'Ta ryta, 
(‘mes maža 
iszejo in stoti, niekas jo einant 
nemato, tik piemens pasakojo 
apie koki tai, nepažystama. Pa
saka, žinoma, pasilieka pasa
ka, taczians kartais ir plepalai 
yra svarbus. Kad viena vakaru 
pargiyes dvaro kerdžius papa
sakojo apie 
szaleivi, poni .J.
do, užsimąstė 
lyg kas tai nesuprantainesnio 
invyko. Delko —- niekas neži
nojo. Tacziaus kam rūpės — 
niekam ir nerūpėjo.

Antra dieiui pietų laike po
ni J. pasikvietė piemenį ir 
smulkiai jo isz|<lausinejo: kaip 
uepažinstamasis atrodo, kur

Driko apie tai klausi, le- .U\i".vsles szalele

is/.skyre ja isz savo tarpo...
\ ylas dabar rodėsi

1 rauge szviesus, skaistus,
jos

esi •»eras mano pasidžiaugt u...

Tave go
jų k kaipo savo

vaiku

tai atsiliepi' Vytas, ar manai, 
kad asz žeme isz tavęs atimsiu 
— ne, gyvenk, 
prietelis....

— Matai, \ ylai, a,sz 
rai pažystu, nes

rupindavans, kad pas 
mane būdavai; kad kitur t. y.
pas Krikszcziunus, tai jie rū
pindavosi. Asz manau nusibos 
vienam...

— Delko vienam? netikėtai 
pertrauke Vytas, nes kusztele- 
jo szirdin, 
nors apie
dabar net pats gailėjosi jo kal
ba pertraukos.

— Matai
mainu pas mus

vienam.

kad seni?; nori ka 
Emilija pasakyti;

Jurkus mirė, na mos 
juk nesvarbu, kad 

bet jauni- 
augai, bemaž 

\'ioni ka- 
irv-D.

sūneli, daug at- 
invyko. Dok- 

szu .Jonas vede, Emilija Krik- 
cziuSiaite pernai žiema iszteko- 
jo, Senis 
seniai, —-
kuris numirsztame, 
mas su kuriais 
v i sa s i sz b b i sz k v tas. 
riuomeneje, kiti taip kur 
veninio nustumti.

Szia Vytui buvo didžiausias 
smūgis. Jis nežinojo kas dary
ti. Pasaulis pasirodo tnszczias, 

Nieko rodos jame 
mirti geresnio. Ogeresnio.

surėmė sielos

surinkęs

va rgio 
k e.

szejes,

tnszczias....
nėra už
skausmas taip 
gelme, kad tiesa sakant sunku 
buvo tokia liūdna valanda per
il oszt i.

Paskutines spėkas
paklausė:

— Emilija isztoke jo ?...
— Taip, taip, pernai žiema 

Krik szcz i u n a i 10 išžiok g j < >.
— l’ž ko? tik tik sulengda- 

mas beakmenejanezias lupas, 
nulimlusiu ar , groieziau labai 
iszvargusiu tonu keldamos: isz

i

jam nebuvo 
nebeviliojo ini- 

s, nuo- 
užsimer-

I aipos 
va rda

uze.
Emili j< >s

>.....
aszara

miela, malon u - tai

kaimvnus -
daugiau nebe

mokame nebesu-

r n kada \rytas pasi- 
rysz įdėli, prsezias

nepažystama pra- 
kažko parau- 

lyg susigėdo,

atrodo

gražus, 
mielas, m le

siotoje iszango 
atlaužytas žodis...

o 
pamyniau pati save, per

ia via u savo

r 11lik

sielos ramybe...

las... 
ža izda
Juk visada jis mane mylėjo, 
as
4
Nežinojo ne pati, ka dabar pa
sakytu Vytui, ji nors netyczia 
sutikus... Permato, 
prato jo nusistatymu, 
siekimu, tvirtos vyro valios.

