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ISZ AMERIKOS!
krito

Rože namo,
ne- 

daktaras H. E. 
iszgere pats 

tikslu atėmimo

DAKTARAS UŽTRUCINO 
SAVO SERGANCZIA DUK
RELIA — PATS ISZGERE 

TRUCIZNOS.
Denver, Colo. — Matydamas 

kad trucizna kuria uždavė sa
vo serganeziai dukrelei ir 
iržilgio mirs,
Blazer. 61 metu 
truciznos su 
sau gyvasties ir sziadien guli 
mirsztantis ligonbuteje. Jojo 
duktė, Hazel, 
nuo daugelio metu ir buvo su- 
paralyžavota. Daktaras neno
rėjo idant po jojo mirezei duk
tė butu sunkenybe kitiems. Pa
liko jisai gromata del ko teip 

“ Po musu 
nemokėkite daugiau kaip szim- 
ta doleriu graboriui už musu 
palaidojima. Priskubinau mir
ti savo dukrelei idant nebūtu 
sunkenybe kitiems ir tikiuosiu, 
jog man Dievas už tai dova
nos.” *
DIDELES UGNYS VISUR.
Chicago. — Pjaustymo de

partamente Armour skerdiny- 
czioje kilo ugnis isz nežinomos 
priežasties kuri padare bledes 
ant 300,000 doleriu. Deyyni ug- 
nagesiai likos sužeistais ir ap
degintais.

Wilkes Barre, Pa. — Vie
nuolika arkliu sudege tvarte 
kon t ralktori aus. 
ryla ant $25,(100.

Um.ontoyvn, Ohio, — Vienas 
vaikas sudygo aut smert o trys 
sniarkei apdegė, kada ugnis ki-

ligoirbuteje.
32 metu sirgo

APLEIDINEJO LIGONBUTE 
KRITO NEGYVA ANT 

TREPU.
Wilkes-Barre, Pa. — Roza

lija Kuzmute, 20 metu,
ant trepu ligonbutes kuria ap- 
leidinejo no operacijai dvi sa
vaites adgal.

Motina ir josios jaunikis at
važiavo pasiimti
kur jiai surengė drauges ir pa- 
žinstami baliuką ant josios pa
sitikimo ir džiaugsmo, jog ju
ju drauge pasveiko. Džiaugs
mas persimainė ant didelio nu
liūdimo, kada vietoje 
sveika Rože atvežė 
vona.

atvežti
josios la-

pasielgė: mi rėžiai

Dievas
i

Bledes padu-

lo mpnof įMUvOIo Rutho, kada 
motina Iszejo in miestą uždary- 
dama.tVaįkus stu|>ęjo.

Scranton, Pa. — Dirbtuvėje 
skepetaieziu kilo ugnis kuri 
padare bledes ant $25,000. Vi
si darbininkai iszbego in laika.

SUDEGINO NIGERI ANT 
LAUŽO.

Kooky ford, Ga. 
mus nigeris, 
gyventojai suėmė, prisipažino 
prie su bjauriu imo. 14 metu bal-

Inirszus myne i1 k *

Nežino-
kuri aplinkines

tos.meygaįtęs
ji sgri^zo lejiciugais, sukrovė 
dideli lauža, aplaistė gazolinu 
ir paguldė nigeri kuris in kė
lės valandas sudege ant pelenu.
Ženki yviausi žmonis dalvbavo 
lame darbe ir visai neužgin- 
czina savo darbo. \ 
NUŽUDĖ PACZIA IR DUK

TERIA IR PATS SAVE.
Woodlawn, Pa. — Isz prie

žasties susirūpinimo jog ne tu-
, o 

metu, nutarė užbaigti gyvastį 
ne tik sau bet ir savo szeimy- 
nai, nuszaudanias savo paezia 
ir dvilekos metu dukrelia po 
t^in pats sau paleido kulka in 
smegenis. Kaimynai visus su
rado gulinczius ant vienos krū
vos k uk n lojo.

PAVOGĖ 35 CENTUS, SU- 
GRAŽINO DOLERI.

Aberdeen, N. Dak. 
tnonilika metu adgal, tūla mor 
gRaite pavogė 35 
bubnelio in kuri žmonis 
pinigus del Salaveisziu 
jos. Ana diena pinnsedis tosios 
organizacijos, aplaike gromata 
isz Chicagos, kurioje 
vienas doleris 
aiszkinimas:
pinigus ir nuo tos dienos netu
rėjau ramumo, o mano savžino 
mane visados kankino. Bet tą
ją diena neturėjau nei skuti ko 
prie savos o valgyt baisei norė
jau, ns per dvi dienas nieko ne 
vnlf^ianl Tdrlcl niiOTažinii iiirns

ri sveikatos imas K isz, 45

Asz-

centus isz 
mete 

armi

radosi 
ir trumpas isz- 

V Paėmiau tuos
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KETURI VAIKAI SUDEGE 
ANT SMERT.

Houston, Tex. — Keturi vai
kai sudege ant smert degan- 
eziam name Pearlande, bet ju
ju tėvai A. P. Pcarch iszsigial- 
bejo szokdami isz antro laips
nio. Keturi kiti 
iszgialbetais.

vaikai likos

TEISMAS SUEDE VISA 
TURTĄ.

Galesbury, III. — Iszsipilde 
senoviszkas priežodis, jog ‘‘ge

tai ka ne 
” Gimi- 

Curtis, ap-

resno vra sziaudine 
kaip auksinis teismas, 
nes mirusio J. L. < , .
reiszke, buk tolinus teismo ne 
ves už palikta 150,000 dolerini 
turtu, kuriuom gimines negale, 
jo pasidalvti ir kovojo sūdo 
per tris metus, nes isz tojo tur
to konia nieko nepasitiko, nes 
kada užmokės advokatams ir 
sūdo kasztus, giminėms nepa
siliks nei doleris, 
riau buvo susitaikyt 
ir pasidalyti taiseis 
czeis ! •

Argi nege- 
gervalei 
tukstan-

ISZ KENOSHA, WIS.

Brooklyn, N.
Starkus mire Vasario 
buvo 47 met., pergyveno Ame
rikoje apie 25 m. ir visa laika 
iszgyveno Brooklyne, N. Y. Ve
lionis buvo per ilgus metus biz 
nyje, ir yra placziai Brooklyno 
lietuviu žinomas. Velionis pati, 
ko motori ir tris
dideliame nuliudime.
laidotas Kovo 5 d. nuo 10 vai. 
isz ryto su bažnytinėmis apei- 

Kemeikos baž- 
kapinese.

raborius p ii.

. t Velionis
28 d.,

vaikuczius
Bus pa

gomis isz kun.
nyczios, Szv. Jono 
Laidos g 
Garszva.

Juozas

— Praeita Sc redos nakti 
nežinomi žulikai apkrauste že
mutini augszta “Tėvynės ” na
mo, kur randasi vienas ofisas 
Matyti, kad Židikai buvo labai 
nusivazoje, kad net elektros 
lemputes neturėjo ir szvietesi 
dokumentais ir popel iais, deg
dami degtukus, kuriu nuodė
guliu rasta apie szimtas ant ry_ 
tojaus. Sudraskyta daug pope
liu. Matytij jeszkota tik pini
gu, kuriu ir paimta 
rado mažai, nes

apie $63;
SLA. ofisas 

pinigu nelaikę. Paimta dali pi
nigu darbininkes p-les 
rintes ir br;
ri ji buvo nusipirkusi Anliijai 
szlebutei ir laiko stalcziuje.

Ausz- 
angus audeklas, ku
li u si pi rk u si /ma u ja i

turėdama 86 
czionais

i, ’1 . i
# IL' ■ ' ■ — ■ ~

5 Mount Carmel, Pa. — Sena 
gyventoja ir pažystama del 
įlaugelio Konstancije, pati Jo
no Kūliko mirė
metus, o pergyveno
60 metu-. Paliko vyra keliolika 
vedusiu dukteriu terp kuriu 
yra pati Jono Mieldažio isz 
Pottsvilles ir kelis sūnūs. Pa
laidota Panedelio ryta.

—~ Fn f vi u /linnnci Izilri /avimi

Isz Visu SzaliulSZ LIETUVOS
DREBĖJIMAS ŽEMES UŽ- 
MUSZE, 8 BAŽNYCZE SU
GRIUVO IR DAUG NAMU 

SUARDĖ.
Queboo, Kanada. —

uis Urebe.jiinas žemes Sabalo- 
nes ap- 

linkinesia St. Lawrence ir Sa- 
geney. Asztuoni žmonis

Sukati-

je buvo gana smarkus,

likos 
užnuiszti per griuvanezius mu
ms. Katalikiszka bažnycze Szv 
Hijaro, 60 myliu nuo czionais, 
kuri nosenei likos pastatyta ir 
buvo viena isz puikiausiu Ka. 
nadoje, sugriuvo po pamaldų 
in deszimts miliutu kada žmo
nis isz josios iszejo. 
namu likos suardyta.

Žinunai sako buk rytine da
lis Suv. Valstijų pradeda ženk- 
lyvai apsost in mares o vakari
ne dalis pasi keline ja 
cziau.

Daugeli

auksz-

SOVIATAI KONFISKUOJE 
ŽEME DVARPONIU.

Moskva. — Sovietu taryba 
iszdave ukaza del visu dvarpo- 

ir kituniu

pa skirs

Rusiszku ponu, 
idant apleistu savo žeme lyg 1 
Sausio 1926 meto, nes valdže 
visa žemiszka turtą paims del 
saves ir išdalys terp žmonių. 
Dvarponiams tiktai
tiek lanko kiek patvs gales ap
dirbt.

BOLSZEVIKAI PAVĖLINO 
VAIKAMS VESTIS.

Moskva. — Idant Rušiszka 
veisle bolszeviku 
Soviatai užtvirtino 
rios pavėlina vaikams apsi
vesti — mergaite gali iszteket 
turinti IblG metu, o vaikas 
17 !/2 metu.
jauna pora turi pristatyt val
dže i daktaro pa lindi n ima, jog 
abudu kandidatai yra sveiki ir 
tinkami ant apsivedimo.

nepražūtų, 
tiesas ku-

4

pavėlina

15U’ metu, 
l’riesz vinezevone

NUŽUDE SAVO KETURIS 
VAIKUS IDANT UŽSI- 

PELNYT DANGŲ.
Moskva. — Kaimuotis vardu 

Zimbahik nosenei pristojo prie 
fanatiszkos tikejimiszkos sek
tos vadinamos “Studistai” ku. 
rie mokina, buk vinezevone yra 
nereikalinga, nes Adomas ir 
Jeva teipgi ne ome jokio szliu- 
bo. Zimbaluk ana vakara in- 
ejas in kambarį kuriame mie
gojo jojo keturi vaikai 5, 7, 9 
ir 15 metu, 
kirviu, po
idant visi sudegtu. Norints so- 
viatu tiesos baudže tiktai nuo 
penkių lyg 
už žudinsta, bet Zimbaluk tu
rės užmokėti gyvaseziu ant 
kartuvių, nes papilde žudinsta 
nuo tikejimiszko pabludimo.

visus suni! žudė 
tam uždegė narna

10 metu kalėjimu

LIEPE SUDEGINT VISAS 
“MARNASTES”
Budapest, Vengrai. — 

miestu Muzokevezd pribuvo je.. 
zuitas tėvas Ladislovas Jam- 
ber, kuris pradėjo skelbti pa
mokslus idant žmonis neneszio- 
tu puikiu paredu o moterėles 
branges karunkeles, karolius ir 
t J. ’Žmonis teip persiėmė pa
mokslu tojo tėvelio, jog atne- 
sze ant szventoriaus savo parė
dus, brangiauses senoviszkas 
karunkeles ir kitokius papuo- 
szus, sukrovė ant didelio laužo 
ir uždege. Apie 15,000 žmonių 
prisižiurinejo tai aukai giedo
dami szventas dainas. — Argi 
tai ne kvailybe, pakurstyt žmo
nis prie sudegimo senoviszku 
užlieku gal nuo protėviu, kurie 
radosi szeimynosia per szimtus

SVIETO.
Iii

KAS NORI PAMATYT VE
SELKA TURI MOKĖTI 

50 LITU. 
(»ruodžioVirbalis. — Gruodžio 28 d. 

pavakare Natimiesczio bnžny- 
czioje buvo sutuoktuves. Kaip 
paprastai, žmones, pamate va
žiuojant jaunuosius, tuoj viso- 
somis keturiomis puolėsi pasi
žiūrėti. Bet klebonui, 
jau buvo ingrises toks žmonių 
smalsumas. Per jungtuves jį, pa
prastai renkasi daug paszalie- 
cziu pažiopsoti; apie makl|i ar 
bent derama padorumą nor nei 
kalbos tokiuose atvejuose. Jau 
ne karta klebonas buvo perspe.

