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ISZ AMERIKOS

likos
— Penki 
užmnszt i

PENKI ANGLEKASIAI UŽ 
MUSZTI EKSPLOZIJOJ 

GAZO.
West Newton, Pa. 

anglekasiai
smarkioje eksplozijoj gazo ka 
svklosia West Moreland Goal 
Co., Millgrove, kuri suardė vi
sas kasyklas. Visi buvo pa- 
eziuoti vvrai su szcimvnoms ir 
konia visi Slavokai. Priežastis 
eksplozijos da neisztyrineta.

NIGERIS SUŽAGEJO MAŽA 
MERGAITIA.

Port Carbon, Pa. — Devynių 
metu Onute Konstanli eidama 
terp Sehoentown ir Five 
Points, staigai likos užklupta 
per nigeri kuris nutraukė jaj.i 
in artimus krūmus ir subjauri
no teip jog vargei isz to iszliks. 
Dr. (’onradas isz Port Carbon 
niergaitia apžiurėjo ir paleng
vino josios kentėjimus kiek da 
vesi tai padaryt. 'Pasai juodas 
iszgama užkimszo burna 
gaitei todėl negalėjo 
pagialbos. Praeinanti žmonis 
užtiko ja ja baisiam padėjimo ir 
atnesze namo.
iszgamos po visa aplinkinia.

PARDAVINĖJO APLEIS
TUS VAIKUS.

Los Angeles, Calif. — Paliei
je aresztavojo czionais Hazel 
Sims, kuri užsiiminėjo parda
vinėjimu apleistu vaiku 
100 lyg 500 doleriu. Toji moto
re laike prieglauda <1(4 vaiku, 
kurie gimė nevcdusionis mergi
noms, o vaiku pardavinėjo del 
bevaikiu poru. Už toki prasi
žengimą bausme yra deszimts 
metu iii kalėjimą. Neimtu nie
kas apie tai žinojai, bet po ke
liu menesiu viena isz merginu 
pareikalavo savo kūdikio ir

Sehoentown 
staiga i likos

mer- 
szaiikt i

Palieije jeszko

nuo

savo 
viskas iszsidave.

WISKONSINAS SPIRESI 
GERO ALAUS.

Aladison, Wis. — 
legislatura nutarė jog ateinan
ti meta duos gyventojams pro
ga balsavimo, ar duoti žmo- 
niems gera alų ar ne. l’žmany- 
mas likos priimtas ir kaip ro
dos žmonis pastatys ant savo 
idant kongresas pavėlintu 
dirbti 2.75 procentini alų. Jei
gu WiconsiiMii pasiseks, tai ir 
kiti valstijei seks paskui.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
INDIJANOJE.

Indianapolis, Ind.
apie 
czionais lengvas

(’zionait ine

ar

kongresas

Ne< įe
it) valanda,

ana

lies vakari!, 
davėsi jaust 
drebėjimas žemes kuris suk ni
te namus, toriolkos nupuolė 
nuo lentynų ir iszgazdino žmo
nis, bet bledes jokios nepada- 
rvta.

Saint Louis, Mo. — Trys dre- 
bejimai davėsi jaust po pietine 
dali I Ilinojaus ii' Missouri. 
Springfielde net rakandai su
judo stubosia.

STRAIKIERIAI DEGINA 
TIPELIUS.

Morgantown, AY. Va. 
Straikuojenti anglekasiai
diena sudegino tipeli (brokeri) 
Gilbert Dagiu Coal Co., pada
rydami bledes ant $200,000. 
Sand Liek kasyklos Graftone, 
kurios ketino būti atidarytos 
Utariiinke po dvieju metu sto
vėjimo likos dinamituota.
• Palieije yra pasirengus ap

mainyti visus sumiszimus ko
ki kiltu czionais. ;Siivirszum 
600 anglekašiu nuvažiavo au- 
tomobileis prie Dakota kasyk
lų kurios priguli prie Bethle
hem Steel Co., sukeldami tė
tutis demonstracije, bet jokio

• Palieije yra

UBAGAS TURI DU NAMUS 
IR AUTOMOBILIU.

Brooklyn, N. Y.* — James 
Hyde, kuris slenka ant keliu 
po ulyrzes rinkdamas aukas 

mielaszirdi'iigu pravigiu, 
ne yra teip vargingu žmogum 
kaip žmonis mane, nes turi du 
puikius namus ir brangu auto
mobiliu. Palieije ana diena ji 
aresztavojo už nuobrodu pasi 
elgima ant ulyezios su praei- 
geis kurie jam nieko nedax ine 
jo. 'riirlinga ubiga 
Įėjimo.

įlydo Imdamas 
neteko kojų, 
strylkaris žemiau keliu, 
jisai paezia ir tris vaikus Vmi

o
prisitaiso sau 

kojas ir \ aikszezioje 
kili žmonis, 
žyti, jog tai tas pats žmogus.

X. Y? 
slenka

nuo

kers ’e, 
namo

uždare ka

mažu 
kurias

va ik u 
nukirto 

Turi

kada sugryžtn vakare 
gumines 

kaip ir 
jog negalima pa-

“PATI LOTO” APSIDAIRĖ 
IR LIKOS ARESZTAVOTA.

Lansing, Mieli, 
jai girdėjo ar 
kaip tai pati Lot 
apsidaii*e 
tu Sodomos ir Gomoros ii* liko- 
už tai nubausta pei* I)ieva, 
virsdama iii stulpą druskos.

- Skaitvto- 
skaitė biblijoj, 
o isz akvvumo 

ant degaiieziu mies
.. I s 
pa-

M rs. Ludvika ('hes<piere 
Detroito, teipgi 

savo
Jįjį

malszx t i 
mo, bet 
stulpą, tiktai 
kalėjimo.

Moterėlė
v o

isz
negalėjo ap- 

bobiszko akyvu 
nepersimaine iu 
likos uždarvta

gar* ir

akvva žino

su sax’o vvru vazui- 
fordukije per Lansin 

nuolatos dairesHn užpakali ar 
paskui juos kas neseka. St ei li
ne palieije ir buvo
I i del ko toji moterele teip lan
kei dairosi in užpakali, sulaikė 
forduka, padare krata ir rado 
jame keliolika galonu munszai- 
nes ir spirito.

KAS BUS ISZ TOKIU ISZ- 
GAMU ATEJTEJE?

Boston,
dienomis tap<

Mass. —
> susekta 

žveiTszkumas,

Sziomis 
naujas 

pa p i Id e 
l)or-

sesziol i kos 
st ubą. 

metu mer-

kuri 
jauni vaikai, būtent ant 
chi'ster Ax’e., apie 
metu vaikas inejas in 
insiviiojo keturiu
gaite, ten ja nurėdė, pasiguldė 
ant stalo ir karszta 
degino aukara. Po to kankini 
mo mergaite buvo iugrasinta 
nesakyti apie tai niekam, o jei 
pasakytu tai vėl ta pati gautu, 

n (‘.sake iki 
patemyjo

geleže isz-

tol, kol 
randus ant

iii(‘i-gaite 
mot i na 
nugaros,

Sakoma, kad tas burbai ) sies 
dare ne vienas vaikas, bet visa 
ju gauja. Ji(‘ viliodax'o
jaunas mergaites, o insiviiioje 
jas visaip kankindavo.
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1 ’aveikslas parodo su-Bai'd xdesiila kuri prapute per lllinoju, padare nmmlžai bledes.
griauta k romą Izaac Walker mie.-lt1 Peoria, kur likos iižmuszta du žmonis. Bledes padare ant
milijono doleriu.
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KNYGYNAS. --
A r žinai kur raudasi vieszas I 

knxgxnas ta\<» mieste.' Daugu • * •
Amerikoj gimu>iu jo dar 

nesurado. Ar žinai kad ten ga- 
naudi ngu

Žinoma, jei dar nemoki mig
lios, norėsi kimgreiezimi 

šiai iszmokti ir kuygxne 
knvgas kurios tau 

raszxtas

apskrities)

NUŽUDĖ BROLI IR SESE
RIA PO TAM PATS SAVE.

Laieziai. (Skapi^zkio vals- 
czians KokKzkio
1925 m. Bal. 2 d. 9 vai. rvta in- 
vyko tragiszkas Matijoszii 
szei-mynoje iszsižndymas. Vie
nas brolis Petras suaugės 
ras revolvel iu miszovo 
Maieijomi ii’ broi Adoma irga- 
op patsai uusiszove. Liko dar 
x’i(‘nas brolis Juozas, kuris tuo 
laiku nebuvo namie. 
m<i priežast is: 
ii- kivirezas

t ragiszkas

vy- 
seseri

Iszžudv- 
nesiigy veniimls 

del palikto tėvu 
turto. Fina tardvmas

Fkapiszkenu padangėj tokie 
invykiai tankiai pasitaiko — 
ne |)e r se n a i pa ezi a m e 
viena žmogų užmusze, o
brolis brolius iszžude ir 
iiusiszove.

VAKARUSZKOS — ŽU- 
DINSTA.

Telsziu apskr. — Va- 
szalyje 

mr.lu-

miestely 
dabar 

pats

milijoną ka num

metus, 
Lyg tam 

pasidaugins
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LAIMĖJO 1,000,000, BET JU
JU NEGALES NAUDOTI.

Praga, ('zeko Slavokije. — 
Kari Pusknc, kuris randasi 
kalejiim1 ant viso gyvasezio už 
nužudinima savo moteres, ana 
diena laimėjo ant loterijos pir
ma dovana
(apie 200,(KM) doleriu), bet ne
pasinaudos jisai isz tu pinigu. 
Visa suma likos padėta in ban
ka ant vardo jojo jxmkiu metu 
šunelio, kada daejs in 
tai pinigus aplaikys.
laikini pinigai 
dovigubai.