Taip dabar ir gyveno lauk
iama, bene gales dar kada nors 

klaida pataisyti, gal vėl

t 

kad ties li
auk szt u

m

pa k ra n t (»mis 
prisky- 
skubin-

(

savo 
pasijaus laiminga ir tyra, kaip 
tada, kada juodu su Vytu'bėgi
nėjo Nemuno
smili ides pilstydami... 
imsi lankose žiedeliu, 
davo seneliui tėvui, kuris juos 
laimino žadėdamas laimes, 
same laimes...

VI-

6.
miesto dalyje, 

granitu apkalto upes kran-

I

Sziaudinoje 
ant g 
to, stovi,“jaunais klevais apso
dintas, labai gražus muro na
mas. Pasieniais prižiūrimi dar
želiai, invairiu geliu lovomis 

isiižaveja praeivio jausma, kaip 
ir pats mūras. Visiems jis pa
tinga? Kiekvienas atydžiai pa
sižiūri in didelius tripalius lan
gus, ąžuolo duris, marmuro 
tropus ir ju sząlimis gulinezius 
sfinksus, liūto stomenim, žmo
gaus galva. Graži, geležine 
tvora ir Europejiszkas szvaru- 
mas sako ežia gyvenant žmones 
ar labai ppniszkus, ar begali
niai auksztos kilmes. Retai ka-’ 
da matydavai atlapas d u r irt ir 
ka nors pro jas vaiksztinejant:

Graži

ka nors pro jas va i k szt i liejant: 
visada tusze^ia, tylu, ypatingi^ 
Rodos gyvos dvasios e&iu iiera.

Dauguma ir butu likq.f tokio
z ęjo, ka neszesl, kaip buvo užsi-'insitikiuhno, jei nebūtu girde-

„Jt Jb.

t

RIE DINGO SVIETINEJE KAREJE.
Sztai kapas iszkaltas uoloje kurioje silsisi pražuvia ita-

Jiszki kareiviai kurie paaukavo savo gyvastes svietineje kare-
j’e. Paveikslas perstato metini apvaikszcziojitna ir pamaldos 
prie tojo kapo. Prie inejimo stovi grotas de Aosta kalbėdamas 
iii susirinkusius žmonis.

ir pamaldos

» t • t «

Geni tėvu vaikai, 
Ir buvo karėje saldotai, 
Tiejei kitoki vyrai, 
Tiejei pasielgė gerai. 
Poezedžiai gyvena, 

Nik ir apszviesti gana 
Užsiyma skait imu, 

Saugojesi girtavimu, 
Tiejei visur tinka, 

Ir del visu patinka. 
Bet ir kitokį sztama turime, 

Ir už lietuvius laikome, 
Bet negalima prilygyt prie 

Lietuviu, 
Tiktai prie laukiniu In^lijonu.

Tokie kad ir role sportu gry
na, 

Bet ant sporto netinka ir ga
na, 

Juk ir kaip čigono arkli pa
rėdytu, 

Tai ant puikesnio krioko isz- 
rodytu.

J

f

,ii

NAUJAUSIO ISZRADIMO.

Del praplatinimo musu biz
nio mes parduosime pusdykiai, 
visaip margintus dydžio 12x 

raszvmo 50 e
kiek vienas

Id/j del gromatii 
popieru už $1.25, 
su kitokiu skait vmu.

Pinigus galite siausti kajp 
katram goriause. Paszto ženk- 
leleis, ezekeis, ar apdrausdami 
laiszka.
parduodame pigiai. Klausdami 
ko nulokite už 2e. paszto ženk
leli, del atsakymo. (t.92

Lit įmania n Print ing House 
1028 So./2nd St., 

Philadelphia, Pa.

Perk upeziams t a ipgi

III IBI I . I.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakbrcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bais, Pa.
SI5mSES3SX5mSXSSS3SSC^

5 L. \ ► i

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu u? “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

SZVENCZIAUSIOS

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimu Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prhiuntimu tiktai 25c.

Pulki knygele.