paszalieczius ramiai per 
jungtuves bažnyczioj laikytis. 
Nežiūrint to, nesiliaudavo baž
nyczioj juokavimai ir triuksz- 
mas. Klebonas tad iszkirto žiop 
sotojams szposa. Kada vestuvi. 
ninkai suėjo in bažnyczia, pa- 
szaliecziai —paskui. Bot nrin 
bažpyczios duru juos 
klebono pastatytas žmogus ir 
neleido. Kurie jau taip norėjo 
pasižiūrėti jungtuvių, turėjo 
užsimokėti po 50 et. ir buvo iii. 
leidžiami bažnyczion. Kiti žiop 
sotojai paliko bestyri už duru; 
nesitikėjo, kad klebonas pavar
tos tokias priemones kokios ki
tur vartojamos panasziais atsi
tikimais.

matyt,

renkasi daug pąszaiie-

>

jt

j e s

i i

Bet prie 
patiko

i

Yra bažnvezia.
* Choras 
Jaunimas ne- 
Taip ketvirta 

padare.bjauria 
net 

merginasr»

PUIKIOS VAKARUSZKOS.
Marcinkonys, Gardino aps. — 

Miestelis yra nedidelis, bet rat 
mus.
gražiai pageida. 
gražiai laikosi, 
'diena Kalėdų 
vakaruszka, kurioj bernai 
negirti eme metyti
isz jaunimo būrelio. Tai pama
te policininkai užsistojo už jas. 
Tadu nurimo bernaieziai 
eme policininkus praszyti, kad 
ju neiszmestu ir nevarytu na
mo. Tada prasidėjo szok’iai ir 
tęsęsi visa nakti. Norėjo mer
gaites ankseziau iszeiti namo, 
tai beniajcziai po d rang su po
licininkais noiszleido. Neapsi
ėjo be musztyniu. 
tėvai ir vyresnioji,

ir

Ka gi daro 
kad tokiu 

piemenų nesuvaldo ?'

MERGAICZIU NEMANDA
GUS PASIELGIMAS.

Matuizos, Valkinyku valscz.
— Musu sodžiuje jau 
metai stovi pasienio 
policija. Kai-kurios 
isz musu ir kitu gretimu sodžiu 
pasiduoda policininku vilioja
mos ir iszteka už ju. Taip isz- 
tekejo už Matuizose esanezio 
policininko Smalnykn sodžiaus

Bet nekoks dabar 
gyvo.

kelinti 
sargybos 

mergaites

mergaite.
va rgszcs pol i ci n i n k i e i ns 
n imas. Vyras poznanietis'kal
ba tik lenkisžkai ir jai neduo
da niekuomet net prasižiot i lie- 
tuviszkai. Jis sako, jeigu iszte- 
kejai už manes, tai turi ir kal
bėti tik taip, kaip asz kalbu. 
Vargsze moteriszke norėtu nu
eiti pas motina Smalnykuosna, 
bet vyras neleidžia. Tai taip ir

Vienok ne
yra ir musu, 

i inm

skursta ir verkia, 
žiūrint to, dar 
Matuizų, scilžiuje viena 
gaite, kuri uostosi su policinin
ku ir žada iszteketi.
butu musu mergaitėms už sve
timu teketi ir paskui savos lie- 
tuviszkos kalbos iszsižadetil
PAVOGĖ OŽKA IR PINIGU.

Kaunas. — P. Sora Ralyte

Sarmata

gyv. Slabadoje Veisėju g. 24 
num. pranosze policijai kad isz 
jos duonoš kepyklos pro nera
kinta Įauga isz stalo stalcziaUs 
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ISZPANISZKOS FORTECOS ŽIEMINIAM AFRIKE.
sutaiką su

baisei Moroke,
Norints Iszpanije goidže padaryti 

links Rjffais, kurie Iszpanus supliekė 
paliauna statyti fortecas aplinkinėje Tetuano ant apgynimo 

parodo vienatojo miesto ir pakrasžczius mariu, 
isz tokiu fortu.

Pa veikslas
I

I

pasikele-
bet ne-

O* laike paskaita.

LAUKINIU ŽVĖRIŲ SKAI
DŽIUS LIETUVOJE.

Žnmidzinavic-ziaus draugas, 
prof. Ivanauskas kuris visa sa
vo amžių v ra [jaszventes zoolo- 

ijai, Kaune
kurioje nurodė kiek kokiu žvė
rių dar yra Lietuvoje. Anot jo, 
vebru Lietuvoje jau nesą,, Pas
kutine laukine meszka nujau
ta Lietuvoje 35 metai ajtgal, 
Briedžiu apie Paneveži esą, 17, 
kitur 3, taigi iszviso apie 20. 
Vilku tai yru daug. Isz pauksz. 
ežiu Lietuvoje dinge: sakalas, 
e re 1 i s, gu I be, ge rvi n e. Pi i gal ru - 
szis Lietuvoje dabar gyvena 37 
ruszys žinduoliu (ka pienu žiiu 
do savo vaikus), 232 veisles 
paukszcziu, 7 veisles gyvaeziu, 
42 veisles žuviu, sziksznospar- 
niu 5 ruszvs.

.P«

0Oo)
M • )

GYDO KVAILIUS ISZ 
PINIGU.

Užpalių
— Czionai nuo senai
v i so j a p y 1 i n k e j paga riejos

valscz. 
gyvena,

dytojas.” Žmpniu pas ji visuo
met pilna, nors 
neisz.vvde. “Gydo

Szikszniai

dar ne vieno 
” paprastu 

vav/leniu, kuri semia isz savo 
szulnio ir peržegnojus duoda Ii. 
goniui. Mokesni ima, koki kas 
duoda. Paduok penkias deszim. 
tis litu, neduos grąžos; paduok 
ir 5 centus, nesakys, kad maža. 
Daugelis tamsiu žmonių 
pas ji ligonius, bet kuomet pa
mato,

rąžos; paduok

veža

kaif nebeiszgys, kad ve* 
ža ir pas tikrus gydytojus; bet 
jau esti po laiko. Valdžia to ne
mato ir leidžia 
liau “gydyti.”

pilieczius to-

MUSZTYNES IR PESZ- 
TYNES.

Diekszios, Valkinyku valsrz 
•— Pirma Kalėdų dienu 
sodžiuje buvo dideles
nes. Peszesi kulesi net dvylika

Buvo policija atėjusi 
bet matydama

musu 
muszty-

vyru, 
skirti dideliy 

besipeszaiicziu vyru innirtima 
policija bijojo jiems po kojų 
maiszytis. Iki sziol dar 
serga, kiti isz 
kramto.

Pažiūrėkime 
pesztynes 
dabar yra 
Kai kurie bieksziszkiai užsi
ima kontrabanda — isz Lietu
vos vežioja, sukarina ir czia per 
žydus siunezia toliau. Kiti pa. 
vydedami to, inskunde polici
jai. Policija patykojusi pasie
ny oagavo vežant sukarina ir 
nuvarė GaiyUnun. Siigryžo isz 
Gurdino be sakarinos vyrai 
pradėjo korszyti ir tokiu budu 
priėjo prie tu baisiu pesztyniu.

vieni 
pykezio nagus 

* 
isz ko g į, tos 

kilo. Musu sodžius 
Lietuvos pasieny.

PASIGĖRĖ, LIKOS AP. 
VOGTI.

Biržai. — 15 d. Sausio atva
žiavo ant turgaus du draugai 
užėjo aluden iszmaukti aluezio 
pakol jie mauke aluti, nežino
mi piktadariai vienam iszvogo 
isz vežimo miltus, kuriuos
vėžės isz malūno,p antram pa
vogė du priekinius ratus, 
riam pavogė miltus, tai dar 
nieko, bet kuriam pavogė ratus 
tai visai bloga, nors mauk tiisz- 
izius butelius ant asziu.

ŽMOGŽUDYBE.
Gardžiai, Szakiu apskr., 

Luksziu valscz. — Czionai pas 
eiguli Nominaiti buvo 
pasiklausti kelio naujai 
k irtas žvalgas.
iszkilo vaidas, kurio

Kū

suimtas ir 
kalėj i-

ate jos 
u pas- 

Besivaiszinant 
pasekme

buvo ta, kad Nominaiczio su
nns nuszove sveczia. Eina tar
dymas. Kaltininkas 
nugabentas in Szakiu 
ma.
EJNA NAMO PUSNUOGI.

Rokiszkio, apskr. 
apylinke galima 

girtuokliu apylinke. 
Czia geria seni, jauni ir maži, 

žmones dau- 
“svaigiiianczia 

pastaruoju laiku pri-

Kamajai, 
— Kamajų 
pavadinti
r •
Arbatiniu, kur 
ginusiai geria 
arbata,” 
dfgo kaip grybu po nakties, 

atvvkePasitaiko, kad žmones
taip • prasigeria, 

kad namo grįžta pešti ir pus
nuogi.
buvo S<
80 metu.

in Kamajus

Panaszus 
kuisio 14 d. su

atsitikimas 
seniuku

BAŽNYCZIAS APVAGIA.
Ateina žinia isz 

stoties
Gudžiūnu 

kur nakti 
cimborijos

Lietuvoje, 
kas tai iszvoge isz 
dvi aukso puszkas ir keletą re
likvijų. Vainutos miestely taip 
gi pagrobta dvi pūszkos ir 
cimborijos.

Ikisziol buvo 
palietimas

tikima, 
cimborijos

k aki
v ra

szventvagiszkas darbas ir Lie- 
nebuvotuvoje 

girdėt.

..•U//

I

tokiu dalyku

Paskutines Žinutes.

E. Buffalo, N. Y. — Du
sziintai baczku gero alaus likos 
konfiskuota kuri atgabeno isz 
Scranton, Pa. Baczkos buvo 

“sirupas.”
Berliuas. — Asztuoni dar.

pa ženk lytos
*

biniūkai likos užmuszti o daug 
sužeista eksplozijai Vestfalijos 
kemikahi dirbtuvėje Witten- 
burge.

Toronto, Kanada. ■
i. . y j _ j lJ. !*.A —

Baįr

< < c k

imti džiovos vieta kaipo;di
džiausia žmonijos užmuszeja.”

Taip sako Dr. Robert H. Hal
sey isz New Yorktfj^įiJtte pri
duotame Amerikos Mokslo Pa
žangos Sąjungai paskutiniame 
jos susirinkime Wnshingtone, 
D. C. Ji paremia Dr. Stewart 
R. Roberts raszto nesenai skair 
t v ta me 
Draugijai 
skaitlines, kurias
Valstybių Departamentas isz
dave už 1923 metus. Dr. Ro
berts szirdies liga netik skaito 
kaipo didžiausia žmonių gyvas 
ežiu naikintoja, bet jis taippat 
sako, kad svfilis vra vienas di- 
džiausiu szirdies ligų priežas- 
cziiu

Su lyg Komercijos Departa
mento statistikų 
Valstybėse szirdies liga ateina 
170,033 gyvascKin 1923 metais, 
sulyginus su 105,680 mirezni 
nuo plaucziu uždegimo... jtA90,- 
732 mireziu nuo dHor.oj^Syrt’j-- 
lis buvo priežastimi 15,811 mir. 
ežiu.

Jei virszminetos skaitlines 
sako Jungtiniu .

Sveikatos

Pietines 
New

Medicinos
Orięanse, ir

Jungtiniu

Jungtinėse

< 4

yra teisingos”
Valstybių Vieszos
Skyrius, syfili. galima kaltinti 
už 52 nuoszimcziu visu mireziu 
nuo szirdies ligos, arba 88,417. 
Pridėjus szia shma prie 15,811, .
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iszvįso pasidavė J(M/228'*i,nwr- <*■Mi

nuo svfilioežiu paeinanezin* 
tiesioginiai ar netiesioginiai.:

“Szirdies liga turi kaip ekO- 
nomiszkas, taip ii4 vieszos svei
katos iszžiuras,” sako Dr. HaL' 
sev savo raszte. Su szirdies liJ<'* 
ga riszasi dideles ekonomine#’ 
pragaisztys, szi liga būdama 
viena didžiausia mirties prie- 
žaseziu sziandien žinomu. Su
lyginus buvusias ir dabartines 
skaitlines, mirtis nuo szirdies 
ligos didinasi, ir kaipo pasek
me žmonių gx’venimas trumpi
nusi.”