O gal pinigai iszgelbes tęva 
isz kalėjimo, 
prižada ji iszgauti.

KARSZTO BUDO ADVO
KATAS.

Varszava, Lenkije. — Onuf- 
ras Ostroxski, garsus Ixmkisz- 
kas advokatas, kuris gynė vie
nuolika soviatiniu sznipu, stai
ga! isztrauke revolveri ir szove 
in aficieriu kuris 
szais sznipus.

Ostrowski nuginklavo 
aresztavojo. Teismas li'kos |M*r- 

lai-

nos advokatai JI

f'

4I
jI

I aioke, 
žiuojant iii Tryszkius 
vieszkelio yra nedidelis 
nas. Kovo 1 dl apylinkes jauni
mas susirinko in ta
kie'k smagiau pra leisti 
ra. Žinoma pasirūpino pakan
kamai ii* 
“pasismagino 
sztis.

AR SZEIMYNA GAUNA!
TINKAMUS VALGIUS

liudijo prie-
,įrasi 

pagelbės; 
lcng\( >je 

a p-
| Knygas
I lu kaboje, kurios tau 
apie Amerikos gyvenimą kuri

. daug skiriasi nuo Huropossza- 
] i 11; k 11 y

j Dlorija ir instatymus; knygas, 
tas ir miestelis J augt inese Vai j 
stvbese turi kuvgvua kuris vra

- visu žmoni u. Jis yra 
pinigais, I

uia giinu.'i u
a i’g- 
a k vs

M
Ii pasiskolint i hiLai
dalyku, ir nemokėjus nei vieno j .
cento. Beveik kiekvienas mie.-

žmonių 
užlaikomas 
kurie

miesto 
gyvenimą pažmogaus

daro daug malonesniu.
pilnas

Jei, p<» sunkios 
nori

Kn\ g\ nas 
knxgu. 
dienos, 
rasi knxgu pilnu xDokiu up\
saku ir juoku. Jei

inx'ainu
S ( 

viską painir>zt i,

apie szios szalies

suprast i
szrdies

kurios tau pagelbės 
ka reiszkia tapti szios 
pilieeziu.

Javo žmoiui, laip-pat
j knx gu apie namu priežiura 
rimu, siuvimu ir ; 
priežiui’a.

larbo

I

I

Szeimyna gaus tinkamos ru- 
szies valgius,
Valstybin Agrikultūros Depar 
t amen t o Bureau of Home Eco
nomies, jeigu 
kanežili g 
daržovių;
pa nkszczi u.

sako Su vien vt u
«

zmoiuh

si u v ima

ras
, vi 

apie x’aikit

žuvn.

malūnėli 
vaka-

Gerokai 
vyrai eme pe- 

visai

Ii- ii

megs! i tea!
rus, bet musz/.^igali iii juos eiti, 

gali pasiukai! vt i
Jei

rasi

knvgvne
l iausiu dramų.
prie poezijų,

ge-
esi linkės

daugumos

Vaikai irgi t ari bau pusk irta 
kambarį knygyne, kuris pilna 
invairiu knxgu 
sienis amžiams.

Kaip gali tas kny
■ < r

x a k a r< >
t i .’ Gali eiti kn\ 
da dienos ar

t i n kainu
s

VI-

as naudo 
vuali bile ka- 

laiku
\ i

ir papra- 
■gos, i r ga-

< r

k ii) g) nai paprastai ai idari 
szaliu poetu raszliH. Gali pasi- įsa diena ir vakare -- 
geri't i i’ilozol i ja 
liszkais rasztais. 
mokinti amalu, 
invairiaiisiu knvgu 
ežiu visus amatus. Jei groji ant 
fortepijono, ‘ai 
st runienl o,

ir k i t a is mok > szvti kokios nori kn\ • *

Jei nori iszsi ] Ii sau ramiai skaitx ti. Kuxgy- 
gas 

nori
kn\'gynė rasi 

lieczian

gal i »
gaidų isz knvgvno. Bet

'los
Anglu kalboje ir

skaityti.” Daugu

gas x'isose kalbose,
tr

siranda tavu miesto

k vsi

susidės isz se
ru pi u. (1) Vaisiu i r
(2) mėsos, naminiu 

kiausziniu,
pieno ir sūrio; (3) duonos, pus- 
rytiniu valgiu ir kitu griulu; 
(4) riebumu; (5) saldumynu.

tas grupes negalima 
kiekxiename valgyje.

gerai szeimininkems 
prižiūrėt i kad 

szeimvna
vi rsz m i netus 

Privalome

t raugtas lyg tolimesniam 
kui.
LENKAI ATSZAUKIA SA

VO KONSULĄ ISZ 
MASKVOS.

Varszuva, Lenkija. — Lenku 
vvriausvbe atszanke isz ^fask- 
vos savo generalini konsulą

f«l!

generalinin

(Telmicki. Jis veikiausia bu#1,1 Jf 1 * »

Zapyszkis, Kauno 
Kovo, 18 d. Girininku 
pasikorė T. Mocevicziene.

I*

,1
I
IH

visai paleistas isz tarnybos.
Chelmieki nusikalto tuo kad 

pasikalbėjime su sovietu spau
dos agentūros atstovu pareisz- 
kes pritarimo metodams, šorio-'

Visas 
valgvti 
Bet ' 
arba motinoms 
nors svki 
privalo 
valgius,, 
ginusi' xalgyti xaisiu ir 
viu, ir vaikams 
sz\ iežio pieno.

Vaisiai ir daržovi's 
priduoda mineralu ir vitaminu, 
kui'ii' sveikatai ir kimo iszsi- 
vystijimui yra reikalingi. Kur 
galima, patartina juos auginti 

jeigu turime 
juos isz-

lik

in diena 
valgyt i

kuodam 
daržo- 

reikia duoti.

kiniui

degtines. 
T !

Besipeszant vienas 
iižmusztas ir Bu sužeisti. Su
žeisti ir užmusztasis vra rusai.
NESUTIKIMAS SZEIMY- 

NOJE — PASIKORĖ.
apskr. — 

’kaime 
Ji

atrasta troboje bekybanti gale 
lovos ant namines juostos, už
nertos už kaklo ir pririsztos 
prie kart (‘les.

Savižud v bes 
sz(‘ i m vn i szk os n esu t i k i mas.

UŽ KYSZIUS NUBAUDĖ.
Sza'kiai. 19'24 m. priesz Ka

lėdas vienas Szakiu m. žydelis, 
senu papratimu, nunesze vietos 
policijos nuovados 
kui invairiu daiktu dovanu. 
Nuovados virszininkas minėtus 
daiktus sulaiko, kaip duodama 

sustatęs protokolą, 
perdavė taikos teisėjui.

Kovo 1'2 d. 
bya isznagrinejes, 
kyszio davima nubaudė 300 li
tu pinigines pabaudos ir 3 pa
romis areszto. Visi miesto ŽV- • 
(lėliai labai pasipiktinę virszi- 

stebisi, 
rusu 

laikais, kada buvo galima do- 
valdininku

ir

priežastis —

tu teismo pavartotiems tenka ” 
kunigo I so bvloj Leningrade.
BANDITAI SUDEGINO GY 

VAIS 100 ŽMONIŲ.
London. — Korespondentas 

isz Tien Tsin danesza, buk sze- 
szi szimtai Kiniszku banditu 
užklupo ant miestelio Tsu Ling 
(’hupg tiksle apipleszimo. Gy-

J uvirszinm-
reikalauja kad 'kny

Jei
pasakyk

patars,

mis t ik 
szvaria i užla i k y t m 
knygas neszti namo,

• ir jis 
kaip galima ta daryti. Jei ang 
liszkai m 
y pa t a 
no patarnautojai pasironge 
gelbėti visiems kurie ateina su
rasti reikalaujamas knygas.

Knygynas \ ra vienas 
Amerikos didžiausiu 

duoda jiems pro- 
;a patiems insigyti mokslą il

gas dedasi visame 
— ir visa tai velt ui.

kilo kokio iu • I :‘pie tai knygini, 
pasiskolinti 

:al sa
x' i'sos k ny gos y ra 

asz nemoku

< r •gali kalbi1! i ateik' su 
kuri moka. Visi knvgv- 

na-i

darželiuose, 
lengva

A ngliszkai 
moję knygynu pdi rasti knv- •

ir savo pri
imtoje kalboje. Jlokiu lie

ku vg v m?, 
pakviesk pora kitu Lietuviu, ir 
eikite in knygyną ir papraszy- 
kite kad insigytu knygų Lie
tuviu kalboje.

žmonėms
tr •
r-*

žinoti
saul v

vra ISZ

dovanu

pa-

savo
ju perdaug, 
džiovinti ir in bonkas didi, ar
ba žemieji1 padėti del žieminio 
suvartojimo.

Mėsa, naminiai paukszeziai, 
kiausziniai, pienas, suris ir žu- 
x ) s pristato riebumo padrutin- 
li kuna, taipgi mineralu ir vi
taminu. Kuomet namie gyvu
liai skersti mėsa galima sūdyti, 

vėliaus vartoti. Pienas irvartoti.
Imtinai rei- 

gali sekti

kvszi ir

taikos teisėjas 
uzžvdeli

ninku pasielgimu ir 
kad 'dabar m* taip, kaip

vento,jai iszbegiojo po visa ap
link inia. Apie szimtas likos su
gauti ir nuvaryti in urvą, su
kraudami in ja daug malku ir 
uždege. Nelaimingu auku riks
mai buvo baisus, o nekuric isz- 

liepsna laukan, liet 
tuosius nžmuszinejo 

su akmenais. Po atlikimui tojo 
baisaus darbo, apiplesze visu 
gyventoju namus ir nujojo in 
kalnus.

bego pro 
banditai

'IM|H

"ii

ii

t

j

--F.L.I.S.