W. O. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Iszmintingi vaikinai 
Suvis kitokį vyrai, 

Tiejei su bile kokiu nedrau- 
gauje, 

No nebozdžionkauje. 
Tiejei vargo czionais neturi, 
Pinigu invales visados turi, 
Verszio nepamegždžioje, 

Lupas nebrazduoje, f M J / 1

m

Sztaht vyras, 
Bus doras ir geras. 

Teisybe, lupa skųst gerai, 
Ba iszrode lyg jauniau, 

Bet jaunystes nepridės, 
Ba riaukszles ant tor los turės, 

O tnju niekuom ne isznaikys, 
Norints ir su' prosu prosy s.

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Ąukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti kraszta i lapu. tf.
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ŽINIOS VIETINES.Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

visokiems
preke. Teipgi 

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK $1.(M)
O gausi sallklo Ir apyuiu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prlsluntlma apmoka-

Geriausia stambi trajanka 60c 
PuplalazknJ 

Truk-

Hii pamokinimu

dirba.

Armistice Day.
Kasikius
i * 5 I 

sziandien ne-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.,

Chicago.

mTrumpi Telegramai.

31.00.

Aukso 
senovės

me.
arba 6 pakelei už >3.30.
35c arba 6 pakelei už $1 75.
žolių 30c arba 6 pakelei už 31.40.
Knyga “Daktaras Namuose”
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Hudo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju 36.50.
Altorius Maldų Knygele.
smagus drukas. prasto nbdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1 60. t’clu- 
loido abdarais 31 50. Vainikėlis mažu
ke prasto abtlaru 65c. ('eluloldo 31.50, 
.Minksztu abdaru 31.25.
popleros 30 galūnini, tuzinas už 65c.

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ava Rochester. N. Y.

I atlaikams

JONAS M. CISARIKAS 
lire flnnrucs Agent

▲pdraudžlu (Inuzurlnfu) Namaa, 
Tavorua. Naminius Rakandui, 

nuo Ugnlea.
Oarlanalosa Kompanijose iI

Sziandien Lehigh Valles 
kasikiu pėde.

— Miestas padabintas, žmo
nių isz visur privažiavo daly- 
bant i apvaikszcziojime.

Visi sztorai bus nždarvti 
po piet. Paroda

asztuonin vakare ir kaip 
isz programų.

prasidės pn-

ga.

siau
duodasi matvt 
tai bus didele, puiki ir juokiu-

Aplaikemt* žinia isz Cbi-
cagos apie mirti Petro Szkar- 
nulio kuris priesz iszvažiavima 
in lenais gyveno ulaug 
Mahauo joje, 
szyta Cbicagos žilinusia.

A į >si voi 
ome sekanl ieji: 
rail is su 
isz miesto: 
Mare (invalida isz Arnionis.

dan: met u
I’la ucziaiis npra-

limo laisnus isz- 
Motiejus Ab- 

Agni osz k a S i v i rsk i s 
Juozas Szlakus s 11

I

(Iubvrnntoriiis Pinezotas 
supinezino 14 bravoru kad da
vinėjo žmonims gi*ra aluti. 
Trip tiiju 14 yra įlomi* bravo
rus isz ShenaiIorio, Mellott ir 
Xikler bravorai isz Pottsvilles 
ir kiti. () gal jeigu pardavinėtu 
triicizna, tai nebutu juos užda
re. Tai tau anw*rikoniszka lais
ve !

zmonims

llfi W. Mahaaoy Avė, Mahaavy City j parnpj je st o v i
imnuMn *•••«««

Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in vi.sas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga utsakiina. Adresavokitu:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

ursa,

i

e

LLatuvtsakaa Grnberlua

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirei! na pagal 

naujausia mada Ir mokais. 
Turi pagalbininko moters 

Prieinamos prokaa.