Dr. Stewart tvirtina kad nė
ra jokio iszsiteisinimo 
nems turėti syfili; ir kad, nors 
didele dalis szirdies‘ligtr paei
na nuo svfilio, kita dalis paei
na nuo kitokiu ligų, kuriu kaip 

galima apsisaugoti. 
Syfilis pavojingiausias veikia 
ant szirdies, tarp 45 ir 55 metu.

Kaip Dr. Halsey taip ir Dr. 
Stewart pataria placziau skleis 
ti mokslą, kad panaikinus ne
žinojimą isz kurios priežasties 
visos ligos kurios veda prie 
sziiklies ligos vystosi.

syfili o

!

į

I

1

Žilio-

i
Ii
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ISZ CHICAGO, ILL. 
------

Chicago. — Juozas Krasaus
kas, 7715 South Shore Drive, to 
dirbąs Southwest Trust & Sa
vings banke, praeita szeszfa- 
dieni buvo pleszįl^u atlaikytas
•tamsiame, viadukto netoli nuo 
Diamond Glue Works dirbtu- 
vee, ties Robinson gatve ir ka
nalu, kur jis nesze isz
2,000 doleriu darbininkams al
gas iszmoketi. Pleszikai atėmė 
isz jo visus pinigus ir sede vėl 
in savo fliveri, nudume.

— ’ Vakar prie Auburn ir « 
sunkiai

banko

O O 
sužeista 

Helen Alek- . 
3309 1 >owe 

Sužeistąjį nuvežta in 
Wesley Memorial ligonine. Ja 
sužeidė automobilius,

Harold* Witt,

gatviu liko 
jauna lietuvaite, 
siuniuto, 9 metu, 
Avė.

kuriuo 
važiavo Harold Witt, 23 m. 
3336 So. Ashland Ave. . :

* Havana, Kuba. — Dauge-
Ii namu sudege Batabane, kpri

J'
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KAS GIRDĖT
r

Neseno! Leidčai padaro su-
tarti su popiežium, kuri susi
deda isz 28 iszlygu. Terp tuju 
randasi sutartis idant tikeji- 
miszkas mokslas butu invostas 
in visas mokslą i nes ir univor- 
sitetas o valdže 
profesoriams isz savo iždo. 
Lenkije bus padalyta ant pen
kių Rymo katalikiszku arki- 

- diecezija, dvieju Graikiszku ir 
vienos armeniszkos.

taji darba atliko nužudė idant 
neiszduotu jojo slaptos vietos. 
Ar boteevikams pasiseks ji su
rasti, tai laikas ateitoje jinro- 
dys.

(i

t

I

■ ■ 'f’ r\‘ '-j. , ,■ ĮBe
gerinus cik pas mane už ber- ralius, kuri..jo kaimynas apva-
- f 1 

naitiB.-“
ną

tu ri mokėti 
savo

Tūlas Lietuvisiikas hotelnin- 
kas isz Shenadorio antilžmeti- 

pa- 
ant pusrycziu ne- 

kiauszinius iszsikal- 
Ponuli, 

juk sziadien ne tik terp žmonių 
užėjo velneva, bet ir terp visz- 
tu vieszpatauje pagadimas ir 
nemoraliszkumas, jog net visz- 
tos sziadien negali padėti gero 
kiauszinio, nes gaidžei elgėsi 
panaszvi kaip žmonis.

Turėjo teisybe žmogelis.

liejimo vieno 
davė jam 
szviežius
bine jo sekaneziai:

sveczio Luk

tt

su kun.

redaktorius, jury pripa-

Garsi “Sandaros”
Garmų byla, isz Bostono, ku
rioje J. Szliakys, b. ’’Sanda
ros ’ ’ 
žinias kaltu, baigėsi tuo, kad
teisėjas Szliaki nubaudė 750 
doleriu pabauda.

Ta pabauda J. Szliakys tu
rėjo užmokėti sziadien, nors 
sandariecziai tariasi dar apie 
apeliavima.

Allijentu taikos kamisije isz- 
tyrinejo buk Vakietije gin
ki no jesi be paliovos ir lavina 
savo kariumenia o ypatingai 
lavina savo aficierius naujau
sio budo kariszko mokslo. 
Amunicijos ir ginklu dirbtuve- 
sia surado ^naujausio iszradi- 
ino anuotas kurias turėjo už- 

magazinuosia idant 
nematytu,

mūrytas 
niekas juju nematytu, bet 
•sznipai isztyrinejo juju slaptas 
vietas ir pranesze apie tai terp- 
tautiszkai kamisijai.

Badai Vokiotije galėtu pa
statyt gana didele armije ant 
greito pareikalavimo su gerai 
iszlavintais aficieriais. Kami
loje daro tolimesnių slieetva.

Drebėjimas žemes kuris da
vėsi jaust Subatos vakara ne
mažai žmonis iszgazdino. Da
bar žinunai spėja, buk antras 
drebėjimas žemes atsibus Cen- 
traliszkoj Amerikoje badai ap
linkinėje Meksiko ir Gutama- 
lo, tik nežino ar jisai bus smar
kus ar lengvas.

Lyg sziam laikui buvo mano
ma, buk New Yorkas yra sau
gus nuo drebejimu žemes, bet 
žinunai sako, buk tai klaidin
ga nuomone, nes tasai miestas 
negali apsisaugot nuo drebėji
mu žemes ir ateis laikas, kad 
milžiniszki murai sutruks ir 
sugrius kaip namelis- isz kazi- 
ru.

Utarninko po piet davėsi 
jaust smarkus drebėjimai že
mes Aukonoje, Italijoi, bet ble- 
des nepadaryta.dės nepadaryta. Marselijoi, 
Francijoi, marios teip pasikė
lė, jog užliejo pakraszczius Tu- 
Jono ir Port Bon. Daugeli žuvi
ninku valcžhi nuskendo.

Matyt, kad mušu žemele per

Norints Alaska yra dideliu 
szniotu žemes turinti suvir- 
szum 600,000 ketutkampiniu 
myliu, bet gyventojų joję ran
dasi tiktai apie 60 tukstaneziu 
dusziu. Nuo kada juja'jitiįHrko 
nuo Rosi jos, Dede Šamas teka
sė koma bilijoną doleriu ver
ties turto. Yra tai tiktai maža 
dalele turto 
Alaskoje.

Užlaikymas Suvienytųjų 
kasztųoje žnionims

kokis randasi

Suvienytųjų
Valstijų kasztųoje žnionims 
kas diena apie deszimts milijo
nu doleriu. Kaip kokeis metais 
toji suma ženklyvai pasididi-

. t - 4™ M 11 I a «

na. Ant meto pasidaro apie ke
turi bilijdnai doleriu.

Kas tūrį tiesa iždavineti pi-
'1li. H " i v

nigus uždirbtus per vyra ? Vy
ras ar motore?

Yra tąi labai svarbus ir erzi
nantis klausymas, kuris davė- 
de dąugeli vedusiu porin ant 
persiskyrimo. r" ‘ 7
mas yra senas kaip svietas, kas 
privalo valdyti pinigus iždavi- 
neti ant užlaikymo namo?

Vyras mano, jog 44pede” už
dirbta per ji, privalo būti iž- 
duota per ji. Pati vela yra to
sios nuomones, jojr žino geriau 
ant ko kožnas centas turi būti 
ižduotas ir geidže phti valdyti

Tasai kiaušy-

pinigais. Kokiu budu taji klau
symą užbai gi i ? Vyra s sa k o, 
buk isz jojo draugai juoktųsi, 
jeigu bobai viską atiduotu, pa
ti sako, jog daugiau suezedins 
ir geriau sunaudes pinigus, 
jeififu juos turės savo rankosia. 

i Ir vienas ir kitas* turi teisy
bių sako nekurie. Bet tūlas ad
vokatą pasakė, jog kožnas teis, 
mas turi tris szalis. Tavo sza- 
lis, mano szalis ir teisybe!

Daugelis moterėliu žino ge
riau kaip suezedyt pinigus ne 
kaip vyras, bet ne visos mote- 
res yra tosios paezios

simaino ant dugno mariu, o 
kaip kur užmotai lūžta ir to
dėl žemo sudreba, -r «!

• Bolszevikai pradėjo tomis 
dienomis kasti po Kreminiu 
tiksle sujeszkojimo . garsaus
knygyno prigplinczįo prie caro
Jvono Baisaus,*kuris valde nuo 
1530 lyg 1584 meto. Tasai kny
gynas susideda isz 800 knygų 
apdarytu jn gryna auksa. Teip
gi randasi tame kpygyne viso-

\ — '
ki senoviszkiyasztai ir knygos 
Arabu, Persu, 
tinu kalboąia, gurios yra ne- 
upskaitoIpoe verties.

Apie taji knygyną

svįu ir Bysan- 
/ *

buvo ži-,
nota keli szijritai motu, bet kur
jisai ant (tikrųjų randasi, tai

VIS TOKIS.
ji

— Ar žinai tetyte ne senei 
isztckejau už Petro, o jau žon- 
klyvai persimaino.

Teta: — Visaip ant svieto 
būna. Padekime mano vyra, 
jau dvideszimts metu gyveno
me su savim, o suvis tokis da
bar kaip tada buvo — po szliu- 
bui.

— Ar teisybe, tetule?
— Tikra teisybe. Tada bu

vo niekai ir sziadien niekai.

res yra tosjos paezios nuomo
nes. Vyras uždirba o jeigu mo- 
tere paima nuo joio visus pini 
gus, tai teip terodo, kad nebū
tu tinkamas vesti savo veika
lais. Jdkis vyras nesijaueze po 
nu savo namo (kaip jam pri
guli) nes yra panaszus in maža 
kūdiki, jeigu turi atiduoti mo- 
terei visus pinigus o toji nume
ta jam kelis centus kaip szu- 
nini kaula.

Ir teip negerai 
tai!

Geriause, sprensti szitaip: 
Tenais, kur yyras nesirunina 
ai- pinigąi raudasi pas ji, ar 
pas jojo paezia ir kuris pripa. 
žvsta pats, jog nežino kain na- 
sielginet su pinigais, tegul pati 
naimii kasa po'savo apgloba. 
Tenais, kpr vyras moka czgdyt 
pini«ras,(tik ne ^^r skopei) tai 
jisai buna kąsijerum namie. 
Tenais, kur puti ir vyras su
pranta verte pinigo, juosius’ 
abudu czedina, lai dalinasi su 
“peide” pusiau, ; 
anglikai sako fifty-fifty, 
vyrąs užmoka, dalis skolų o 
motęre antra dali ir tegul vie
nas kitam ižduodti teisinga ro- 
kunda kur pinigus iŽdave, o 
jeigu kiek lieka, sudeda in 
banka ant abieju vardu, o tada 
užžydes taika ir sutikimas 
terp Vedusiu poru.

PAJESZKOJIMAI.
l)Užupis,. Jonas, tūla laika 

gyvenęs Brooklyn, N. Y.
■ 2)Bitleris, Adomas, 1913 me* 

tais gyvenps po antraszu 191 C 
St., So. Boston, Mass. ;

3 )Czyžas,'Stasys, buk gyve
nos Chięagoje ir ęsas ar buvęs 
luivokoreziu agentu.

4) Ramanauskas, Andrejus* ''
5) Kisieliusi Mykolas, iki 19-

• » « ’ ■ I f.

ir t ei p pik-

arba kaip
. Lai

121 metu gyyęnęs po antraszu 

6)Sirulevįczips, I^nąą, isz-
922,W. 33 St., Chięago, III.

gyvenos Amerikoje apie 12 me 
tu.- „** . k ** a r “ .? . . ..4

Joszkonųeji a|‘ba apie juos

niekas neatspėjo. Ivorias Bai- 8ziuo ahtraj$zu 
susis priesz mirti davė užmu-1 ' ' 1 
ryt ta ji knygyną JMepuosią “ 
Kr&nlinn_ A mnrihinknA kurie

susis priesz mirti davė užmu- 
' U?0

žinantieji prašomi atsiliepti
--------  T- ® * V

Lithuanian Consulate
i • g .

v

. . 38 WRęw
Nėw York Gi

1
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L'rrk City.'

Lietuviszkos Pasakos, j
. te , ; ■, I

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS. 
’] , > % ' s ’

•; .. J :• „;.A ,, _ , ..Ą.
tinkn> as'į tokio ir jcszkau. 

63.
Kad kita syki

..'-A--'

k'

vienas poną 
turėjo dyara viso ko pilna; « a e ' «teipgi kad ta,s popos gyveno su

—pasako tas žaliasis po- javojo, ir jeigu noužmokes iki
Už berną? ar tu szia- paskirtam laikui pinigus, ka

kalius tpri tris lįjbąi puikes

į Merginos—Jūsų į
j Rūpesčiai Užsibaigei }
• Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo I
I k« yra plekakanoa ir kaip nuo ju j 
j it,įkratyti. Šiandien yra vlaiikal pu. .

praatu dalyku atlaikyti MivA.*p!au> I
ku» Ir galvos o<H Ivarlojo Ir rrvi- 
koja padėtyje.