SOFIA, BULGARIJA, KUR ATSIBUNA KRUVINI MUSZ1AI.
Nesenei -norėjo.nužudyti 

karalių, nužudė keliolika virszininkii ir konia suardė visa puikia katedra ir sužeidė mirtinai 
minister! Zankov’a. Seredoje atsibuvo susirėmimas terp vaisku ir komunistu kuriame daug 
žmonių likos užmuszta ir sužeista. Vaiskus sudrasko požeminius tunelius idant iszvaryli pa- 
sislenusiiis tonais raudonuosius. Cenzūra rusta, todėl neiralima visko dažinoli kas dedasi

Raudonieji nepaliauna savo szetoniszku darbeliu czionais.

i r 
sviestas vaikams 
kalinga ir augusieji 
ju pavyzdi. S^viežias pienas 
<r 
Įima vartoti 
Duona,, pusrytiniai 
kiti grudai, tarp kuriu 
minėti ryžius, kiniui iiridnyda 
energijos ir riebumo. ‘Grudai 
irgi priduoda mineralu ir vi
taminu.

Riebumai ir saldumynai pri
stato energijos bet perdaug ne
reikia vartoti.

Farmers’

geriausias, bet jo neturint ga- 
džiovinto pieno, 

valgiai il
ga limo

vanomis 
simpatijų.
PRIBUS VIRSZININKAS.
Kruopiai, Sziauliu apskr. — 

trakt ieriu 
insigerti
gaunama.

i n si gyti
ISZ LIETUVISZKU 

KAIMELIU.

Bulletin
Good Proport ions

Dietr’duoda tolesniu patarimu 
kaip gaminti valgius szeimy- 
nai. Buletina galima gauti ra- 
szant in U. 8. Department of 
Agriculture, Washington, D. C.

—F.L.I.S.

i <
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SALUNE TERP DVIEJU 
KAREIVIU.

— Mano sužiedotine turi 
akutes kaip dvi žvaigždutes - -

— Jeigu teip, tai tamista 
nadnnrnczniko inn szlinhui Ino.

Wilkes-Barre, Pa. — Eidami 
žuvauti, Jurgis Mdsseris 9 me
tu ir Leonardas 
teipgi 9 metu,
per truki ir sumalti ant šmo
teliu. Nelaimingi vaikai 
no Fort v Fort.

•J
ir ahi- 
“ pas 

Ke-

Czia vieszu 
dzin nėra, bot 
gerus žmones” 
lios dienos atgal paszto laiszk; 

su kitais vietos muszei- 
prisigere

Vinkauckaa 
likos pagauti

neszys
komis,
Vaitkui langus.
iszgasdino moteris.
“gastroles,” y]iacz tarnauto
jams, rodos nepriti'ktu.

iszdauže pil
pridaužė ir

Panaszios

f

*u

mst roles,

KAS TAI YRA CIVILI
ZACIJE.

Tūloje szvaicariszkoje moks- 
laipeje daraktoris apsakinėjo
mokiniams, kaip daug kitados 
Imdavo meszkn juju 
bet ant nelaimes civilizacije 
juos visus isznaikino.

— Ar jus žinote—baig
damas 'kalbėti daraktoris, — 
kas tai yra civilizacije ?

— Teip žinau 
vienas isz studentu. •— civiliza- 
Ai in vra ini unnLi li<n»n mm Vn_

sklypia,

atsiliepė

Raynesford, Montana. — 
czionaisPetnvcziftPraeita 

smarkei pasnigo, jog žmonis 
negalėjo iszeiti isz st ubu, bet 
sniegas paliovė ir vela graži 
dienele užstojo. Ptiesz tai isz- 
rode kaip t ikrą vasara, žiedai 
žydėjo, medžel sprogo o farme- 
rei are žeme, bet nupuolus snie-

Po

gui viskas suszalo. Žieminiai 
kviecziai iszszalo iv turės isz 
naujo sodyti. Sniegas pagulėjo 

i.Z •kokia sanvaitia laiko.
■ r »

GAL IR tElSYBK.

— Geriausiu žmogum ant - 
svieto yra .... vagis

— Kaip tai t
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(’zioYi Amer ike didžiausi ap
gavikai yra laikomi didelioje 
paguodoneje ir lengvai iszsisu- 
ka nuo bausmes.

Sztai garsus apgavikas Ray
mond Bischoff,
<
Chicage,

gavi ką i yru

savo prieszus arba viso aplaike 
14,639,399 balsus.

Kada jam praneszta buk ji
sai likoseiszrinktas tai paszati
ko: “ 
asz duosiesiu traukinei už no
sies, darysiu kas man patinka 
ir valdysiu su geležiniu ran
ka.”

14,639,399 balsus.

Lai niekas nemano kad

su

Lietuviszkos Pasakos.
. ....... ■. "•

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1U3.

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

nos vion moteriszlioš t’ora bu-
vusios, argi ju isz yyriszku no
ra buvusiu? Atsakymu gavau: 
buvo, sako, ir isz vyriszkii ra- 

” vadinami, 
ateinanezius

kuris apgavo 
laugybia Lietuviu ir

1 UW11 .jiiiiv,
Bridgeport ir Pullmane ant ko
kios peųkiu milijonu doleriu, 
likos ana diena nebaustas ntio 
1 meto lyg 10 metu in kalėji
mą, Bischoff ui tas labai nepa
tiko ir dabar nori apelavuti in 
augszcziausia suda. Galima 
manyti, jog Bischoffas ilgai no- 
pasedes kalėjime. Už meto lai
ko, gali ji išleisti isz kalėjimo 
už “gera pasielgimu” ir laiky
ti ji kaipo paveizda 
nieriu.”

Kitaip nu 
jeigu paimtu 
arba bunka pieno 
Už toki*2-peržengimą tiesu, pa

su juom rustai. Aplai
žytu mažiausia szcszis metus 
in kalėjimu kaipo paveizda del 
kitu, o po išėjimui isz kalėji
mo visur ji persekiotu kaipo 
“pavojingu kriminalu.

■ Lenku
\f Lake

s ūda.

9 1

4 4

ir lail 
geru biz-

juom pasielgtu, 
kepalėli duonos 

nuo duriu.

sielgtu

1 >

Nesenei Londone likos per- 
kratinetUfk teismas tūlos pore-
les ant persiskyrimo. Mr. S. I). 
Drew n spircNi pcrlaužimo įno

ry ši u nuo savo pa- 
eziules už apgaudinėjimu jojo 
ir Nusincšima nu kitu vyru 
nuo kurio pareikalavo penkis 
šimtus svaru szterlingu už at
kalbi!) ima ir Įiavogimu 
jojo pa ežiu les.

Sudže buvo kitokiu pažiūru, 
davė persiskyrimu, bet atlygi
nimo vyrui už skriauda ir ne
tekimą paežius 
Savo nusprendime 
motore, kuri apgaudinėjo savo 
vyra, susinešdama su kitu yra 
nieko nevertu — ne peilso. Tas 
.daugiau atuesza vyrui naudos 
ne kaip bledes, nes be jokio er
gelio atsikrato nuo svetimvy- 
riszkos moteres 
džiaugtis, 
nimo, jog atsikratė nuo tokios 
bobąs.

terišku

su kitu 9

meiles

nepripažino.
sake, buk

ir privalo 
o ne jeszkoti a t lygi-

Du vargszai Londone iszrado 
nepaprasta būda uždarbiavi
mo. Neturėdami kitokio užsi
ėmimo, pradėjo rodyti nepa
prasta perstatymą del praeigiu 
ant ulycziu. “Aktorei” sugau
davo žiurke ir laike kletkoje. 
Vienas atidarydavo kletkos 
duriukes,. o kitas atsiklaupęs, 
lauke iszsižiojas ant iszbegan- 
czios žiurkes, kuria pagauda
vo ir nukansdavo galva. Tok is 

nustebindavo 
žioplius kurie gausei apdova- 
jMtdavo nepaprastus artistus.

Bet ana diena patiko viena 
isz ju nelaime. Kada suėmė 

isz karto nenukando 
galva, kuri perimta 

skausmu, perkando jam gerkle 
ir sudraskė baisei veidą. Po 
keliu dienu “artistas” kentė 
damas baisės kaukes mirė. Pa 
licije uždraudė rodymą tojo 
perstatymo.

>

Aktorei

perstatymas

žiurke 
žiurkei

artistas
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Gudrus Teisėjas Iš^el 
bėjo Šeimyną. %

- 1 > ' » » I'

Namų svininkas užganSdmtasi 
•AZisi linksmi!

r

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame čjo byla dėlei jos išyaryjno 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundC-si, 
kad jie nuolatos yra erzhjami ver
kiančių kttdikių šitos lėliškos, šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų ntitįldinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti, išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti j aptiekę, 
nusipirkti už 3Sc. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas 'bylą sulaikė 10 dicing, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
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 jį! Jie net 
prašo daugiaus! .

(Pa^kdbimaB)
■ti*.*.**^,* ,„i, » . ...... ................. g
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Gegužio Menesis
m
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ganiai “žirniais
Tie žinodavo
daigtus apsakyti; szVilpdami 
susiszaukdavo piktas dvases, 
nuo tu gaudavo visas žinos ir 
su tuom pasirokuodavo. Užtai
gi ir dabar da yra tokiu žmo
nių, katrie bijosi triobose ir 
tarpt riobose szvilpauti, kad 
velnio ne atsiszauktu.