I
I

I

I >a tokio parapinio 
silinksininimo in» buvo kai]

pa-
)

, o isztikruju Im
tai tikras paminėjimas su- 

35 metu.
man szi straipsni, 
praėjusi metai kaip maža sauje 
le žmoniu panaszi*! linksmino
si laike baliaus, buvo tada vie
na-sutikimo szeimynele, teip 
kaip Panedelio vakara, kur da
vėsi matyt tie patys veidai ko
kius maeziau 3.5
ant Kaiero sales kur tada szo- 
kei ai si buvinejo. 'Pik graudu 
kad buvo ju mažai, nes juju 
\ iota užėmė jaunesni/ Sale bu
vo pilnutėlė lyg duriu jog sy.o- 
kikai neturėjo vietos szokti, 

i ha ir buvo tanu* ]>riežast(* nes 
seniiju kojos negalėjo apsimal- 
szvt, tikra lietuviszka orkes- 

11 ra “'The 7th Street Artists

vo
kaktuviu

szi
Raszant 

at simena

I

Tik 
ju mažai,

9 9 
valaus ir ma- 

'znrpolkas, o ne kokius ten džia- 
įziis ir ražus. Sveteliu buvo isz 

aplinkiniu. Pirmiausi* ii- 
“ K u p- 

nnsiseke
(J

t ra “ 
rože tik polkas,

111 Watt Bpm c* Street 
UIAKOT CITT, FA.

■all Talapbonaa No. 149

I \ I > 11
įkos allosztas t ea t re lis

” kuris
( pasekmingai, koras padainav 
'tik ra i a rt ist iszkai, d....... -
j puikus, bet dai’giause palinks- 
jnino musu žinomas monologas 
lir solistas ponas Žitkus su po-

Inetai buvo

---------------------------------- ij.įj! Xaginioniene kuriu dainos
#^^*w%****^w***^%—1 II ] I v < > pasekmingos!!

Iii susėdo apie devvni szimtai 
znioiiiii, 
ir

;szans ir skiepi* bnv
i I e I i 11 o

Prie si a*

tUPITAL STOCK I11I.H9.M 
terpine ir Pronto >SK,X4<.IO

Mekam* antra procentą ant sudėta 
ftalg*. Prweatn prtdednm prie jus 
fteig* X Bausi* Ir 1 Liepos, ■•pai
sant nr ata***at parodyt knygute 
ar ne. Men norim kad Ir jus turi- 
tumet reikale su muau banke, ne> 
paisant ar malas ar didelio.

■antes adaras nuo 9 ryto Iki B
9 ryto Iki 11 vai.M>i«t Babat

H. BALI 
LGeo. W.

Jos. Ej/t

ZPrezldfintas.
BARLOW, Vlco-Prei.
SRGUSON, Kasierlua.

I
I

I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRAEORIUS MAHANOY CITY.

laidoja kimus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

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

Jyigu norite pirkti ar parduoti savo
stubas, mos galime jumis tarno reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojamo randas. Parūpiname 
yisokius insurincus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahanoy City* Pa.

■m'

1 \‘tras Szkarnu- 
lis, 55 metu amžiaus mirė Xo- 
vemberio G, 
rike 38 
Meteliu parapijos, 
guber. Sirgo gana 
anglikasin dusulio ir nedirbo 
keturi metai. Paliko dvdeliam 

penkis su-

pergyvenias Ame- 
metus. Velionis gyme 

Suvalkų 
ilgai ant

nuliudimia paezia, 
mis: Vincą, Petrą Erana, Joną 
ir Antanu kaipo

M a ri joną, 
tris antikes Marijona ir l rszu- 
le Daiiksziutes 
seto.

Mahanoy ('ily t nri pusbroli 
Joną Služele ir dvi pnsseseris 
Zinkoviezione ir Xavickiene ir 
daug pažystamu.

Elzbieta ir
dvi diik'l(*r<V

I eipgl

i r I a'oiia M us

Western port, Md. 
ejna labai 
iszskvrent

o apie 
po tam stalus suardt* 

szokri. Ant vir
ti pilna sve- 

ant kožno veido szviete 
iižganadirnas, broliszkumas ir 
linksmumas. Zasi laimėjo poni 
Pi*t k'e\ieziene, 612 E. Pine Si. 
Knn. (’zesna nt*tiirejo ne valan
dėlės pasilsiu, tai buvo ten ir 
szen darbszavo be pasilsiu to
dėl vakariene buvo pasekmin
ga. Daugiau tokiu susirinkimu, 
o žmonis suejtn geriau in pa
žinti, užmirsztu apie senatve ir 
ergelius.