Rsiffles I
! iitepant fcnlvt) ku Vakaras einant gulti j 
! per Mvaity ar deAimtį dienų, «un.il- •
I 
I

kine t>lci*kanti Ir paaugina jutų | 
♦
Iplaukų augimą. Po to naudokite

RutTlcu tik rrfkarčUfa tūli g reikaloO -WWW. w w

| ir daugiau neturtai to Jukių ncumugu- 1 
i m 1< r41 *11 Jkl aL ik it A sta* I ** *

i 
i 
ę 

104-114 S*. 4thSt., Brookl,s, N.T.^J

g\.«te.w»*tete. f

Į
I priaiunčifitae irtačial lt dlrbtuv.',.

i

mų Mi plehkinomlA.
Bonk a 65c. aptickonr, arba ui 75c*

F. AD. RICHTER & CO.

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dokliamacijos.

Apie Karo.
Tėvyne^ Rauda.
Atmlpczial 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtino.
Apio Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynės Mcilo. 
Pilies Apraszymas. 
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynės. 
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Mlszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bnžnyczioa 
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras. 
Lietuvio Daina. 
Isz Lenkmėczio Laiku. 
Apio Piemenei}.
Myliu, 
Daina Sięratos. 
Apio Daratele. 
Apie Meile. 
Varnai Sudžiomis.

ii

I

I

i

Apie Vanda Lenku Karalaite
>Apie Mainas ar Kasiklas. 

Apie Lietuva. 
Apio Girtuoklius. 
Apio Senatve, 
Atminimas Francuzu Kares. 
Palszis Bambizas. 
Finis. \ , 
Apie Jaunikaiti. 
Apie Jaunas Mintis. 
Motina ir Duktė. 
Apie Merginas. 
Apie Berneli, 
Rinkimas ;Vaikinu. 
Merginu Rauda. 
Apio Mauszlu. 
Apie Davatka. 
Lietuvos Hymnas. 
Apie Petrogrado Lietuvius. 

•M lms Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė. 
Apie Meilę Tėvynės. 
Žvaigždbte. 
Žydu -Rauda.

92 puslapiu. Alsski spauda.

ręs popierinei* vyrszals.

V,
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Spaudini® ant drūtos pOple- 
F * > k '* * • r V a , 1 ? • 4 1' ’ ‘

PREKE TIK 2^. 
f . i , f. X. V 1 '.J ' ■ J

Siuskite pinigus etempomis.
J 1 t amMUWUM** •    IM /■ k'A ;

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.
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Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius4 C įdR—i®

{Jien tea^nuėji; kaip fisz eisiu už

“Na, taigi t man toks bernas

—44Et ka, brolyti, kad jau asz 
ir tingėt tingiu”— atsake tin
ginys.’—“ 
ra atradau, kurio 
nei jeszkojau;

borna, kad asz labai tingiu?”
I

paezia, tai ir savo szėimynos 
turėjo tris sūnūs kaip aržuo- i 
lūs. Du isz tu sUnu, tai buvo 
labai žmoniszki, suprantanti ir 
labai akvatnus ant visko, bet 
treczias niekam netikės buvo ir r ■ i ■ *
baisus tinginys. Jau penkioli
ka metu \buvo sulaukės, o da ; 
ant svieto nieko gero nenuvei
kė, kad turėtu ar pats nauda, 
ar kiti. Teipgi del jo tinginu- 
mo jis buvo baisus prieszgynis 
ir prie nieko nelipsznus, žodžiu 
sakant — niekam netikės žmo
gus. Del tokio jo 
ūpo, negražios

nemeilaus 
iszžiuros, o da

^1

Na, tai sau berną go
jau nuo se- 

j cik pasalūno, 
galėsi ko daugiau tinget ir,, ka

I'

' m2 J 
ir algos 

gausi, kiek norėsi.”—“Tai la
bai butu gerai, bet ar toli tavo 
gyvenimas?”—“O geras ga- 
lllS J J A I a d 1j*n rz n 1a i c* r i ATI <11 4 t d

i i antį

eisiu, kad labai tingiu? szlai ir 
pasijudyt tiiigiu.”
ža beda, ka tu teip tingi, tik 
kabykis man ant 
nuncsziu!”— 
bytis tingiu.

norėsi, galėsi valgyt

. 7 > >___ i 4I ( •—•

atsake žaliasis ponaitis.
O tai beda, kai pi asz dabar

“Tai ma

pecziu, asz 
Kad asz ir ka- 

—- Tada žaliasis 
ponaitis paėmė ta tingini, ant 
peeziu užsidėjo ir tiktai vejas

< i

i»

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

dukteris,, tai kad ne viena, tai 
kita vis tau patiks, 6 del ma
nes vis tiek, kokia bus, tokia, o 
kokia tu aszsirinksi, 
bus gera.”
davė tam žydui pinigu ir liepe 
ko praseziausia szluika ir ko 
prašiausia tą radai ka nupii4k- 
ti^ jįydas viską, kas jam paliep
ta, ko groieziapi iszpilde. Atga
beno toki režimą, kaip Lietu
voj žydai kaulus kur renka ly
ginai su tokiais vežimąis; in-, 
dėjo žaliukas mažiausia skry
nute pinigu, paėmė isz lovos ta 
tingiui ir važiuoja pas merga. 
Toli ta szluika nepavežė ta 
skrynute ir ta jauniki, bet ža
liukas pats su pagialba kitu 
velniu žaibo greitumu atveže 
pas to karaliaus palociu. Kara
liaus dukters visos buvo ant 
ketvirto ąukszto ir pamate, 
kad ne tai žmogus, no tai gy
vulys, sustojo netoli palociaus

tai man
Žaliasis ponaitis

* t'1..,. ' ■'

su

labiau baisaus tinginio, tėvai suszvilpo pw ausis, ir pasijuto 
.c 1 .
j0 ri buvo tamsi, gili iskyle, ir in d’, palikes szluika, ątrepetoja 
! 1 . 1 1 A  A   Jh. J k * .. 4 ~ k • _ . ? X. • t 11 I An t II 1 C e-« /s. «<• z.

labai nekentė; da ka tėvas, ale 
motina ne pažiūrėt nenorėjo 
ant to vaiko, labiaus, kad jau 
toks didelis, 
mažiausias.

abudu pas dideli kaina, pas ku-

o teip dare, kaip 
Taigi ta motina

ta skyle tas ponaitis ta tingini 
innesže, in tokia tamsia stube- 
lo, kur buvo uždegtas žibute-

kaip tokia ponia būdama, ir teipgi ten trnsesi senas
mislijo, kaip ežia nuo tos'bėdos 
atsikratyt. Kėliflš dienas misli
jo ir smnislijo: “palauk, sako 
ta motina, ka už "musu dvaro
toje giraitėje f yra vilku, o už 
tos giraites kitas dvaras už ke
leto varsnų taigi kaip tas mano 
sūnūs toks estuvas, asz jam 
prikepsiu gardžiu pyragajeziu, 
kuriuos jis, žinau, labiau mėgs
ta, pridėsiu gardžiu pyragai
eziu, teipgi indesiu gromata 
noszt in ana dvarnka, žinau, 
kad jis neuuncsz, parvirs gi
rioj, suvalgys pyragaiezius ir 
g u 1c s; a t e i s na k t is, a t begs vii- i • *ę * « S ę< 11 \ i • i’t' 1 •kai ir sues ji, teip gal ir pasi
seks iszsiliuosuoti isz bėdos.”

Teip ta, motina ir padare, Ge
rai iszalkino ta sav.Qh sūneli, 
paskui pradėjo kepti gardžius
py raga tezinę: tą s tinginys su
nūs, pajutęs |ok i gardu k va pa, 
pakilo iąz migio 
motina, reikrtlavo 
prikimszti. Motina, liežuvi isz- 
ploninus, grąžei atsake;4‘del 
tavęs vaikeli,kepu, tjktai jeigu 

maža daig- 
tbli — jeigu nunoszi in netoli
ma d va ra už giraites, groma
ta.”

Tinginys vaikas, nors ir la
bai tingėjo ta gromata neszti, 
bet pilvas neatleidžia — tas ju- 
doszius liepe* neszti. Na, norą 
kas daryt, pylsižądejo neszti ta 
gromata, bett tiktai tącla, kada

manes
"> F .i »

it .r ir atėjės pas 
savo pilvą

rąžei atkako

pąkiąąsysi

doszius liepoj neszti.

gaus in vales pyragaieziu pri- 
esti. Motina didžei džiaugęsi,
kad iszrado būda nugalabyti 
savo
krepszi pyragaieziu, užkabino 
ant kaklo, indave ta gromata •i. • . • • ■ P. - t * i
savo sunu in svoezius,'sakyda
ma:
nenunęszi grojinatos, ąsz tave

vaikeli. Prikepo pilna
.... - J 1 ‘

ir, jau Visai pa vakare,dszleido
A a ' S. t II b -a

o jeigu suėsi pyragus, o
I

kiaulėms atiduosiu,’> mislyda-
ma teip: f “jeigu jis ir norėtu 
sugryiti namon, jau nespes, 
ne$i jaumaktis netoli,- gal tik ji 
sues vilkai;f Na tas tinginys 
su gromąta ir, pyragaiezius isz

in palociu. Tolinus bus.

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS

iHzbalsamuoja ir laidoja tnirusiaa 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vosoliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Boll Telefonas. 1878 M.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

•I1 l< Ip I

Lietuviszkas Bankierius 
ir Lnivakorczin Agentas

Lleturiszhas Gr abortas
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir moksle. 
Turiu pagelbininko moterių. 

Prieinamos prekes.
I

4

BĮ6 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponns No. 149
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žydas. Žaliasis ponaitis pagul
dė ta tingini ant tos loveles, ka 
tonai tojo siūbčiojo buvo; tam 
senam žydui prisakė, kad vi
sus norus to tinginio iszpikly- 
tu, o tam tinginiui vėl pasakė: 
“kaip asz ateisiu po metu, jei
gu tu pasiskųsi ka ant to žydo, 
(ai asz tave, žyde, už barzdos 
nutveręs, nukrntysiu. ’ ’ 
atnesze tas žaliasis ponaitis to- 
kja skrynute ir padavė tokia 
maszncle ir prisako teip:4 ‘ bro
lau, jeigu užeis kada didelis 
nuobodulys, tai kad ji nuvary
ti, kratyk in ta skrynute, tai 
birs pinigai, ir žiūrėk, kad per 
pietus prikratytuiu pilna ta 
skrynute, ka ežia turėsi szale 
lovos. ’ ’
ponaitis iszejo sau laukan, po 
metu ketindamas pargvyžti.