5.
Vieno ūkininko susiėdė bu

vus aptariama per ragana. Tas 
naktije iszejes savo pusžaliuo
se rado kiaule, su vėzdu ta par- 
musze; ant rytojaus ir iszgirdo 
ta susiėdė beserganezia. Tai ta 
ragana buvo iii kiaule pastver
tus.

Gegužes menuo, yra gražiausias,
Jr isz visos gaantos yra linksmiauses; 

y vai kvepuoje,Oras pavasario g
Visos auguoles atgijo žaliuoje.

Visos kviet.keles žydi,’ džiaugdamos, 
Kožna beviena szirdis ramindamos; 
Pažvelgus girrioj in žaliuojenezius medžius 
Ir in ju puikius smulkius lapelius.

Perima kožna beviena linksmybe
Ach kokia yra didi, Sutvertojaus galybe!
Tai yra stebuklingas Dievo surėdymas, 
Per kuri stojas del visu adgaivinimas.

Pažvelgkim in žeme, žolynais apklota, 
Kaip ji visokois/žiedais yra iszpuoszta; 
Vieni žydi geltonai, antri raudonai, treti mėlynai, 
Ir iszduoda del vlsb gardu kvepsni navatnai.

Tas ju kvepėjimas del visu gardus jr meilus, 
Kas tiktai kvėpuoja, del visu yra malonus;
Pavasario laike žiedeliams pražydus,
Biteles iszvydia, pradeda czystyt savo indelius: 

Idant isz žiedu, galėtu rinkti medų, 
Ir rinkt in juosius kad žiemoj ne butu bado.
Visos loke, dirba dūzgėdamos 
Ir in korius saldu medų dedamos.

Linksmai dirbdamos, niekad nerugoja,
, visados dainuoja.

1.
Senovės gadynėje buvo raga

nos susidednnczios isz papras
tu žmonių, (langiaus isz mote
rų. Raganos vedė visokius rei
kalus su velniais ir daugel at- 
ncszdavo i 
naikindavo žmonių turtus 
kenkdavo sveikatai, pagalinus 
h’ gyvastį žmogui atimdavo.— 
Raganos turėjo nelygia gale 
kenkti žmoniems: vienos galė
jo užkerėti žmogų induodant 
valgi arba gėrynių, antros gi 
11 žk e red a v o 1 e i sd a m os 
Užkerota žmogų galima pažin
ti yzeip: serganeziam reikia pa
dėti po galva szventytu žolių, 
arba arklio brizgilą, arba duot

m. mirė 
iszradojas

- Balandžio 13
Elwood 
pirmo mecbaniszkai pasekmin
go automobiliaus, 
keione bearkinio vežimo, buvo 
vienas vežimas del kiekvieno 
18,000 žmonių Amerikoje. Pa
baigoje 1923 metu, buvo vienas 
motorinis vežimas del kiekvie
no asztuoniu žmonių 
tose Valstybėse. Paežiu laiku 
paszaulyje buvo užregistruota 
18,023,584 automobiliu, isz ku
riu, 15,092,177 buvo vartojami 
Suvienytose Valstvbese.

Kad nors Elwood Haynes ge
riausia žinomas kaipo iszrade- 
ju pirmo automobiliaus, 
“bearklinio vežimo,” 
ji vadino 'is daugeli kitu svar
biu daigtu yra iszrades. Jis 
kime Spalio 14,1857 
land, Ind.r

Jis pirmiausia norėjo išras
ti garini inžina bet ta norą ap
leido matydamas kad reikėtų 
visuomet vartoti ugnies. Po 
tam norėjo vartoti 
bet tuoni laiku lengviausia ba
terija svėrė 1,200 1,200 svaru, 
kas priyede rimtai maustyti 
apie gazo inžina ir jam pasise
ko toki inžina padaryti, Pir
mas bearklinis buvo formoje 
mažo vežimo. Liepos 4,1894 m. 
pirmas pabalųlymas padary
tas. Greitumas buvo 6 ir 7 my
liu per valanda.
Haynes padavė pirma automo
biliu Smithsoniai 
kur net ir dabar galima ji pa
matyti. Gruodžio 14, 
trputi suvirsz 30 metu vėliaus, 
Bennett Hill, Culver City, Cal. 
važiavo 250 mvlias in viena va
landa ir 58 miliutas.

, 1925 
Haynes,

kuris pirma

Suvienv-

arba
kaip jis

iszrades.
m. Port-

elektriką

1910 metais

Institution

1924 m.

New York City in 222 
Avenue, New York

Foreign lifmgtittge' Informa
tion Service Gegužes 1 d. 1925 
m. persikels isz 119 West 41st 
Street, 
Fourth 
City.

Prie szios organizacijos ran
dasi sekaneziu tautu 
Czekn, Danu, Finu, 
Vengru, Italu, Žydu, Juoslavu, 
Lietuviu, Norvegu. Lenku, Ru
su, Szvedu ir Ukrainiecziu.

Organizacijos uždavinys yra 
perstatyti Amerike ateiviui ir 
ateivi Amerikai. L.. ____ ...
lieka siuntine jaut svetimu 'kal
bu laikraszoziams naudingus 
informacijinius straipsnius, ir 
anglu hiikraszcziams, 
lama, kliubams, 
joms kolegijoms ir t. t. teisin
gas informacijas ir faktus apie 
invairias tautas. Organizacija 
nešmenims irgi teikia informa
cijas.

Prie Lietuviszko bjuro ran
dus! musu tautiete pana Mari
jona M. Kižiute,jona M. Kižiute 
vaite.

Per iszrinkima naujo prezi
dento Vokietijoj generolą Hin- 
denburga, svietas randasi nau
jam pavojuje, nes jisai manu 
užvesti vela monarkije. Kada 
jisai dagirdo kad likos išrink
tas, tuojaus nuvažiavo pas bu
vusi kaizeri in Doorn pasisvei- 
kyt su Vilimuku isz ko jisai la
bai nudžiugo, nes pabudo ja
me viltis, jog jeigu ne jisai, tai 
jojo ipipedžiai da gales pasi
likti kaizereiš.-

Žinoma visiems buk Hinden- ‘ 
burgąs yra tvirtu inonarkistu 
ir visados laike szali kaizerio. 
Visos Europines vieszpatystes 
taja žino nulindo, nes yra to
sios nuomones, kad Hindenbur-

jojo inįpcdžia

gąs stengsis sukelti Vokiszka 
cimryątą ir .nedovanos ilž pa- 
nesztas striaiidas tiems, kurie 
buvo prioazingi monarkijai.,

Hindenburgąs likoa iszrink- 
tMKi 886.759 balsais daueriau už

Hindenburgas likos iszrink-

9

biurai: 
Vokiecziu

Ta darbu at-1

žunia- 
organizaci-

szvieši lietu-

LAIKAI MAINOSI.

SzJrdeles mano!— ozaruvies iiiauv: seniau, 
o sziadien yra didelos permai
nos. Poteisybei musu bobutes 
kitados tu rojo trumpus protus, 
bet už tai turėjo ilgus plaukus, 
o dabar juiu anūkes turi ne tik 
trumpus plaukus bet ir trum
pus protus. Sziur kunnlte! *

i

Ii

nelaimiu žmoniems:
i žmonių turtus,

turėjo nelygia gale

Tolinus bus.
veju.

•f V.

gerti suskųstus arklio kano
pos,— tada užkerėtas ima pur 
tytis, isz ko pažysti, kad jis už
kerėtas. ■— Užkerėta žmogų ga
li atitaisyti tiktai vyras, ne ra
gana, kuri prilaiko dauginus 
velniu; neatitaisant žmogus tu
ri mirti. Tolinus 
keikdavo, užkalbėdavo ūkinin
ku gyvulius, kenkdavo daržo
vėms bei lauko vaisiams, atim
davo karvėms pieną, perėdavo 
drugius ir kitokias 
gadindavo sodnu

raganos už- 
n .

raganos

nakti, verda

9

in Kieva.
Lietuvos;

Kieva 
tarpe

ligas; nu- 
žiedus ir 1.1. 

Raganos turėdavo iszduoti ro- 
kunda velniams isz visu metu 
savo darbu. — Kada pradeda 
žydėti rugiai, tai vakarais, po 
nusileidimui saules
brauko rugiu žiedus, ir paskui 
sulaukė Joniniu 
kosze; prisivirė pasitepa bam
ba, pavalgo ir paskui, paėmė 
piesta, lekia 
guli toli nuo
plaeziu lauku ir giriu randasi 
didele lygi lanka, 
anksztas- pylimas, 
M Ra mb i kalni u.” f.
niu nakti sulekia raganos isz 
viso svieto ir apkalba visu me
tu atliktus savodarbus. Nenu
veikusi ragana nieko blogo per 
isztisiiB metus, apturėdavo 
bausme nuo savo valdytoju — 
velniu.

t:XX -

t

ę«ra* abafaam naudojimui
linimentaa

Kuomet reumatismaa ar neuralgija
Pain-Ėxpelleris

Kuomet raumatitma* ar neuralgija 
vargina Ju«, HtrinJtite skaudamas 
viataa iitio atsakančiu leimyniniu
Knimantu ir tvoja* pajaukite pglong- 
vinimi, 1 141 * 1

31c Ir 70cbonla vaistini**. Tžnty- 
Idt*, kad butų Inkaro vai*baž«nkų*

vinim*.

t

F. AD. RICHTER A CO. 
B«rrr & South Sth Sts.

Brooklyn, !?. Y. '

o vidurije 
vadinamas 

Tai ten Joni-

O
Kita syki žmones daug kyt- 

resni buvo: dabar 
daktaru, tai akuszerku, o kita 
syki tai kokia sena boba turė
davo su velnio žinojimu, tai ta 
viską, kas tik reikdavo, pada
rydavo; ji ir iszgydydavo ir už- 
raganaudavo. Kad kas papirk- 
davo boba ragana, tai ta pada
rydavo, ka tik užpirkikas norė
davo: ar tai koja pritraukda
vo, ar visa in kamuolį sutrau
kydavo, arba velnią pasiunsda- 
vo in ta, ant kurio būdavo pa
skirta. Tas velnias paskui kan
kindavo, tai kad da koks’kuni
gas būdavo szventas, tai jeigu 
tas iszvarydavo, o jeigu ne, tai 
teip ir nukankindavo žmogų 
užraganota. Ir tie raganiai ne
lygus buvo; vieni daugiau ži
nojo, kiti mažiau. Būdavo iii 
pirszlius rinkdavo seni isz ke
linto kaimo, tikrai nosinga vy
ra, o kuris nieko nežinojo, tam 
padare būdavo visai blogai.