Į-- . ■■ 9 ■ -■■ ■■_

a t si buvo

- Y-

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

klijonkes.
Ant lengvu 

'mokeseziu

H. J. Heišer & Co.
27 E. Centre St.

t'/-

<»

PARASZAS“ SZUNU.

Nauja Liga- Czio-

Eorteee

I ’(‘iikiostsbland, Ky.
iižimisztos o keli

Avelino, Daliji*.
nas davėsi jaust drebėjimas že
mos per kolos sekundas.

§ Genoa, Dalijo.
Monleguane kilo baisi eksplo
zija kurioje 29 likos užmuszti 6 
daugeli siižeido.

§
y pa los likos
sužeisti kada trūkis tranko in 
bosą kuris ojo isz Ashlando in 

j I ronton, (Ibio.
Į

\

po Ii t ikiszko
maiszat is
aszt noiii, o (
<la* vaiskus ptiliepe 
sičius ejt i namo.

PARSIDUODA NAUJI NA
MAI TAMAQUA, PA.

Meksiko City- —- Laike 
susirinkimo kilo 

kuriami* iižmuszta 
langeli sužeista ka- 

siisirinkii-

nes 
lyiloles dirbtuves 

augliu 
nes da

tęsusi jau kimia 
katrie ir dirba tai

yra apsigy

tautiecziu vra t 
vieni

Darbai > 
blogai czionais

( 
popioros, lai minksztu
kasoklos visai nedirba, 
vis st ra i kas 
trys metai, o 
vra straiklaužei. ■

— Czionais
venusiu IGszeimvnu Lietuviu, 
du povienai ir du gyvanaszlei. 
Nesutikimas tarp tosios mažos 
saujeles musu
kanuopapeikt minuses, 
su kitais tokiam snt ikime kaip 
sztines su katėms, visi trauke 
namine ir kožnas biznieris, vie
ni k i t iems užvydi 
n(‘kurie
ežiu siulindami savo tavora.

Diena 4 atsibuvo
131 kuopos S.L.K.A. 
teip

I>n nauji
sziluma ir t.t. 
po Xo.

(92

namai, po $4,0(19. 
'Turi mandvklo, 
Namai randasi
319 Elizabeth St. Tamaqua, Pa.
AI siszaukite ant adreso.

M. V. W olfe, Agent
336 Arlington St.

'ramaqmt, Pa.
PARSIDUODA LOTAI PORT 

CARBON, PA.

Kampinei lotai, 
pėdu ploczio per 135 pėdu il
gio ant Eitz Maltrice szale

turinti 50

miesto Port (’arboh^r.'L .šume
rai

j .Norint i pirkti atsiszankite ant 
ir kandasi,1 adreso.

net atsistoja ant nli l
I
I

susi !
I

i

Į

rinkimas
bot buvo teip Iriukszmingas. į 
jog da niekad teip ne buvo, 1J

tai vis isz priežasties nekuriu;
sąnariu knri<* geidže isznamloti 
pinigus isz kuopi 
bildu.

>s apgavmgii

Reikalinga czionais labai 
poni Balt rnx iene, nes materijo 
lo yra. užtektinai, ih‘s kūmu
tėms užaugo

I

nes
per ilgi ragai. - 

pri bus jeis apmal- 
— Kat ilelis.

lotu vra Xo. 11, 12 ir 13.

(X20
Adam Marcinkeviez 

Ranshaw, Ra.

Pomis Petras surukęs kelio
lika. paperosu ir pasikalbėjas 
su draugais, sugryžinejo namo 
labai paylsias. Ejdamas misli- 
no apie gardus pietus, kuri ke
tino 
(Junto.