Tęip ue jpįąukjąnt ,,praėjo 
metai ir žaliasis ponaitis atbė
gės klausė to tinginio; “o ka, 
ar gerai pas mane?”—“Gerai, 
atsake tinginys. —“O, ar pri
kratei pilna skrynute?” ir pri
ėjės atidaro*. Skrynute yfa arti
pilnio prikratyta. Ta skrynute 
uždare tas ponaitis, o atnesze 
kita, da dvigubai didesne už 
pirmutine, ir prisakė, kad vėl 
per metus nepareises, o kad bu
tu prikratyta skrynute pilna 
pinigu; tam žydui vėl pasakė: 
“visko yra, ir žiūrėk, kad butu 
visi reikalavimai iszpildyti szi- 
to mano berno, o jeigu neiszpil- 
dysi, kąda asz po metu parei-

Teipgi

Tai pasakos žaliasis

siu, jeigu jis pasitekus, asz tave 
irpabausiu/: kaip asz žinau 

h Ui * X W a *

teip pasakęs iszejo sau.
Sztąi ne nelaukiamai ir pra

ėjo antras motas: tas tinginys 
guli ir guli, kaip kada ta masz- 
nele krato, ko ’ tik reikalauja 
gert ar valgyt, vis . tas ž^das 
parūpina. Po metu sztai.ir tas 
žaliasis ponaitis atsirado ir
vėl paklauso, ar gęrai ‘ ‘ Ge
rai,” atsa'ke tipginys.—“O ar

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 
ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus kožna Ut

kVepszio iYalgydainhs, isziiesze 
gyvastį in įpirties nagus. Da 
nepuejo iki įįirsei tosrgįraitęs, 
kaip sžiek tiėg uzedes pyragai
eziu, parvirto ant žemes ir gu-.
Ii. Jau ir vakaras netoli, o mu
su tinginys jau ir rankas pasi
dėjo ant žėmęs; jau ir temsta, o 
tinginys, kaip prigijęs prie že
mes, gulėjo. Jau gerai sutemo,
vilkai pradėjo staugtu o tas tin-

A. 'r A « « <U' !« V

ginys, jau i visus pyragaiezius 
isžedes, pradėjo snauęf; tik 

< • < » HM 1 *''• 4 te « i"' ‘ •* <S ’

prikratei pilna skrynute pini
gu ?‘4Ęrik^acziau |44O ar 
gerai tau tarnaują tas žyda's?” 
—44 Gerąi,” atsake tinginys.— 
44O ąr liksi ant treczio meto?” 
—44Kur ežia tau neliksi? bene 
asz rasiu kur geriau?/’ Vėl.vis
ką pagal papratima užsakė, at- 
hesze da didesne skrynute ir 
liepe per metus tam tinginiui 
prikratytuskrynute ta pilna. 
Tai pasakęs įėzbego savo keliu 
velniukas. Ir vėl, kaip visada, 
teip ir dabar, tie metai praėjo
velniukas. Ir vėl, kaip visada

visąi he nelaukiant.'Vėl tas ža-
sztai netikėtai'kas isz užpaka
lio: 4 4 labas vakaras, ponaiti! ’ ’ 
-—“Labas vakaras M atsake tin
ginys ir pakete akis, pamate 
teipgi žalei ^apsirėdžiusi po
naiti — o tai buvo velniukas.— 
“O ka tu cžjia veiki atsigu- 
lęs?”r-4^pt, M •. veiksi?^ 
motina man l gromata nuhef 
iri aną .dyąruka, Ite 1 
kaip , pyragaiezius suyalj

I i* ’if'is

labas vakaras, ponaiti!

naiti — o tai buvo velniukas

M
iii aną d^rulca, bet 
kaip’
sutingau ir'guliv, než

IIkuU. datavę vfei
MI

*• F"* <i (1 ' V

liuUcH parbėgo, apžiurėjo’ rite

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa

vi j o kaipo tai viduriu užkietėjimą, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, kataro, strėnų skausme, 
kraujo tingumą, iszputimus, rugavi- 
inus, galvos skausme, Užgesti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
de nesmaguma, tai nosikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Uel 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumntizmu, nufi dusulio Ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 

I ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8oc. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa- 
longo trajanka 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szvontuju apdaryta 17.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloge. Reikalaujame perda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių žtomatoms.'*M. žūkėitii, 
451 Hudson Ave. Rochester, N.- Y.

7

ar* 
ninka 30 E. Cehtra St. ant antro flo.

ro. Ofiso valandos: 9 ryte, iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

vos, szlapinimosi lovoje, vandenines

MM -Ą ■> * I’ B
DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsisenojusiu ir Chrcnisska Ligų.
Eikite ten/kūr esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktare kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikato nuo manės yra 
gvarantuotnu. *

Jaigu esate, silpni, nerviszki ar Ii* 
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, ga?ai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda pur mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys- 
ir silpni? Ar stokąs jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka. gamta jums 
paženklini), Jaigu teip tai matykite 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
mane. 1 . . ■

Rumatismas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėj e,

h

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVIS7KAS GRABOR1U9 

IR BAL3AMUOTOJA3

Laidoja kuna* Numirėliu pagal Na®- 
iauuitt mada. Pigi preke. Teipgi 

automobiliu*pristato automobilius visokiam® 
reikalams. ,

Parduodu visokius paminklus, did* 
liūs ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksiu POMNINKA UI 
kreipkitės pas mane, nes ms tali® jo
mis pigiau gerinus parduoti ®eff® kiti. 
333-339 W. Centre S|w Mabaaey City

<
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CAPITAL STOCK 1115,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,858.01
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pinigus ir pradėjo inkalbinoti 
tam tinginiui: “ar žinai ka, 
brolauj" nors tau pas mano ir 
gerai, nors tu man ir geras ber
nas, bet asz tave ant ilgesnei 
jau negaliu laikyt; pihigu turi i. • . A r ’i'l . • « . 'Ki / , asz 
tave ndrecziau 1 apžbnyti, arba

; ar 
“ Kodėl netik- 

» ■*■'1 T , U, I

tam tinginiui:

T

stekas energijos. Todėl nelaukite.
Pasekmingai gydau katara, astma, 

dusuli, užima galvojo, trumpa girdė
jimo, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis. <

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabus gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvąsiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomfcndavoti per 
garsingiausius Europos ir, Amerikos 
Specialistus: ... -

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu- 
na kožna Sereda ir jo ofisas tonais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso va
landos nuo D ryte iki 8 vakare. -, _____y -... . -

Valgiu Gaminimas r --IR-—
Namu Prižiūrėjimas

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie juiu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su musu banke 
nepeisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vic®-Prta.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius. ,

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary PobUs
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Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mano, au jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. Inszludniu 
namus ir fornieziua, automobilius Lt

Kampas Catawissa ir Marlwt SL 
Mahan y City, Pa.

---------|r.. r -- ir .. -......- - ■■ ----------- — —•

W. TRASKAU8KA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

įpe rids skyynęs, esi bagotąs, 
Utieszt.......... ’ ' * ....... “
dabar, 

ik. .ml » .., ■ * j

iky
li-askys,

in žentus kur nors’ teleisti; 
tjnki ant to ? ’ ~_ iT_ r < 
M|bųt gobti, bet eal ktio ąęz je- 
nysiuosiu?”—“p 
ęztai ėZift’^Plį’yra vięnas ka-

tinki ant to?

E itez "yinau,

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti uia knyga 
ir ji tnretn rastis kiek
vienam name, }62 pnslapin
ir ji turėtu rastis kitk-

didelio formato. , ,Drūtais 

ke tiktai J . . J1.50 

MAHANOY CITY. PA,

audeklinei apdarais, pre
ke tiktai \ . . I1.6C 

WJ D. BOCZKOWSKI-CO. 
r MAHANOY CITY. PA.

t Laidoja kilnus j ' numirėliu; i Parsamdo
automobilius del laidotuvių krikat- 
tlniui veaeliju, p&aivažiuėjlmo ir Lt. 
51Q Ki Sh Mstan
tiniu; veseliju, pa»ivaži,u5jlmo Ir Lt.
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MIKOLIUKaS
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v

Mergaite nunesze tuos dvi- 
deszimtj skaliku mūrininkui ir 
nuo to laiko beveik nebuvo įdie
nos, kati jai vaikinas nobutu 
skolines amžinai paskolai. O 
kai karta nedrąsiai pąkĮauso:

— Kam tu duodi pinigus 
tam velniui ?

,— Kad taip reikia! — atszo- 
ve.

Viena diena mūrininkas su- tojo 
sipyko su rasztininku ir , mete 
dai’ba. Ne ganą, kad pats meto, 
bet dar liepe ir merginai, tary
tum kokiai tarnaitei, padaryti 
ta pati ir eiti paskui ji.

Mergina pasvyravo. Bet kai 
iztininkas pagraso,

skolino

kad jei 
„i 

lytas neszioti. Juk pras-

r
nedirbs litri vakaro, tai jai už 
visivęavaite nesumokęs, 
eme
tam žmogui malonus skatikas, 
ypącz dar taip kruvinai uždirb 
tas.

Mūrininką paėmė piktumas.
— Ar eini tu, bjaurybe, — 

reke, — ar ne?
— Kaip gi asz eisiu, 

man nenori užmokėti. Gerai bu
’•b ' '

tu. bent suknele sau už ta rubli 
nusipirkus...

— Na. — suszuko mūrinin
kas, — tai dabar man ir in akis

kad

nepasirodyk, slenksczio neper
ženk,, nes užmusziu, mirtinai 
tave užmusziu.
- Ir nuėjo miesto link.

Vakare, kaip paprastai, mū
rininkai iszsiskirste. Nakvoti 
vietoje pasiliko Mykoliukas ir
- • mergina.

— Neini ? — naklause jos nu
stebės Mykoliukas.

— Kur gi asz eisiu, kad sa
kėsi iszvysias mane...

dabar Mykoliukas
eme kai ka suprasti.

— Tai tu su juo gyvenai ? — 
taro jis.

Jo balse buvo gailesezio.

Tiktai

— Žinoma. — prasznabžide- 
jo susigėdusi.

— Xr jam visa savo uždarbi
atiduodavo, nors inuszdavo ta
ve?...

— Taip...
— Kam gi tu taip bjauriai 

darei?
— Nes ji mylėjau, — atsake 

tylioj' .mergini, 
tarp* laiptu stulpu.

Mykoliukui taiytum kas 
peiliu vere. Ne veltui žmones 
isz jo juokėsi!...

Jisai priėjo prie merginos.
- — Bet dabar jo nenlylesi ? — 
paklausė.

— Ne! — atszove mergina ir 
eme gailiai verkti.

— Tiktai mane mylėsi?
— Taip.
- - Asz-ta ve nemusziu ir tavo 

pinigu neimsiu.

Mykoliukui

į|į i

— Turiu! Va, sztai... Te! -
tarė paduodama rubli.

Mūrininkas insidejo rubli in 
kiszene. Paskui sugriebė mer
gina už plauku ir eme ja musz- 
ti, kalbėdamas:

— O kita karta klausyk, nes 
tave in grinezia ncinleisiu...

slėpdamos i

— Žinoma, kad taip!
— Su manim tau bus geriau..
Mergaite nieko noatsake tik

tai dar labiau kukeziojo ir dre 
bėjo.
, Naktis buvo szalta ir drėg
na.

— Szalta tau? — paklausė 
Mykoliukas.

— Szalta.
Pasodino ja žlembianczia ant 

plytų krūvos.
palaidinuku ir apsiauto
/’rf' > ' P - A A AĮ

marszkiniais.
— Neverk!,., neverk... — kal

bėjo.— Tiktai viena nakti taip 
reiks pasėdėti. Juk turi rubli, 
tai rytoj pasamdysime kamba
riu o suknele asz tau už savo 
pinigus nupirksiu. Tiktai ne- 
Jterk....

Bet mergina nekreipe deme-

Nusiėmė savo
s mer

gina, o pats paliko vienais

šio iri tai, ka Mykoliukas kal-
bėjo. Pakele galva ir klausė. 
Jgi pasirodė, tarytum gatvėje 
pasigirdo pažinstami žingsniai.

Kojų dundėjimas artėjo. Tuo 
nat laiku kažkas ome szvilpti 
ir smaukti:

— liiksz namo 
tu tenai ?

Kur

atsigulė žemeje. Bet negalėjo 
' užmigti tiktai sunkiai dūsavo 
apleistas ir lindojo savo mergi
nos.

Savo, nes ji pati juk jam pa

Tu! 
11 f

— Czia! — suszuko paszok- 
damh jrięrgina. , ,

|iA UI a " ,l ... a ,» "

munnihkas.

/ ’
pe mūrininkas.
7 m1 r* WSTi’Ct

grinezia ncinleisiu.. 
Rubliu neiszsipirksi..' Kiaušy 1 
kita karta!., klausyk!;.. — kar 

kumszcziuodamas 
sprandą.

— Vaje, Dievuliau!... - 
ke mergsze.

— O klausyk!., klausyk!., ka 
tau liepiu.

Staiga paleido mergina, pa
jutęs, kad ji už kaklo sugriebė 
stipri ranka.
galva, 
Mvkoliuko akis.

Mūrininkas 
mozūras ir skėlė 
kumszczia in kakta, 
ausys suskambėjo.

Bet tasai jam kaklo nepalei
do. Prieszingai, 
suspaudė.

— Tiktai pasmauk tu mane, 
pleszike,.... tai pamatysi! — 
prastenėjo gargaliuodamas mu 
rininkas.

— Tai nemuszk jos, — tarė 
Mykoliukas.

— Nemusziu. — burbtelėjo 
ir iszkiszo liežuvi.

Mykoliukas paleido, o 
rininkas net pasviro. Zioptele- 
jes keletą kartu ir intraukes 
oro prabilo:

— Jei nenori, kad ja musz- 
cziau, tegu paskui mane nese- 
kioja. Myli mane, tai ir gerai, 
bet asz muszu, kad turiu toki 
paprotį! Kam man mergina, jei 
gu lupti nebūtu galima?.. Tegu 
suka sau kur sprandą...

— Tai eis.. Didelis daiktas! 
atszove vaikinas.

Bet mergina paėmė ji už ran. 
kos.