3.
Kita karta ant Szatrijos kal

no sz. Jono vilijos naktije susi
rinkdavo daugybe raganų. Ten 
būdavo szviesu — szviesos, ten 

ten jos krykšz- 
rekaudavo. Man 

sakos,

tai reikė

jos szokdavo, 
taudavo ir 
vienas senas žmogus 
katras netoli to kalno buvo gy
venus -r- tai jam ’koks ten senis 
sakes atmena, kad da jo laike 
sz. Jono vilijos naktij szviesos

’ A V 1T

PAJESZKOJIMAI.
1 -t;„

Pajeszkau savo brolio Izido-
rio Sziltuezio. Apie 15 metu ad- 
gal gyveno Philadelphia, po
tam iszvažiavo in Kansas City. 
Teipgi pajeszkau savo pusbro
lio Petro Bara nė neko. Abudu 
isz Kauno gub., Baseinu pav
Girkalnio parapijos. Tegul at- 
siszaukia ant adreso. (36 

S. Sziltutis, 
1339 S. Second St., 

Philadelphia, Pa.

Asz Jonas Karionių 
kau savo brolio Juozą Karloni 
ir sesers Pranciszkos Karlonin- 
tes, po vyru nežinau pavardes. 
Paeina isz Vilniaus Red., Tra
ku Apskr., Orenos Gmino, Mer- 
gažerio Kaimo. Girdėjau gyve
no apie S. Nebrasko,
Jeigu ka)i apię juos žino 
džiu praneszt i ant adreso. ‘

John Carlin Box 65 
t.37.)

pajesz-

Omega.
mel-

Fontanet, Ind.

Florins Cze s na v i c z i us 
pajeszkau $avo brolio Vlado 
_____ __ l-.jąus ir sesers Mor

kum gyveno apie 
West Virginia, dabar nežinau

Czesnavicziąns ir sesers Mor
gy veno apietos, priesz

kur. Paeina, isz Suvalkų Red. 
Seinų •, Apskr., ; Veipalingio 
Gmino, Veisėju Para, 
kas . apie juos 
praneszt, 
reikalu.
Fl. CzesnavicziuH

Jeigu 
žino meldžiu 

turiu labai svarbu

Box 89 
Connerton, Pa.

Pajeszkau mano draugu Fra- 
na Jasurevieziu, Juozą Maske
liūną, Antanu MąskeĮiuna ir 
Petra Jiasanka,,visi paeina isz 
Pasaniku Kaimo, Seiriju Para., 
Suvalkų Red., Meldžiu, alsi-

; 0'.

szaukt, arba jei kas apie juos 
žino meldžiu praneszt,

Tony Ala son is
Box 34 Elm Grove, W. Va.

LAIME PRIE DURIU.

Atidarykite duris, 
laime in vidų, tegul jums sutei
kia didžiausia turtą, sveikata 
ir malonu gyvenimą, 
trauksite nuo bedarbiu ir rū
pesti nuo galvos. Pirkite farma

*

leiskite

Atsi-

tarpe Lietuviu kolonijos, busi
te laimingi.

Parsiduoda 20 akeriu geros 
žemes, ant kranto ežero, namas 
ir tvartas ir 
Preke $5,500. ' * I' ... '*■ f *

visi intaisymai.

Kitu 160 likeriu geros žemes
I*ir budinkai. 20 akeriu sodo ir

i 4 1 i I. V-, i

girios, arti jniosto tik 2 mylės.
Preke $5,500. j . .į . .

10ų akeriu geros žemė# jr bu-
(linkai, geri gyvulei, padargu, 
miszka^,;. 30 akeriu sodas, 1 
myle in miestą. Preke $7,000.

80 a^ėrju geros žemes, sodas, 
upe> liaujas tvartas, ir stuba irs 

,1 ‘ .. * " ' 11
ant to kalno buvusios ir roką-,ke $2,0QQ.

• i * • ii i. . , I t J/y 5 I •

80 uvėriu geros žemos, sodas

Trinsdamos apie avili
Dieva galinga josios garbina
Ir ant garbes Jo, vaszka gamina.

Tcipos ir visi vabalelei, pavasari pajutia 
Prie vasaros darbo, visi sukrutia, 
Trauko dido'leis bnreis isz žiemos butu

9

GEO. J. BARTA8ZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

/Arba Kotelis.c

h .................. .........III ■ II* I I* f

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

4

9

9

Szauke prie Dievo, idant jiems padėtu, 
Naudingai per ciela vasara dirbti 
Ir savo Sutvertoji! garbinti.
O ir pauksztelei pavasari iszvydia, 
Visi linksminas, balseleis pragyda. 

Garbe Dievui in augsztybia siausdami,
9

f

Ir savo lizdelius grąžei dabindami 
Džiaugėsi visi, vasarai užstojus, 
Pamatia einant in lauka artojus.

Žino gerai, jog gaus grūdeliu prilosti, 
Ir nereikės daugiau sunku bada kensti. 
Laukus sejant, jieji ne snaudže, 
Kad kartais ir ūkininkus skriuudže.

Anksti snkilia, pradeda malda prie Dievo, 
Siausdami prie to Augszcziausio Tėvo, 
Dekavodami Jam užjojo geradejyste,Dekavodami Jam užjojo geradejyste, 
Lenke galvas priesz Jojo dievyste^ ; t

Teip-gi ir visa gamta Jam, garbe pripažinstaį’ ..
Niekas priesž Jo galybia priė’sžtafflut’iTė drystil, 
Kas yra danguje, ant žemes, trtt'yia isz Dievo, 
O koks garbingas yra vardas to visu Tėvo!

Vasara ir žmonių szirdis linksmesnes, 
Kada pavasari užstoja dienos sziltesnes, 
Visi dainuoja linksmas daineles, 
Bernęlei kalbina jaunas mergeles.

Tardamiesi veseiles daryti, 
Ant visados už motoro priimti.
Mergeles dabinas ir vainikėlius pinas, 
Ir apie nauja gyvenimą rūpinas.

Prižada vaikiueli isz duszios mylėti, 
Ne už vieno, tik už prisižadėto teketi.
Kada sueina abudu in pora, 
Ir veda gyvenimą gražu, padera;

Tada ir Dievas juodu laimina 
O ir po smert turi amžina gyvenimą.

9 m

Skaitykite “Saule”
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ANT PARDAVIMO.
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FLO ELECTRIC CO.
312 W. I^E ST •»

v

(F. D. Bocxkauaka*, Locnininkaa) 
MAHANOY CITY

i

SZVIESA,
UŽVEDA ELEKTRIKINIA 

SZVIESA
į - fi a ■“ ■ I ........................................ ■

in; Namu*, Sxtoru», Moksląine*, Bai-
l
Elektrikine Sxvieaa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORlUŠj

► ■

nyexe* . ir kur >vtik yra . reikalinga

(LIKTORIUS)
v " ■” dv i1 ;H J „

Nattji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 aht lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
miesto. Apie dauginus dasiži 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

(t.f.ji < Mahanov City. Pa

PARMOS! FARM08!
Nepilkit žemiu prastu arba 

pustynese. Norinti apsigyventi 
ant geru žemiu ir tarpe savo 
tautos žmonių kur jau yia su
virsz 400 Lietuviu apsipirku
siu ukes; Czia Lietuvei ūkinin
kai turi 4 draugystės, 2 nuosa
vas svetaines ir Bažūyczia.
/Szi pavasari P. Žukauckas
isz Saginaw, Atich. ph'ko uiko,
U. Laukaitis isz DuBois, Pa.,
važinėjo po Rytinius ^teitus ir 
nesurado patinkama ūke. Su - 
gryžes namo pasiėmė P; VI i c kė

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Teleponas: Waker 4335 v

SERGANTI ŽMONES.
KREH’KITES PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY but, koža* Utar. 
ninka 30 E. Centro št, ant antro flo» 

ro. Ofiso valandos) 9 ryto iki 9
vakare. * * 

RODĄ SUTEIKIA .DYKAI.

vimus girdėjos, bet szenlinkųi 
vis kaskartas mažyn — mažyn 
ir su visu apsistojusios.

. ..... ■ / 4. - .............
Raganos, j^ako, buvusios- isz 

tu paežiu žmonių, tiktai mo
kėjusių#, žmonių, pagadinti, įsz 
karvių pieną ^tilpti į^I.LJrjn, 
visokius gyvulius į pasiversti.
karvių pienu .utiiųti įy t.taji’ją

Klausiau son uju, argį tos raga-

kiti budinkai, arti miesto. Pre-
! ''' *: *'.. t 4 < * t -• Vi* $

' , I, II • , ,l,l 't

'40 akeliu žemes,, liauja štĮi-
bii# gyvulei ir viskas ūži $1,200

40. akeriu sodas ir girios be
« a « a 8 na

arti miesto. Preke
< Z į i 1

budink ii 
$600. h '* p , I.- 1 H . / F. jįm /k M»,f* k », * , 4,

,, yisfls, miuot^s, J'ajTOO^. ,pay*i
/ <

duos ant lengvu mokeseziu. 
. .. ............ .