Lžskambino varpeli prie 
duriu. Sumurszus tarnaite atv
dare jam duris, Petras numėtės 
ovorkoti ant artimiausio krės
lo, nuėjo in kita kambarį kur 
užtiko aszarosią sedinežia sa
vo miloma Onutia.

— Kas tau dnszolo? — 
k lause.

Szalin nuo manos, tu pati
lai — suriko žvcriszkii balsu 
jojo miloma. pacziulo.

— (Junk, gal tu sergi? 
traukis szetone!

Xosirodvk man in akis!
— (Junk, kuom asz prasikal

tau, ka asz tau padariau ?
niekadejum 

kad nieknom neprasikaltai.
apsimalszyk, 

viskas iszsiajszkys - - 
pietus.

— Jau to už daug! Jisai da 
manos klausinėja apie pietus, 
kada asz keneziu neiszpasaky- 
tas kaukes! Ak tu Dieve!...

Ona nusmuko 
krėslo apalpdama.

pagamyti jojo miloma

— Szrtfin

— Už tai esi

— Szirdžiuk,

Eik! ir

Box 143

TEMYKITE’

Isz priežasties štoko van- 
idens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruotiUždrausta 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
i i / e • a dht.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas.
t.f.) Mahanoy City Water Co.

;į;;:
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Miestas Karunavojo Savo 87metine Karaliene.
Ana diena miestas Oelwein, Iowa; apvaiksztinejo 50 rno- 

>. Laike
ojo miesto Mrs. G. A, Ocdwein, 

87 metus amžiaus po kurios vyrui miestą užvardino, apszauk- 
dami ja ja savo karalienia.

tines sukaktuves nuo užsidejinn 
pagarbino seniause gyventoja t

apvaikszcziojimo
A, Oelwein 4* ‘

varpeli

nz-

o kaip

nuo

— Onuk, Onute, nbino inili- 
miause kas tap! Magduk, grei-

PAJESZKOJIMAI.

auragelu Kaimo, 
metai kaip amerike, 

Pa.

Paieszkau savo brolio Joną 
(’zurlioni jis gyveno pirmiau
sia Peoria, III. Jei kas apie ji 
žino meldžiu duot žinia.

Martin Czurlionis
12 Reed St.,

Los Angeles, Kalifornijos,kur randasi ligonbute del szu-* 
nu, daktarai pradėjo naudoti bilda pažinimo 
niu

pradėjo naudoti būda pažinimo savo “ligo- 
idant juos galėtu pažinti, kaip pažysta visokius prasi

žengėlius per atspandima juju pirsztu. Szunis jirispaudi- 
na savo snukius ant popioros kad juju locnininkai galėtu 
juosius pažint.

> j

Szunis 
locnininkai

daktaru. Grei- 
nelaimingas pie-

tai laikui Onakokiam
akis. Paregėjus sto- 

“ Raka- 
ir iszejo iii.savo kambarį,

atėjo paszauktas

su ligoniu atėjo pas

eziau paszaiik 
cziaii! () tas 
tus!

Po 
atvdare
vinti Petra paszaukc: 
lis!“

Ant galo
daktaras ir po trumpam pūsi
mą t imu i
Petra kalbėdamas:

— J’uriu apreikszti, jog pa
dėjimas tavo moteres yra labai 
pavojingas -------

— Jau asz ta pats suprantu 
atsako Petras.Į— atsidusias i 

atsiduodamas ant valios Dievo.
jokios— Oze nepagialbos

Daktare!

gyduoles ne daktaras. 33k vie
nas būdas pasilieka - - - -

susimildamas 
gialbek mano pacziulia. O ne
laime.

— Reikalinga yra - - - -
— O gal operacijoj
— Da arsziau.
— Da arsziau Petruli! Tavo 

t binto nori žiemines skrvbolos!
E.

*

4

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Vi«o« reikalingo* maldo*, Litanijoa, 
ir t.t.
tkurinai* apdarai*, auksuoti krasztai.