— Duok 
tarė Mykoliukui drebėdama ir 
spausdama ji. —• 
musu reikalo...

Vaikinas sustojo 
nudiegtas.

— 0 tu eik namo, — tarė im
dama už parankes mūrininką.
— Kam czia tave turi kas ko
neveikti gatvėje...

Mūri įlinkas iszsiverže isz jos 
ranku ir tarė juokdamasis:

— Eik sau pas ji! Jis tavęs 
nemusz... Juk jis tau pinigu da
vinėjo.

— Et,... duok man ramybe...
— subarė mergina ir eme eiti 
kartu.

— Matai, su boba reikia kaip 
su szunim... — tarė mūrinin
kas, rodydamas ranka in mer
gaite. — Muszk ja, o ji paskui 
tave in ugni eis... .

Ir dingo. Tiktai nakties ty
loje aidėjo jo pjktas juokas.

Vaikinas stovėjo, žiurėjo in 
ta puse, kur ji nuėjo, ir klauso. 
Paskui sugryžo in vidų ir ilgai 
priesz valandėlė sėdėjo mergi
na.

Galva jam sukosi, o krūtinė 
negalėjo oro sugauti. Vos tik 
buvo pasakius, kad ji vien te
mylės — ir tuojau nuėjo, 
Priesz valandėlė — jis buvo 
toks laimingas, taip jam czia 
buvo gera su gyvu padaru, da
gi su mergina, o dabar — taip

« 
Žinoma, 

del to, kad jos tokia valia, taip 
jai patiko!... Ka gi jis czia pa
darys kad ir geras ir stiprus 
būdamas?... Instinktyviai ger
bė jos prisirįszima prie mūri
ninko, nepyko, kad jam duota 
pažada sulaužė ir nemano varu 
bruktis su savo jausmais arba 
jai ju primesti. Bet vis dėlto, 
taip jam buvo gaila jos, taip 
gaila....

Iszdegintomis kalkių ranko
mis nusitrynė akis ir pakele isz 
skleista ant plytų 
dar kuone szilta savo palaidi-

pastebėjo

jai

szau

Sunkiai pasukos
deganezias

buvo stiprus 
Mykoliukui 

net jam

dar stipriau

mu-

jau tu ramybe, —

Nesikiszk in

tarytum

Vaikinas stovėjo,

tuszczia ir liūdna!
Kodėl ji nuėjo?...

krūvos ir

Isętytę.|n)?atvo, kur stovėjo
I Ir * i 

nCzią pakartojo.
i <’|Bt

'f 'l!W

pinigu turif p akla u-
, 1 1

Bitt .V ’

nuka. Vėl iszejo iri gatve ir dar
. ■ • a »pastovėjo tenai.

. Nieko nematyti, tiktai mig
loje blyksėjo raudonos žiburiu 
ugnys.

Sugryžo tarp szaltu sienų ir
ut. » -m , <1 i iH 1V IR ♦

sake, kad tiktai ji viena mylės!
Ant rytojaus vaikinas, 

kaip paprastai, stojo dirbti.
Bet darbas nevyko, 

pavargęs, ir tie murai jam ta
rytum apmirė atrodo. Kur žen
gė, ka palieto in ka pažvelgė — 

merga i te 
Žmones 

taip pat tycziojosi juo ir szau- 
kc:

— O ka, Mike kvailute, tei
sybe, kad brangios Varszuvos 
merginos ?

Brangios tai jau brangios! 
-Vyras iszleido savajai viską, 
ka buvo sutaupęs, pusbadis 
gyveno, nieko sau nesusitaise. 
neturėjo isz jos jokios paguo
dos ir dar taip bjauriai jinai ji 
apleido.

Negerai jam czia buvo, geda. 
Iszgirdes, kad Varszuvoje ge
riau moka murininku padėjė
jams, iszsiruoszo 
tenai.

Ėjo paskui viena mūrininką, 
kurs pasižadėjo nuvesti ji in ta 
gatve, kurioje daugiausia na
mu stato.

Iszejo paežiu parycziu ir il
gai ėjo ligi Vislos. Pamatęs til
ta, vaikinas net iszsižiojo. Ta 
valandėlė ir savo mergina pa- 
mirszo.

Prie sargo budeles ėmė dve
joti.

— Kas tau? — paklausė mu- 
rinikas.

— Nežinau, pono, ar leis ma
ne tenai? — atsake Mvkoliu
kas.

— Kvailas </si! — subarė j’

......BU —IW ■ 
ti toliau.

Tuo budux apibėgo keletą 
gatvių ir apžiurėjo keliolika 

? 'klaus
damas pats save: kur gyvena

PAJESZKOJIMAI.

vei

Buvo

pra detu statyti namu į
* * į *. *•7 • |

tie'žmones, kuriems tiktai da

Pa jeszkau savo pusbroli 
AlėnsdVa ‘Jesinski, paeina isz 
Kauno. Rejd.,

savo

viskas jam primine 
ir kartu apsivylimu.

pirma syki

d

mūrininkas. Jeigu kas tave už
kabintu pasakyk, 
nim eini.

Tikra teisvbe. — pagalvojo 
vaikinas ir stebeiosi, kain jam 
pirmiau toii mintis neatėjo in 
galva. Paskui stebėjosi mau
dyklėmis ir baidokais, kad jie 
neskehdo vaildenym, būdami

kad su ma-

būdami 
toki dideli ir jdkiu budu ne<ra: 
Įėjo patikėt kad visas tiltas bu
vo —geležinis.

— Czia, tur but, koki monai. 
— kalbėjo pats in savo. — Tiek 
ireležies tur but visame pasau
lyje neral...

Tain ėjo Mvkoliukas su mū
rininku per tilta paskui vienas 
kita, nėr Nauiamiesti. nėr gat
ve. Priėjės pili, 
sieine kepure ir 
manvdamas. kad tai bažnyczia. 
Prie Bernardinu vos jo omni
bus nepervažiavo. Prie Dievo 
Motinos statulos norėjo atsi- 
klaunti ir sukalbėti noteri, vos 
ji atitraukė mūrininkas.

Gatvėse triukszmas. eikš ve
žimu, pulkai žmonių. Mvkoliu
kas vieniems praeiti pasitrauk, 
davo in szona in kitus pats isz 
netveziu atsidurdavo ir net 
balo isz baimes, kad jo neisz- 
praustu. Pagaliau jam viskas

vaikinas nu
pers! žegnojo.

tralvoi eme painiotis ir pamote 
isz akiu mūrininką.

— Ponuli!... ponuli I...
• l' « I

eme 
rėkti nusiminęs ir tekinas nu
bodo i*atve.

Kažin kas ji sulaikė, sakyda
mas:

— Tylėk, tu szunie!... 
negalima gerkle laidvti!

— Mano ponas prapuolė!
— Koks nonas?
—Mūrininkas.
— Tai betH ponas!... O kur 

tau reikia eiti? -
—- Ton. kur namus stato.
— Kokius namus?
— Tokius... isz plytų, — at- 

szove vaikinas.
- — Tai kvailas!.

• 1 . •

Czia

Na va, ir 
czia namus mūrija, stato... Ir 
tenai... ir czia!

-4,'Kad nematau.
Sulaikęs ji žmogus paėmė 

už peties ir eme rodvti.
— Na. žiūrėk!, . Czia^vienus 

namus stato..,, czia kitus..i •
•— Aha! — tarė Mykoliukas

_ * « ' if >’■ 1 I .. . ji '
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ir nuėjo prie antro namo, nes
noreikejo eiti nėr gatve.

Atėjės in vieta, paklausė mu 
rininko. Bet czia jo nerado, pa
rodo jam kita narna. Bet ir ton 
apie murjninka Nasztaza nie-« • 1 W • • • 1 • •kas nieko nežinojo; reikėjo ei* 
k« v ♦ V ' ' ’ *

bar namus stoto?
Pamažu iszoiti 

miesezio.
mažėjo, žmonių

‘ ‘

isz

Bet užtat

vijur- 
G n t v e s t r i u k s zm a s 

praeinant re- 
cziau buvo matyti, vežimu be
veik visai nebuvo.
pritaisytu namu statymui laip
tu skaiezius, padaugėjo.

Vaikinas nustojo vilties 
rasti darbo.

Inojo in pirma fabriku plake
liui atsistojo tarp darbininku 
ir žiurėjo. Kartais, jiems besi- 
sznekant, koki žodi iriterpda- 
vo, i
Vienam padėjo plytas sukrauti 
kitam reczkele padavė, o tiems, 
kurie rnaiszo kalkes, pasakė, 
kad ne taip tai daroma 
taip. Ir tuojau parode, apdrėb
damas kalkėmis nuo galvos li
gi kojų meisteri.

— Ko czia sukinius szunplau 
rasztinin-

su-

Szauliu Apskr. 
' ®r0“ 

nislava Petkunaite tave pajesz-
Meldžiu atsiszaukt, asz

kau. Po vyru adresas:
B. Valantione, 

10106 S. Michigan Ave. 
(t.21) : / Chicago, UI.

1 1b ' . ' U ' T ' M " 1| Iii

Asz Vincas Monigis pajosz21SZ Vincus IVJLOIllglo pujus/.r 

kau savo brolio Juozo Monij- 
gio. Malonėkit atsiszaukti ant 
adreso.

f

J

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Npmų svininkas užganėdintas 
' Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byiu delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos Šei- 

, mynoB apartamente. Kaimynai ti
krino,, kad jie negali net naktimis 
ml^toti dėlei to kūdikių vėrkttno ir 
todėl prašę namų saviniuko išvaryti 
šią lenkų šeimynų is tų namų.

Teisėjas išklattsęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nito vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas jsakč jai tuojau? nueiti, j Aptlėkų, 
nusipirkti ui 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylų sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską knip buvo iša
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia,-kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta ji’. Jie net 
prašo daugiaus!

(Pagkclblnun)

M
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TARADAIKA fi

Priesz Gavėnia viena Veselka 
atsibuvo, 

Daugybe žiopliu pribuvo.
O tai <lel to, kad kaip indi- 

jonai pasielgė, 
Szlai ir si eilinei atsibeldė.
Vienus tuojaus nutvėrė, 

Kiti }Mjr duris iszncre, 
Bet gaspadine norėjo nepa

siduoti, 
Norėjo steibinius išvaryti. 
Nėr ko stebėtis, juk kaip 

girti tai visi narsunai, 
O kaip pinigu turi tai galimai, 

Bet paika palicmono .proto 
. pamokina,

Kaip gerai kaili iszbubnina.
♦ i ♦

Ten kur Ulinojuje, 
Mergicos naktimis bambiluoja, 

Po apygardas trankosi, 
Prie visu kabinasi.

O jeigu koki kvaili užtinka, 
Del kurio tokio valkata, ne- 

vos patinka,
Tai buk sveiks, 

Sėdėti tam nereiks, 
Turi runyti in platu svietą, 

Ba jam tonais ne vieta; 
Apskundimu tuo kerszina 

Neviena vaikina.
♦ ♦ ♦

Kulpmonte gero nėra, 
Isz nekuriu bobelių gero 

neyra, 
Negana kad kiauliszkai ap

sieina, - 
Bet tankei nakti kur ten nu

eina.
Sėdi lyg dienai, " 

Nenubosta ne vienai, 
Mat diena neturi laiko tai 

daryti, 
Tai turi nakti ta darba at

likti, 
Sziadien visko nesakysiu, 
Ant kito laiko paliksiu.

♦ ♦ ♦
Žinau viena sena arkli, 

Da nevedusi kumelį, 
Yra tai senas girtuoklis, 
Pasileidęs kaip arklys. 

Badai bobos ji labai garbavoja 
Už tai kad namines trytuoja.
Neužilgio kaip duosiu, tai

Wm. Monigis, 
Royalton, III.

Asz Motiejus Dobilas pajesz. 
kau savo brolio Povilą Dobilą, 

!l- 
bar nežinau kur. Malonėkit at- 
siszaukt ant adreso.

M. Dobilas 
dRoyalton, III.

Asz Magdalena Marcinkevi- 
cziene po tev u 
Kauno Red.,
Vilkijos Miestelio pajeszkau 
tetos Qnos Szetuniutes po vyru

Box 3

arba kam patarnaudavo. | pirmiau gyveno Pittsburg di * t % i <« . - i 'i v • t “% C 1 1 • i ...

pasakė 
y o szi- Box 3

Szėtuniute isz 
Kauno Apskr.,
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ki T — paklausė jo 
kas.

— Darbo jeszkau, pone.
— Czia nėra tau darbo.