• 1 >

Kroipkįtes ant ajfpso
*

(36
■ r, f /"10 ' į

I pigiau ne kaip gausite sstorpsia. UI- 
▼•da varpely* prie duriu, taiso el«k>

I trikiniu* prosu* ir kitokiu* elektrildn* 
ius intaisus. Ateikite pu mane jeigu 
manote užvesti savies* ^rba'perinai* 
nyti savo narna pagalnaujausia siste
ma mielai sutsiluiu jum prekes. 
Apsiymu isapildyti didelius kontrak
tus ant apsxvietimo Saliu, Mekslainiu 
Ir.BalnycxUl. Duokite pirmybia save 
tautiečiui pakol ejsite kur kitur.• 1 >1 v. o ' 1111 w d
FLO ELECTRIC CO.
>t» Wx PINE ST., MAHANOY CITY

' i • . r A ' ' > r

▼odą verpalų* prie duriu, t«i*o elek-

lu* intai*u*. Atoikitę pa* m»n* jeigu

nesurado patinkama4 4iką. Su -
G V - 7- - ■ * ' , . . • ■ .

vieze ir atvažiavo.in muau ko- 
lonija kurMbuąit ąpstrpuro po 
puikeė vietas‘ir jiems labai pa-
tiko musu kraeztas. Todėl pa-

V rturtina Lietuviam novaiinet po

nyki Mivo nam* pagal naujausia •iatn*
* -I ■■ | . ■ .W, ►

Apsiymu isxpildyti didalius feontrak- 
tu»Hiit ap*xvietimo Saliu, Mokslainiu 
Ir.Bainycaiu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol <d«it« kur kitur.1 >1 'v O " ‘‘1 *1 ' ■:
FLO ELECTRIC CO.

<1 ♦ . . » ,

nežinomus Kraszttw.; Jau 10
v

motu kaip asz patarnauju Lie-
Iųvid visuomenei ūkiu pirki
mo, todėl ir szimet turiu labai 
geru barganu ant pardavimo.
Mylinti, nkiu gyvenimą mol- 

a wjgh '.'JY.
X Zeipaitia •
R. No.

Fountain,'Midi.

džių atsismaukti
John X žcipaitia ■

R. No. 1 Box 17 ’
i • ir* i

John
J ■» 
v M'-

4 ’ «<!
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DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Speciallatas.
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Užaiaanejvaiu ir Chreniaxke Lig*.
..Eikite ten kur esate tikrMcad irau- 

aite, tvirta rodą ir atsakanti.modika- 
liszka grydyma, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikate nuo manės yra 
gvarantuotaa. ' • > •»■

Jaigu esate silpni, .oerviaxld ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane Ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga. i'

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas stir- 
dias, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti

.Odo* Ugoa, iszberimal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos, ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpai vyrai ar pajėgos jusu jaunya- 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
tea jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
mane. ,• ■. -i ■

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

Ar esate nervuoti ir trote nuodo- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz. ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstai, pikti, iszblysz- 
kuais ir iszberimal ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerkleje, 
stokas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir epecialea ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagclbantis yra mano spa- 
aabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju.rie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavo# per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu-
na koina Sereda ir jo efieas tenais 

tm po No. 44 BROAD ST. Of iso va
landos duo 0 ryto iki 8 lakate. eii* *>

it
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Dievas Nekaltųjų
•15 ! ' 1 ,? L' ■: *

Neapleidžia
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ranka, padoram.. kun igu i, kur is 
,su džiaugsmu iszka i te isz s pa - 
kainu ir giedriu akiu, kad Edr 
varda^'bb dvejojimo užeis ant 
prietilczio.' • •

Žmones veržėsi vįons per ki
ta už vartU'dr labjaus grūdosi 
prie prietilczio.

44Ęi'ksz su mumis, pone ma- 
luninke!” szaukp viens isz žin
geidžių rudaji maluniuka, ku
ris iszbales kaip smertis šzuo- 
lia (zovada) lėk isz miesto in 
kaimu, nežiūrėdamas ant sžau- 
kimo, labjaus užkirto - arklius 
ir tuojaus buvo už miesto

Paskirtoji vaanda prisiarti
no. Kalėjimo prasidėjo didelis 
judėjimas, su tranksmu atida
rinėjo ir uždarinėjo duris, da- 
žiuretojai sukinosi po karido- 
riu, o žandarai sulaiko gimdan- 
eziuoftiuB žmones. Atsivėrė ir 
durys Edvardo kalėjimo, urėd
ui akai, kareivini ir žingeidie- 
jie grūdosi prie jo o po inžen- 
giniu sūdo apeigų, perskaityta 
jam (dar syki isztarme (dekre
tą). Spakainiai szypsodamasis 
klauso isztarmes 
širasze ant jos tvirtai pabrauk 
dams plunksna ir 
paskui uredninkus.

Apaezioje lauke jo ' 
juodai nudažytas, pora 
arkliu, 
Žmones 
grūstis labjaus, o kada Edvar
das iszejo isz tamsaus triobesio 
svkiii su pražilusiu kilniau, no 
vienas isz susirinkusios minios 
atsidūsėjo. Edvardas 
vežimą, prie jo 
drebantis kunigas, ir taip pa
maži slinko skurdus 
prie balso taip vadinamo smer- 
ties varpęlio.

4 4
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sznsiu žmonių.
Ant- galo Marijona atšipai- 

-kejo, uždėjo vainiką isz baltu 
radastų ant galvos brolio ir 
prasze toisdario, kad jai daloi- 
stu užeiti draugo su Edvardu 
ant prietilczio. Po trumpam 
dvejojimui daleido tai teisda- 
rys, kuris isz veidu susirinku
siųjų iszkaite neprielankumą 
del saves. Vėl užstojo grabine 
tvla. <

Bet kada Edvardas, paėmus 
seserį už rankos antru syk ant‘ 
prietilczio užlipo ir kada jam 
dvasi mergaite juodu užriszalu 
akis užriszo, ir kada skęsda
mas sopulije asztuonesdeszimt- 
metis'kunigas rankomis užsi
dengė akis tada pradėjo szauk- 
ti ir keikti susirinkusi minia. 
A k men v s krito ant kareiviu, 
o dangus kassyk labjaus niau
kėsi, lyg peikdamas turinezia 
neužilgo atsitikti scena.

Tas Hzauksmas iszžadino Ed
vardu, kuris patemijo abelna 
su m i szima, at s įstojo 
pajiegas ir suriko garsum bal
su: “ 
norit daryti?

Ęyg' 
viai ir žmones in skaistu jauni
kaiti.

4Ar norite ginti žmogžudį?’ 
susziiiko dar garsinus, maty
damas labai gerai, kad daeitu 
prie abelno pjūvio, ka kad su
laikyti, isztare žodžius, 
einanezius isz szirdies.

Kunigas suprato 
jaunikaiti ir nusistebejes spau
de jo ranka. Marijona gi bepa- 

neklausykit, 
jis nekaltas!” Vienok szauki- 
inas Edvardo buvo pasekmin- 

Marijonos ne
girdimi buvo per baisu riksmą 
ir pamaži gryžo pirmesne tyla.

Edvardas antrąsyk atsisėdo 
ant stalelio, užriszalas vėl akiai 
pridengė. Sesuo atsiklaupė sza- 
le jo, šlepe in kai tusi savo vei
dą sudėtose ant krutinės Ed
vardo rankose, kuriose tas lai
ke paveiksią Iszganvtojaus. 
Budelis pakele dabar kalavija, 
veidas jo buvo mirtinai isz-

Antanas Ramanauskas
Idetuviszkas Graboriui

MILL & PATTEKSOH/sT».
ST. CLAIR, PA'

pasakytu szirdingumu parodyt 
gyvenimą gydytojo. , Godingu 
4kiikli) morgaito užkaito, ka 
drir'dii^telejo in dailu ir drąsu 
voidft jaunikaiezio. Sumiszau 
žiurėjo in ji, negalėdama nei 
žodžio isztarti. Ta valandp 
aiszkiai garsino ateinanti liki 
imi giminingu ir

rlai ji apniko, kad užmirszKla- 
mąs viyka, . sukankintas ilgu 
budėjimu, griuvo ant guolio. 
Tik vėlai iazryto varpai miesto
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Lucorn’o mieganti iszžadino. 
Vejas pute tovienio, o pilni per 
kunti debesiai szliauže virszuin 
kalnu. Pradėjo auszti, kruvina

prietilczio^ t

ir hV (
ant. visokiu, kapinio F 4ffrkbui paroe- 
fizia nuo paprašei uaiu prakfl- 
niamdu. ParaanKU automobiliui del 

, vw4U, ur ' ‘
kitiems pasivnžjf Rimams.

Iftfhi^HamuGja oJa minutei
____I

fizia nuo paprašei ugl“ iki
a it Ma < “

laldhotuviu,

ramino jaEsu nekalta^” 
nesirūpink taip, 

Maryte; ant ano- svieto vėl pa
simatysim, o ton niekad nekan- 
kys mus baime persiskyrimo.”

Dęlko tave nžmusza, kad 
____ ?” skundėsi Mari- 
Negal tavos užmuszinet 

asz to nedaloisiu, o kad tave 
neatmestinai norės nžmuszti, 
tai asz pasikabinsiu ant tavo 
kaklo kak! ir mane drauge nu
kirstu.”