Puikiai apdaryta minksztais

Preke su prisiuntimu tiktai $1.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY, PA. /

Pajeszkau savo szvogori An
taną Abeczuna paeina isz Soi- 
reju Para., ? 
apie 25 
pirmiau gyveno Pittsburg,
dabar nežinau kur. Jeigu kas 
apie ji žino meldžiu 
nes turiu labai svarbu reikalu.

Aug. Gelžauskas 
Donorą, Pa.489 _ sth St.

praneszt
eina

re A r 
Philadelphia, J*a.

...........  \ 4

Paieszkau .Joną Juszka pa- 
isz Panevėžio Miesto.

Asz Ona
vyru Tuinasoniene paieszkau 
savo seseles Adeles Ruksnai- 
eziutes po vyru Mockovicziene 
11 metu kaip ji gyveno Maha
noy City dabar nežinau kur. 
Jeigu kas apie jia žino meldžiu 
praneszti arba tegul pati atsi-

V !• ...................szauKia.,
Mrą, 4 una Tumasonione,

12 Reed St., 
Philadelphia Pa.

Ruksnaicziuto po

Meldžiu atsiszaukt arba žinan
tieji apie 
neszt.

ji, malonėkit pra-

Karol Rokas
2326 — 23 rd. St

9

Chicago, Ill.

Gvazdai- 
czio ir .Jono .Juszkaus, isz Ma- 
riampolos pavieto, Kirmenelio 
kaimo. Tegul atsiszaukia ant 
adreso.

Pajeszkau Vinco

t.93)

Chas, G vaidai tis
156 S. Main St 

Ashley, Pa.
• 9
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tai teip pat jeiguKada jus inve.stinat savo pinigus 
gyventumėt senovės laikuose ir turėtumėt vergą ar belaisvi 

jin dirbti kitam kuris jumis
už darba ka justi vergas atliko. Bet jusu pinigai yra geresnis 

nes pinigai nagai pasėsti, arba
apsirgti ar numirti, ir niekad jiems 
pasilsiu, noreike ju nuiityti,nei aprengti ir t.t.

ir iszsauidytumcf užmokėt u

darbininkas už bile koki vergą
n e re i ko1 miego arba

Pennsylvania Power & Light Kompanija moka pinigą 
kas tris menesius del tukstaneziu ju kostumeriu ir del kitu 
žmonių kurie turi nnpirJUa tos kompanijos szerns.'Tie pinigai 
yra tai procentas kuri Kompanija mi^ka kas tris 
siekia 7-ta procentą ant kikevieno invėMyto dolerio. rEa pr 
centą mokti 1 Sausio, 1 Balandžio, 1 Lionos ir 1 Spalio.

J " /
Todėl ir jusLgalite savo pinigus indeli in szi Kompanija,

menesius
u-

q g|| ■ Bl1"11 ~

pirkdami ju teip vadinama Cumulative Preferred Stoek’a.
.Jeigu pirktumėt tik 10 szerus tai giyaunate procentą kas tris 
menesius po $17.50 nuo Pennsylvania Power & Light (’o.

Jeigu turėtumėt vergą tai norėtumėt būti tikri 
kad dirbdamas del samdininiko jisai butu gerai 
prižiuromas—kad jisai butu SAUGUS, tas yra 
vienas geriausias dalyka apie musu szerns. JIE 
YRA SAUGUS! NIEKAD apie tai nepamirszkite.

■y

e

t

<»

Pennsylvania Power & Light Company
s,** &1 

ii* »-

Pirkit szerus 
no bile kokio 
silos kompa
nijos darbi
ninką, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pil
na apraszima

f

Pennsylvania Power# Light Company,
Investment Depti, Allentown, Pa.

Send me illustrated booklet “How to Put Money > >to Work
Stock also details of Easy Payment Plan.

and Infdnnation about your Preferred

Name

Address .

, A

9, ♦

^Turini depar
tamenta kur 
n o r i n tiem s 
parduoti sa
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.

I ■R
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