— Nėra dabar, tai gal bus 
vėliau. Tamstos nenukentesite 
del to, jei kuriam truputi pado, 
siu. Gudrus rasztininkas 
prato, kad vaikinas neturi ska
tiko, Iszsiemc savo knygute.

su-

piesztuka, eme brukszeti skai- 
cziuoti ir, pagaliau, prieito 
Mvkoliuka.

pagaliau, prieito

. Žmonos kalbėjo, kad juo už
dirbdavo, dvideszimt skatiku 
— extra.

Tame fabrike vaikinas isz- 
buvo ligi rudens. Badu nenu
mirė, už nakvyne nemokėjo, 
bet taip pat ne batu sau nenu
sipirko. Tiek tatai, kad pora 
kartu sekmadieniais nusigėrė, 

Norėjo net 
bet

kaip meiteliukas.
triukszma smukioje kelti 
jam laiko pritruko, nes ji pro 
duris iszmete*.

Narnai augo kaip grisle. Dar 
užpakaliniai butai nebuvo baig
ti iririrjdl, 6 nryszakiš jau buvo 
stooru uždengtas, isztiijiuotas. 
stiklai sudėti ir net žmones 
eme keltis gyventi. \

Rugsėjo pabaigoje i
Darbas buvo nutrauktas ir nm 
rininku padėjėjus atleido. Ju 
skaieziuje buvo ir Mykoliukas.

Tolinus bus.

insilijėį

Astrauskiene taipgi Kazimiera 
Szatuna ir Frana Kariaiva, vi
si gyvena Chicago. Jeigu kas
Szatuna ir Frana Kariaiva, vi-

apie juos žino meldžiu pra- 
ncszt. . t

Magd. Marcinkevicziene 
958 W. 4th St.. 
' Hazleton, Pa.

X
X
X
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ANT PARDAVIMO.
namai,Puikus dideli namai, ant 

dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė. 
kampo.

prie

(tf)

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy AvėM

Mnlianoy City, Pa.

Praneszimas Visiems Draugams
ir Kostūmeriams.

f . " t 1 ’I. .11

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėlė isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO B1TERI, sako
. ■ ■ I '■ • 1,1 • IK 1 i| >|H 4 '•

kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta czia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST. i

Telefonas: Canal 6417.
! _ A;

CHICAGO, ILL. Dept. 18
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Paklauskit Seniausio
j - į. ,, i : ri
I I w 44 ■■ i B ' e M 11 j ' g eAngliakasio Kasykloje
Jus negalit daug ka pasakyt apie gum% 
žiūrint į jį. Budas del pirkimo guminių čeve-
ryklį tai pareikalak vardu.
“Ball-Band” 
čeverykai del angliakasių turi gera varda 
del ilgo nešiojimo per daugelį metų.
Paklausk bile t kasyklos darbininko kuris 
nešioja juos jis jums pasakys Rad jįe tvirti, 
drūti Ir smagus.
Labai lengva juos pažint kada juos matysit. 
Žiūrėkit del Raudonos Bolės. Yra ant kie
kvieno čeveryko ir Čebato.
Lopac ir Himiper čionao parodo yra padirbti 
del sunkaus darbo kasyklose. Juos galite gauti 
baltus, raudonus arba juodus stori drūti pus
padžiai yra toki kaip jus norite.
Žiūrėkit del jiį kita karta kada eisi į krautuvę.
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Watęr Mishawnka. !nd-
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Namai kurio užmoka milijonais už i*uŠį

(Raudonos BolOs) Guminiai
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Per szonus gerai užduosiu,
Nuo manes nepasikavos, 

Visi apie ji dažinos. 
* * ' ♦

Badai Pottsville džerijoku 
priviso, 

Ir tai apie deszimts isz viso,
Funes krecze, žmonis juokina. 

Ir tai da negana.
Vienas anglikas baisei nu

sigando, ,
Kaip dirstelėjo ant kokio tai

didelio veido, 
Iszsižiojo, akis iszyerte, 

Ir nagus atstatė. 
Jau tai baisus veidas buvo, 
Jog net priepuoli gayo; 

O ka, kur apsigyvepą Džeri-.
jokai, , 

Tai szirdeles vis buna juokai,
* ♦ *

Vyruezei, jeigu tnotere szvari, 
Tai ir josios apsiėjimai gėri, 
Apie viena grinorka žinau, 

'* - •*' a .... * k i v W >•

f

Tai ir josios apsiėjimai gėri, 
Apie viena grinorka žinau, 
Ana diena josios stuba ma- 

cziau, 
Pilni kampai szaszĮavu,

Po lova visokiu skarmalu.
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0 ir pati ne kas,
Iszrodo kaip apuokas,

Tai vis ne.kas, 
Ba tai da grinorka.

O kaip iszverda koki virala, 
Tai jau vyruezei gana, 
O’gal in laika iszmoks,

Kaip isz grinorystes isznodrs.

ANT PARDAVIMO.
* t 1 * „ E ’

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centro St. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą.
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ŽINIOS VIETINES.
j -------

+ Nejdelioje mirė Antanas
• Banionis, 48 metu, gyvenanti8

St. Nicolas, sirgdamas tiktai
tris dienas. Velionis pribuvo in 
Amerika turėdamas 17 metu. 
Paliko paezia, viena dukteria 
ir sunu kaipo viena seseria 
Liėtuvoje.

— Girdėt 
Varde ketina susitvbft

• kompanije ugnagesiu, kuri bu
tu visai nereikalinga. Juk mu
su miestas ne teip didelis, o lai
ke UgnieAU'niairesiai atvažiuo
ją in kejes ntinutas po signo- 
lui. Ęutu tai nereikalingas kasz 
tas ir da sunkesnis jungas ant 
seprando mokėtoju taksu kurie 
ir teip stena nuo dideliu taksu, 
kurie szimet bus da didesni.

— Ana diena pralėkė pro 
Mahanoju keturi dideli areo- 
planai in szali Chicaga, bet ma
žai juosius kas mate, nes buvo 
labai anksti.

— Pacziule Vinco Juodesz- 
ko randasi Filadelfijos ligon- 
buteje. Ana diena ligones tėvai 
V. J^apinskai atlankė dukrelia, 
kuri jau pradeda pasveikti ir 
neužilgo sugrysz namo.

— Karukas iszcinantis isz 
Shenadorio 8 valanda isz ryto 
susimusze su lokiu prie Ridge 
kaąyKlu. Du vagonai anglių li
kos iszpilti ant kelio o karuko 
priszakis sudaužytas 
miu nebuvo.

— J’uikus Viktoria teatras 
ketina būti atidarytas Panc- 
dcli .su puikum perstatymu

Vagis isz Bagdado” 
Tūkstantis Naktų ir Vie- 
Ceremonije atidarymo tu. 

rętf manadžeris Morris. Garsi 
Slavicko orkestrą kuri grajino 
Szenadorio teatre, likos pasam
dyta ant visados. Nors karta

buk , Pirmam 
nauja

Nelai-

Isz Shenandoah, Pa.

Leonas Dargeviczius, 39 
metu, 419 W. Cherry uli. pa
slydo ant ledo isznarydamas 
skaudžei koja. Likos nuvežtas 
in ligonbutia.

Ml  ....................... . n I-J, Ipi Į į||

McAdoo, Pa. — Szi 'pnvašurt 
” lllizk'toiio

pirko szmota žemes ' priB'įalo 
Tamakves ulyezios, kur statys 
dvideszimts namus. Po pabai
gimui, namus parduos del žmo
nių. Silver Brooke pastate ne- 
senei 15 namus Bruno Bros., ir 
da statys apie keturesdeszimts 
daugiau.

Jonas Bavless isz

paduota 
“Kenosha

vietos anglu 
dienraszczio 

priesz

4 < 
isz 
na.

t <
paimta

susilaukėme teatru isz kurio 
galimę pasidžiaugt.

— Musu angliniam distrik
te praeita meta iszkasta 2,303,-
268 tonu anglių, bet už tai už
mokėjo savo gyvasczęis 29 an- 
glekaserkurie pražuvo ar mirė 
nuo sužeidimu laike darbo.

. • - T * _ - _ ____

i

— Ant susirinkimo Konsul- 
noiiu Serodos va ką ra likos isz- 
rinfctaą nauju palicijantii Am-
hras. Juozapaviczins (Joseph).
Narinis viena Lietuviszka pa- 
lieijanta turime ant teip ženk- 
ly'vo skaitlio Lietuviu 
visi virszininkai mieste už Lie
tuviszka suszelpiina politikoje. 
Sa ima t a.

— Konsuhnonai teipgi nu
tarė pirkti Vokiszkai kompa
nijai ugnagesiu automobilinia 
pumpu už $11,450. 
mieštiszkam ižde nesiranda o 
bet tukstanezius ižduoda ant 
dalyku su kimus galėtu apsiei
ti.

tai

Pinigu

— Nedėlioję, Kovo 8 d. szv. 
Juozapo para, saleje bus rodo
mi krutanti paveikslai,mį krutanti paveikslai, 3 vai. 
po pietų ir 8 vai. vakare.
veikslas parodo, kas laukia 
kiekvieno vaiko ir jannikai- 
czio, kurie neklauso savo tėvu 
ir*nepildo savo tikėjimo prie
dermiu. Paveikslai labai gra
žus. Kiekviena motina ir kiek- 
viena<Wov.ąs privalo savo a kl

onis pamatyti, koks likimas yra 
tu. vaiku ir to jaunimo, kuris 
savo motinos ir savo tėvo ne
klauso.* Paveikslus privalo pa
matytu įr jaunimas ir seserys ir 
patys vaikai. Visiems isz pa
veikslu bus gera lekcija. Inžan. 
ga vaikant 15c. kitiems 35c.

ANT PARDAVIMO.
Namai po No. 342A.

Main street, Girardville, 
Namas su 7 kambariais, i n ves
ta sziluma ir maudyne, 
duos pigiai, 
szio adreso.

Jonas Draugelis
. ’ 342A. West Main St.,
.' Girardville, Pa.

. ANT PARDAVIMO
Nauji namai Frackville, Pa.

Pa-

West
Pa.

Parsi-
Atsiszaukit ant 

(t.21)

Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

. a ' *4k a 1 • V •

mieste.
nokite ant adreso 

tr t__

Apie daugiaus dasiži-

-1____

PER ILGAI.

TEISYBE PASAKĖ.

Kaimine boba iii miesezion- 
ka;

— Nuo musu kaimu in mie: 
sta, tai trys mylios, o nesuti
kau nei gyvos dvasios!

Mioszczioka —
jei?

Boba: — E, ne, tiktai per il
gai turėjau bumą uždaryta ir 
neturėjau su kuom szneketi!

Tai ar bijo-

jokio turto.
I « MM*

Teip, misiukia noriu.
Kad tu nieko neturi —

cziuosiu tai turėsiu, juk del 
dukreles duodate narna.

• • •

.J1 III
Jame važiavo 6 as- i 

visi Kenoshio.

Kenosha, Wis. — Kaip buvo v • •žinia 
News”

Vasario 23 pirmadieni
pat pietus, važiuojant automo
biliui skersai North Shore ge
ležinkelio tuom laiku einhnti 
elektrikinis traukinis smoge in 
automobiliu ir sudaužė 
szmotus.
mens lietuviai.
ežiai. Keturi isz ju ant vietos 
buvo užmuszti, o du sužeisti ir 
paimti in vietos ligonine. Už- 
musztuju tarpe yra szio: F. Ze- 
leckiene ir jos du vaikai, mer
gaite 9 m., o berniukas 11 me
tu; T. Macziulis, kurio
sudraskvtas i u dalis. Isz dvie 
ju sužeistu, (St. Ralis 
Norbutas) L. Norbutas

GERAS ŽYDELIS.

\ | »
’ M ‘

kūnas

ir L. 
in tre. 

ežia diena ligoninėje mirė.
Ralis gal pagis. T. Macziulis ir 
L. Norbutas.

Vasario 26 ketvirtadieni 111- 
vvko laidotuves užmusztosios 
moteries Zeleskienos ir jos dvie 
ju vaikueziu. Velione prigulėjo 
prie ,Szv. Petro parapijos ir 
prie ?

St.

. Onos Moterų dr-jos 
Birutes dr-

At 
ir prie L. I). ir D. 
jos. Buvo.palaidota su zažnyti- • • » •ntjniis apeigomis.

kuomet Jums butiniai reikalingas Hm- 
mantas!

Ireg. S. V.

, Trywimaf Vitachs Suteikia Paleagviaiat|!
j NeaUld^kit ant riebaluoti) moadii|,

Pat. on«.

vfmiomet buvo pagelhinga gyduole. Tiayr*

k inriiUiw, kokj tik pinigai gali nupirkti.
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO valu-

f b j ženk lio.
F. AD. RICHTER A CO.