Geras kūdiki!
in

4<
r’ I' 'I'

Edvardas:

< C

esi nekaltas?
joną: “

? ><4Geras kūdiki!” tarė brolis 
bueziuodamas in aszarotas 

o kas bus su serganezia 
Tie žodžiai insmigo 

jai in szirdi. Czionai brolis ap
sūdytas ant smerezio, tenai 
kenezianti motina — ka tur da
ryti? “Ak brolau!” 
perimta nepergalimo sopulio: 
“daleisk mums visiems su ta
vim numirti, kaip asz, taip ir 
motina, vos myri pcrgj'vcsim. 
I szpraszyk ana me 
Dieva, kad ir mus iszliuosuotu 
isz tos aszaru pakalnes.

. V Taip Dievui patinka, 
nenustok vil- 

mergina ir 
motina, 

szven-

akis: “ 
motina ?

atsiduso

sviete pas

♦ > ra-
mino kunigas: 
ties,

panasziu ir saule pasirodo lytuose per tan- 
save dusziu. Marijona ojo pas- kius likus, 
kui meilinga 
priėjės pinna vieszbuti, meldi 
jos, kad teiktus inžengti. Inoje 

Tarnas iszejc
jaunikaiti, o kada tas 

jam liepe, kad tuojaus 'kinkytu 
arklius, skubiai atsitolino. 
Ponas Ignotas, nes taip ji nue 
sziol vadinsim,
Marijona i nėjo su 
durys vėl užsidaro.

“Praszau tamstos sesti, 
re szirdimrai ponas

sadrauga, kurk

abejodama, 
priesz

atidaro duris
baime, ir

” ta
iga o tas 

imdamas ja už rankos, nebijok 
tamsta nieko, asz moku guodot 
dorybe padorios merginos.”

Marijona pažiurėjo jam in 
akis ir atsisėdo spakainiai ant 
sofkos. Ignotas iszsieme pngi- 
liaresa, iszeme isz jo žiedus ir 
inspaude juos in ranka Marijo
nos. Iszsigandusi mergina no
rėjo ka sakyti, bot negalėjo, sė
dėjo nei past i hi s ir nejuczioms 
paliko koki laika savo dreban
ezia ranka tarp delnu 
kai ežio.

Ignotas buvo žmogus s/A’ie- 
8U8, ilgai važinėjos po svetimas 
szalis, pagryžo vėl in tėvynė ir 
nusipirko sau ūke vienoje isz 
gražiausiu apvgardžiu. Gimdy
tojai jo seniai jau ilsėjosi ka
puose, o jisai dvideszimts pen
kiuose motuose savo
buvo neaprubežuotu ponu savo 
valios, ant kiek vietines tiesos 
daleido. Marijona padare ant 
jo dideli inspiyli; kada prie jo* 
sėdėjo ir kada 
aniuoliszkas

kurie palengvele 
prasiplėtė ant visos apiebnkes. 

Pietų vejas in visus szonus 
barsto smulkias smėlis, kurios 
krito tankioje pakalniu miglo
je, ir viską apiak u i donge lyg 
kokiu audimu. Seni ir jauni isz 
artymu kaimeliu 
miestą, kad būti 
kruvino regėjimo.

Pastiprintas tikėjimo, ir ap- 
apic sniorti 
su tvirtumu

rinkosi in 
liudininkais

siprates su mįsle
lauke Edvardas 
valandos, kurioje paszauks ji 
prie paskutinio,paskutinio 
žingsnio. Puolė

o sunkaus
keliu, o

ranka
savo jau- sinerties pa-

l

J

4U, krikazty^la if

HU rin k ch

jauni-
4 I 

nelaiminga
prižiurk serganezia 
tai yra ^pirmiausia ir 
cziausia tavo pareiga. Pavydek
broliui, kad jis mirszta tokia 
dailia smerezia.

Priesz duris kalėjimo stovėjo 
lieknas jaunikaitis, jo drabu
žiai ir stovyla liudijo apie ge
ra jo iszuuklejima. Szluostesi 
aszaras nuo akiu, kad jo veidas 
buvo dikeziai inkaites. Brolis 
su seseiv dar syki apsikabino, 

atsisveikino broli

ant 
karsztai užsiėmęs malda, liepa- 
temijo ineinanezio kunigo, ku
ris, pabaigus Edvardui maldų 
padėjo jam ant galvos 
ir palaiminės prie
trios krutinės prispaudė.

Ramina tai mane sūnau, 
kad tave maldoje randu, veidas 
tavo yra giedras ir Msiszkai 
prie smerezio prisitaisiusiu isz- 
rodo. Laikykis stipriai tikėji
mo, o bus lengvas 
mas su svietu,
cziuotus kelius taip jaunas paži 
nai. Atsimink visa savo gyve
nimą, isz kur pažinsi, . kad ai- 
t rus 
žingsni eina su
džiaugsmu, 
ežius yra valdžioje 
persimainanezio likimo, 
lengvai pamirszta, kad isz dul
kiu paėjo ir kad vėl sugrysz i n 
szalta prieglobsti žemes, 
vienas nelaimingas 
pasmerksią
pageidimuose ir visu ragauja 
sajjumu, kad užgluinyti grau
žianti ji kirminą, o kada iszsi-

ftft drąsini ejo

Paliaukit, pa^zeleliai, ka
* y M

___ . — 4

užkeroti žiurėjo karei-

fe==.
it . ■.* • ji, 1. •

Vienam mieste Kuosa lizd^ 
, suvijo,

Daug in t b lizdą P.’Aejo,
Juodvarniu, 1

Ir da pau’ jrsxOziu kitokiu. 
. Net g ražu girdėt,

Kaip pr /ideda czirpel,
Sen jin patinas, 

Kraipo .gtulva kaip kutina 
Bet .kaip/sriapa panaudos. 

Tai tisus iszkapo-i.

Bell Telefone^ 1373

J- C/SOGDEN
322 Vy.Long Ave. DuBois, Pa

/ Liotuviszkas Bankieriu*
I ir Laivakorcziu Agentas
9 I ' — ■■ ■■ Į     ■ -    -      .......................... ............■ —

amžiaus

Htraz'An, Szpoku,

••S

7

Lie tuviarkat Graboriaa

K. RĖKLAITIS
numirėliu*Laidoja numirėliui) pagal 

naujausia madų ir mokslą. 
Turiu pagelbinlnke moterių. 

Prieinamo* prekes.

816 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

i 
i

persisky ri
kli ri o erszke-

' apsuptas 
nusistovėjo

vežimas 
, juodu 

žandarais.
pradėjo

nepa-

kiltinga

Marijona 
paskutiniu syk ant szįo svieto 
szirdingu pasibueziavimu, pa
simeldė ir iszejo, palaiminta 
guodotino klebono. Iszženge už 
slanksczio ir nulipo susirupi- 
inus nuo laipsniiuprisilaikyda- 
ma turėklą. Jaunikaitis regi
mai invyskintas seko paskui 
ja nekuriam atstume. Mergina 
sustojo priesz krautuve aukso- 
riaus, jn kiszo drebanezia ran
ka in prikysztes kiszenuka, iszr- 
sieme žiedus, pabueziavo juos 
(būvą tai atmintis po minisio 
tėvo) ir inženge in krautuve. 
Jaunikaitis dabotingai temi- 
jo visus jos pasijudinimus ir 
prisiartino (nevagos norėda
mas ka išsirinkti sau)
lango krautuves, kur perregi
mos dėžėse buvo sukabinti auk 
siniai brangumynai. Isz ten ge
rai buvo matyt, kas dedasi vi

dirstelėjo in 
akis, 

jausmu.
merginos

persigando pajiegos
sziol nežinojo, o

saldu buvo
kuriu sulyg 
vienok taip jam 
jiems atsiduoti.

i i

kajipga, 
jaunas vyras merginos;

Dulko tamsta tokia nepa- 
paklause

prie

ranka padavė

dagirsti

įį j

‘IMr'li'i

už kokia

durije.
Drebanezia

Marijona savininkui krautuves 
brangius jai žiedelius; tas juos 
peržiurėjo, o persitikrinęs apie 
tikimniH aukso, padėjo ant 
svarstyklių. Sumurmėjo ka ten 
po nose, ko negalėjo
stovintis už lango jaunikaitis, 
lingtelejo galva apsiverkusiai 
merginai, iszeme kiek sidabri
niu pinigu, persakai te juos ant 
skomes, o szi, susižerus juos, 
tylėdama iszejo.

Kaip tik Marijona iszejo isz 
krautuves, nepažins tarnas i s ten 
i nėjo, klausdamas,
preke mergina žiedus pardavė.

Už tris dolerius, meilingas 
tamsta,” atsake su guodone 
užklaustasis.

Kuogreicziausiai 
nepažinstamasis pripildė ma- 
szna mete tris auksinius pini
gus ant murmulinio stalo ir 
prasze už juos žiedu, kuriuos 
jam nusistebejes auksorius ati
davė. Žiūra szio buvo smarki, 
dėlto greit sujieszkojo akimis 
Marijona minioje žmonių. Ka
da jau ja neužilgo turėjo dasi- 
vyti, ėjo paskui ja išžioto ne
kuriam atstume, in ja tik temy- 
damas, nekarta atsimuszdamas 
iu praeivius^

- .:44Kur ežia gyvena ponas
■ "T r ' " L . JFT ■ 11 .