S 104-114 So. 4th Si.. Brooklyn. N. Y. /

vfmiomet buvo pageįbinga gyduole. Tlayr* 
puikiMiuts ir labiausiai patikėtinas lini- '

Nėra iikrasn, jei neturi INKARO vata- <
' F. AD. RICHTER A CO. I

— Tai tu Ickiilf" labai ge
ras žydelis, kad iszgelbejei isz t 
vandenio Motiejui

— Asz tam hupuze ne bu- 
tau geibėjas, kad ne butut man 
kaltas 5 hublus!

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vienos familijoą prie

įlos ir cimentinis skiepas. Par- 
siiduos už prienama preke.

Ant. Leskauskas
405 W. Mahąnoy St. 

Mahanoy City, Pa. 
---------- ........... .. ii nnii.ui r

405 »W. South St. Visos vigai
I ♦ . _ *__ . '* 1

(t.f.)
i

t

j

; h!GEO. J. BARTASZXVS' j
Lietuviszka Užeigos Vista

» r* <«Arba Kotelis.

Pinigu ir Laivakorcsiu Siun
timo in Lietuva Agentas.

{George J. Bartaszius
< 498 WASHINGTON, ST.
> NEW YORK, N. Y. 
jTeleponas: Waker 4335 • !

l Linksmas Pavasaris ir Szventos Velykos
:: :: Jau Artinas ::

Dar kaip tik laikas pasiusti savo giminėms keletą 
dolariu. THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BAN- ■ 
KAS (buvęs Baltic States Bankas) vienintelis <Lie-J

" « - t _ 0 » * * a a ■ .

1 Y

dolariu. THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BAN-

tuviu Bankas rytuose, specialiai siunezia pinigus in. 
Lietuva litais ar dolariais, paprastu budu ar -kable- 

k/
V

ar didele suma ar maža. Siuskit per musu banka, kur 
geras patarnavimas ir pinigu persiuntimas yra už-

gramu. Už kablegramu perhiuncziamas perlaidas reikia
primokėti tik 75c ekstra už kožna perlaida, nežiūrint

tikrintas, nes bankas už tai atsako savo kapitalu ku- 
suvirsz dvieju milijonu dolariu.ris sieki a

50
100
200 
300 
400

LITU $ 5.50
LITU
LITU
LITU 
LITU

500 LITU $51.75
600 LITU 
700 LITU
800 LITU 
900 LITU

1000 LITU $103.00

10.75
21.00
31.25
41.50

62.00
72.25
82.50
92.75

Prie szito kurso jokiu primokėjimu nereikia.
Teip pat siuncziam pinigus in visas pasaulio dalis ir
parduodam laivakortes ant visu linijų in Lietuva ir 
isz Lietuvos ir prigelstime keleiviams kas tik reika
linga kelionei. Kad ir trupueziuka isz kelio bet apsi
moka pas mus kreiptis.

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK, 294 Eighth Ave. New York 
Bankas atdaras nuo 9 iki 5, o subatomis nuo 9 iki 7.

(|E BANK, 294 Eighth Ave. New

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

3-ežias procentas už jusu pinigus ir saugumas del Jusu 
pinigu yra geidaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

įto _ A  ' -

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-ozla pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir csedina. Dėkite savo pinigus in srita Banka o
MAmUPrvInaUa <•» 1m4m tai vtlnlnraa OHffft 1H

Tu i itieko, kaip iipaipu-
— Tai tu norį su mano dūk 

tere paeziuotis? SKAITYKITE “SAULE”
,|l

„ Z//4
4

J ' >•< t

*

*

e

4

Szuo ėjo per upeli, turėdamas snuki j kaula. Žiūrėdamas 
in grina vandeni, rodėsi jog mato kita szuni su kaulu. Nore-

J

damas ir tą kita kaula pasisavinti; pagriebdamas kaula kuri
mate vąndenije, paleido ta kaula. kuri laike snuki j ir kaulas 
iszpuole in dingo ant dugno upelio. ,

—Iszimta isz senovės pasakos.

M

* *

■lt

Tas szuo “ėmė proga” (teip pat kaip nekurie žmones 
kai kada daro) ir pamote viską ka turėjo, 
patis kartais “ėmete proga” prie szeszelio, pavidale kokiu 
netikusiu kompanijų “staku” 
galo viskas dingo.

4 ’ i| | d į į?* ♦“ • , ' O 1
Jeigu kas nori investyti pinigus ir ne spekulavoti arba

Gal kada ir jus

kurie viską prižada o ant

loszti su jeis, gali atrasti saugia dirbanti vieta savo pini-
1 ■ >.' ' ■ . I Igani, taf yta.' elektrikinese, kompanijose.

Atsargus isztirinėjimas procencziu beveik visu elek- 
, Pcj®K°3 kompanijų kuriu uždarbis siekia du ,n)i- 

lljohus doleriu ar daugiaus per metus, visuotinis kapitalas 
kuris pei*stato^ arti 90% pramones, parodo kad: ,,,

trikinu ir
« a • 'I .m . ; < . »

mi-

kuris poi*atat0* ąrti 90% pramopes, .parodo kad:
. ' , f ll

.. „ 1» Abetoas piniginis pro centąss.yra mokamas ant visu 
^fę^įgtoptę^. ,/ .. L|, .J.

kad' butu užvilktas rieniokž-

^fe^.'IStopp.,

2. Dar nekad nepasitaikė 
tas procentas.

3. Tik 15 atsitikimuose atsibuvo kur procentas buvo 
užvilkintas, bet visgi buvo atmokėtas su stock’u arba pi- 

" a • <nigais.
i 

f"

4. Visuose atsitikimuose procentas ant Preferred Stoc- 
k’u fisados buvo užmokėtas.k’u fisados buvo užmokėtas.

I

Mes turim pripažinti kad szit as stebėtinas suraszas galuti- 
naiužtvirtina investmento padėjimą Preferred Stock’u di
desniu pajėgos ir szviesos kompanijų. * jc /

ff"

h V' * '» I r' • 1

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU. 

- <9 ....
Visokiu modeliu ir didumo 

fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suczedinsite keletą desetku do
leriu pirkdami fonografa pas 
mane. Kad ' ir reikętu mokėti 
$20 už tikieta atvažiuoti isz to- 
. M W 4 II.liaus tai vis užsimokėtu atva- 
[žinoti nusipirkti fonografa ir 
suezedinti pinigo. Teipgi par
duodu visokius naminius daig> 
tus. Senus daigtus pataisau 
kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano tavora.

L. WASCH (Vaszkieviczia) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-tos ulyezios) 
MAHANOY CITY, FA.

FARMOS — FARMOS.
Norinti apsigyventi ant geru ukiu 

ir tarpo savo tautos žmonių kur Jau 
yra suvirsz 400 Lietuviu apsirinku
siu ukes. Czia Lietuvei turi 4 drau-

* _ J t-

gystes ir 2 nuosavas svetaines, tas 
viskas ir reiszkia kad yrą ,didžiause 
Lietuviu ūkininku kolonija Amerįke.

Per 10 metu daug Lietuviu pirko 
ukes per mane todėl Ir szimąt surin
kau daugeli gražiu vietų ant pardavi
mo, ir daugelis tu ukiu parsiduos la
bai nupiginta kaima. Naudokitės szei 
proga. Gal bus paskutine " nes kvie- 
czei ir rug^i szim^Į pabrango, nėra 
abejones kad if že,^,- .

Žirigcidaujenti ukiu gyveniniu 
į meldžiu atsiszaukit * (t.22
I R w a ' 4V i j, JL a

R. No. 1 Box 17

Fotografąs ir Malorius 
Važiuoja in Lietuva.

Buvęs Philadelphijos fotografas 
trecziu įkartu važiuoja Lietuvbn. 
1922 metais del 900 szimtu Ameri
kos Lietuviu sanžiningai patarnavau 
nufotografuodamas juju gimines Lie
tuvoj, Suvalkų ir Kaune redyfy)j. 

I Daug kas siuntė pinigu nusitraėkt 
paveikslus, bet ju nesulaukė. Lietuvi! 
Jeigu nori kad Lietuvoj nutraukeziau 
fotogrkfijas jusu tėvuku, broliu, Se

išelių, triobas su. gyvuliais, ar myli-
i

I rešą jusu giminiu Lietuvoj ii* savo
I <

denyje 
F r
Pinigu ant rankos nereikalauju. Ne
reikalausiu pinigu ir Lietuvoj nuo 
jūsų giminiu. Aplankysiu visus Lic- 
itlvps tolimiausius kampelius, l 

Į V. J. Stankus, fotografąs, .

Eastop/,J*a’.

siu ukes. Czia Lietuvei turi 4 drau

viskas ir reiszkia kad yrą ,didžiause

pakilt. tęakilt< h
Žirifjcidaujenti gyventam

.r (k n.,
John A. Žcmaillfl

Fountain, Mich.

ma vieta tai raszyk tuojaus pilna ad
resą jusu giminiu Lietuvoj ii* savo 
adresa, nes Amerikon sugryžes ru- 

i 1925 m. prisiunsiu prabas. 
Pamate sampalus duosite užsakymą, 
e-*- - --

reikalausiu pinigu ir I^l.etuvoj 
fl *
tdvps tolimiausius kampelius, 

* f « •' r— au. " J_ ... « "i
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Investykit savo sutaupytus pinigus, pirkdami
Preferred Stock’a arba Szerius kompanijoi

Pennsylvania Power &
# . .. I

1 » M ; 'lit
v,,

V

Light Co

YRA SAUGUS ir
* " ■ s •’ i

0 * * "4 r ' ... * / "» ’ * • ' * F

4 " ■ ’,'1’ f ■ •

Britas stock ’as arba szerai atneszc procentą kas tris menesius be paloves regu-
mi . A A ' a m w a m ja . u a a Mi a «alartoskal kas kart nuo pat pradžių-nuo kada tie szerai buvo pirma karta parduo- 

darni suvirsz keturi metai adgalios.

Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo szeriu. .•0f *«,'d

L!'v
■*

e
Pennsylvania Power & Light Co.r; Investment Dept., Allentown, Pa.

, [ ų[|7' '■ 
W i

(Mark X in [ ] meeting your requirements) ‘ n,.> >
IFN (14 L |t 4 3 .

[ ] Please send me free copy of booklet telling more about* your stocka
and the company.

M>Ut

7 . * ■'/(į /»♦
I 

of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due.

[JI wish to subscribe for.......... shares your Preferred Stock at price

[JI wish to subscribe for.......... shares your Preferred Stock at price

amount due.7 >1 J

of $100.00 and dividend per share. Send bill to mo showing exact amount 
due. [ ] J wish to subscribe for .... __ ____ ____________
Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per sharepor month

shares ,of Preferred Stock at $100.00 and dividend per share with draft

»,. .shares your Preferred Stock on

Uliti! $ 100.00 and dividend por share has been paid. [ ] Please ship.. 
1 ‘
attached through, ... -
Name of Your Bank.......... . ............................ ...................... . .................
Name .
Street ‘ 

■I I , 1 *■' ■
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,70 N. 7th į>t..
t.’Ž6)

Stebetinas 8 dienu laikrodėlis
•H IMI I' < ' I

Jeigu ruokctumet mums $25.00 už
• < * Ir

"r

Jaikrodcli, negatumet geresni laikro
dėli už szita. Yra tai 8-dieninis lai
krodėlis kuri reike užsukti tik syki 

# * ____ lt 4

in 8 dienas. Turi gražu nikelio- sida
bro iuksztas su gerais 7 akmeniu vi
dur c is, gerai rodo laika ir ant 20 
metu garantytas. Vertes nemažiaus 
kaip $15.00 bet ant trumpo laiko 
parduosime jin tiktai už $6.95. I*rio 
laikrodėlio duodame dykai gražu ni
kelio Icncugeli, labai gera skurine 
masznele su kalendorių Jr vieta dei 
bumaszkU, teipgi gražu aukso-fillcd 
žiedą su merginos figūra ir gražu 
akmeniu. Siuskite tik 25c del apmo- 
kojima paczto o $6.95 užmokėsite 
kada uplaikysite daigtus namie. Už- 
ganedinimas - gvarantytas arba su
gražinome pinigus. Jeigu prisiusite 
visus pinigus su orderiu tai da prie 
to pridesime da gera safety britva. 
Orderuokitb sziandien kol preke pigi.
PRACTICAL sales company 

1219 N. Irving Av«. D. 179, Chicago.

Juozas P. Milauskas 
Lietuviszkas Skvajeris. v *

Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias legaliszkas po
pietes. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornycsius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos. .
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