»

paŽinstamasis, 
szaunįai, ir apsiėmė

< <

atsake

iszsieme

4<Kur
dak|arasPI paklauso Marijona 
senyvos moteriszkes; bet dar 
toji ♦ nesuspėjo atsakyti, kaip 
prisiartino prie Marijonos nen 
patinstamasis, • • • pasikloniojo 

su neisz-

kentėjimas žingsnis in 
pralekiancziu 

li\taip: piniguo- 
tovieninio 

arba

A e 
turtuolius 

isznvkstancziuose

sedo in 
užėmė vieta

pulkas.

s zuk tele

1 iovos szauke: ' I ft

Pasilik sveikas!” 
jo pasirėmęs in mūra Verner’is 
su neiszpasakytu sopuliu atsi- 
tolinaneziam Edvardui, 
tiesdamas prie jo rankas,

Kada jau- 
ji galva.

gesins, žodžiai

o isz-
p ra

szvclniai 
“juk 

asz žinau, kad tamsta tik del 
molinos žiedus pardavei. Pri
imk iuos tamsta isz mano ran
kos, kaipo ženklą mano gnodo- 
nes del pasiszvenczianczios do
rybes, maldingos ir taip kudi- 
kiszkai mvlinczios dukters, 
kaip tamsta.

Sztai jau 
tamsta leisi, drauge važiuosim 
su mano gydytoju pas sergan
ezia tamstos motina. Jei galv- 
be žmogaus gali ka padėti, 
gebsnumas mano gydytojo tik
rai sugražins gvvasti ligones, 
apie kuria tamsta rūpinies. 
Guodoju asz ta jausma. nelai
kyk tamsta savo 
tankiai lengvinus buna sužeis- 

kokia esvbe 
tuos kentėjimus dalinasi.

“Nuo nekurio laiko priguli 
man kaimelis ant kranto ežero 
Vienvaldstaedto, kur tamstos 

man 
kad 

mažiausia

y t

dnkter

užkinkyta ir, jei

tai szirdžiai, jei

aszaru, nes

motina gyvena, ir tikėk 
viskas kitaip butu buvę, 
buoziau gavės nors
žinia apie tamstos motinos pa
dėjimą.
stengsiuos kiek galėdamas pa
taisyti; maeziau tamsta brolio 
kalėjime, o skausmai giliai su
judino mano duszia.

Del Edvardo, ant 
nieko negaliu padaryti.

Ka laikas sudarko,

jusu liki- 
rupi, kuris

nelaimes, 
kaip 

tik gailėtis. Tamsta matai ma- 
nije žmogų, kuriam 
nms nemenkai
džiaugtus?, kad jam tamsta ar- 
cziau susipažinus, duotu mei 
bieziuolio (priofėliaus) vardu. 
Paskutiniojo žodžiai, kuriems 
draugavo jautrus ir pilnas už- 
sitikejimo dirsteleiimas, stip
riai sujudino Marijona, o dir
stelėjimas, pilnas dekingvstes. 
kuriame visa jos tyro duszia 
atsimusze, buvo viskas, kuomi 
galeio dabar atsilyginti savo 
naujam pažinstamain. Nenžil- 
gio Važi jo užkinkytame pora
Smarkiu arkliu; važigvo szuo- 
liu in kaimu Marijona Ignotas• •

ir gydytojas. - ,
10. .1 M<

Puse bjaurios nakties pergy
veno- Edvardas nosumerkes
akiu, ant galo miegas taip stip-

savo apjokime, 
papnrtymo gai

dėjo gailiai verkti, 
nikaitis atkreipė in 
negalėjo padoms Verner’is il
ginus susilaikvti. Milžiniszka 
šyla skyrė sau kelia prie jauno 
draugo ir suVįkd balsti Huto* 
Palaukit teriOnys! palaukit, 
nežudyki! nekalto jaunikaiezio 
kad ir jus nepatiktu 
teisingo Dievo!”
nustūmė Verner’i, miniose pa
kilo neramumas, davėsi girde-

rūstybe 
Pa neva! i tik

žadina isz tuseziu svajonių, pa
sijunta baisios grabines nak
ties globijc. Paskutine vilti tip,, 
ri gydytojuje, kuris turi suvy
tusiam atnaujinti smegenis ir 
uždegti isz naujo k i birk szt i gy
vasties jau mirsztanczioje 
krutinėjo. Bet ežia pasibaigia 
buklus (dailu, sztuka), o • v iso
gal i s pirmiaus 
nusimena nuo
vos vieno žmogaus; Ka jam da
bar padės pinigai ? ka gales jo
jo viltaviliai?. patsai vienas 
liekti nesuraminamas svajonė
je be vilties ir laužo smegenis, 
ar yra kokia ateito, ar vol ir 
ant ano svieto yra taip tuaczia, 
kaip jo mirsztanczioje krutinė
jo. Baugingai abejodama iszlei- 
džia ant galo dvasia neiszsike- 
lusia niekad augszcziaus Sma- 

neatsi- 
szeszelio

Kunigas k lobo-

savo

guriavimo jausmo ir 
gryžusia niekad ant 
praeitos. Ir taip nuleis ji iszkil- 
mingai in sutrandijusia žeme, 
kur vieszpatauja amžina lygy
be, kurios gyvendamos niekad 
nepripažino. Toks smertis turi 
būti baisus.”
nas atsisėdo prie Edvardo ir 
primine jam Kristų, kuris ne
kaltai nesze sunkiai kryžių ant 
kalno Golgotos ir ant jo 
dvasia szventa iszleido.

Tie priminimai nebuvo rei
kalingi, nes Edvardas jau ap
sirūpino su sziuom svietu buvo 
jis krikszczioniu, su likimu mo
tinos buvo pakajingas ir nesi- 
baugino myrio kuri turėjo ne
kaltai paneszti. Valanda smer- 
ties tuom tai*pu vis artinosi. 
Szaukimai ir prislopęs sznabž- 
dejimas, kuris valanda nuo va
landos vis didinos insiveržo net 
in jo kalėjimu. Szaltas drebu
lys pereme visus jo sanariuą.

‘Neapleisk manos geradeji,
szauke glausdamasis prie kuni
go: 44baisus tas sznabždejimas 
gimdo mano krutinėjo skaus
mą. Ivg peiliu mano szirdi per- 
YF/itrirt >>veria

V Atitolink nuo . suv^Sį baime, 
sunau, ’ ’ 
nigąs:4‘Laikyk save laimingu,

tare iszkilminsai ku-

kad gali nekaltai numirti ir pe
reit po trumpos kapezios be 
didelio, prasijcąltimdpits Di0va 
in anjžhfo> ląinjingn<dą.,,|8u 
jautrumu suspaudė 15dva rdas
in amžinaj laimingumą.”: Su

tis sanjausmo balsai, Edvardas 
vis kalbėjo su kunigu, kuris 
pats regimai stiprinos, kad 
paslėpti nuo jo didinantys! so
puli.

Ant prietilczio jau 
budelis pasiraitojęs

su

bas isz prastu lentų

prietil

sto vėjo 
rankoves 

su žvilganeziu kardu. .Nekan
triai ir bailiai' IpuĮce artinan- 
cziosi isz miesto pulko. Apa- 
czioje pas prietilti stovėjo gra- 

sukaltas,
ant kurio antvožo buvo nutepa 
botas juodas kryžius. Vienas 
isz budeliu laike juoda užrisza- 
la, kitas barstė lentas 
ežio pelenais.

Vežimas sustojo pas .tropus 
prietilczio, 0 aplinkui tokia ty
la užstojo, kad kiekvienas jau
te muszima savo Susiedo szir- 
dies. Edvardas nijnniausiai isz- 
lipo isz vežimo; Ji?.paskui padė
jo pasiromianeziam ant jo ku- 
ningui. Nųvedo* ji .pas'kųi in‘
grin tele po pi'ietileziu padaly
ta, kur jam nukirpo plauku. 
Durys gTinteles atsidaro,, o isz 
jos iszejo Edvardas su.ramum 
veidu, prilaikomas kunigo ir 
užėjo tvirtu žingsniu ant nrie- 
tilczio. Per minia žingeidžių 
žiūrėtoja grūdosi daili,.iszldy- 
szkus mergina su palaidais 
plaukais ir veidu pilnu nusimi
nimo. ■ 4 4 Edvardai! ’ ’ szauke 
sprausdamasi in ratu apstota 
kareiviu, o jaunikaitis gerai

jo buvo mirtinai iaz- 
blyszkes, krutino kvėpavo, lyg 
užslogyta kokiu sunkumu, ir 
nuleido kalaviju be jokio smer- 
tehio smūgio. Kas galėjo sulai
kyti inpratusi budeli“? Pasiry
žęs nusiminusiai pakele vėl in 
augszti kalaviju, szvystele per 
orą, vienok pirma nei pasiekė 
Edvardo kakla, griuvo neg- 
perkūno trenktas ant žemes.

“Kas tai-”
stebėjos te išdarys ir 
nulipęs nuo arklio 
kareiviais ant prietilczio, kad 

apalpusi budeli.
vėl nusiėmė nuo 

akiu apraiszala ir pamate žmo
gų, turėjusi jam užduoti mirti
nu smūgi (kirti), 
žemes. Budelis po taliai atsi
gavo, pakele apsunkusia galva 
ir apsidairo aplinkui, atsigvo- 
szedamas kas su juomi stojosi.

Tolinus bus.

veidą

užslogyta kokiu

szuktelejo nusi- 
nubego 

su keliais

atgaivint i 
Edvardas

gulinti ant

* v •'

ANT PARDAVIMO.
Puikus dideli namai, ant 

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

. - Fr. J* Sklera, - ,
401 W. Mahanoy Avė./

Mnhnnnv Citv. Pa 
—y1—------- -- ----- 'v--. ■T’*---- -

TEMYKITE LIETVVISZKA
TAUTA. ,

i

Parduodu puikias ir geras 
farmas, f prie vandeni u ir prie 
geru keliu, su budinkais ir su 
sodais; netoli miestuku. Par
duodu ant lengvu išmokėjimu. 
Czionais asz pats gyvenu 13

sodais; netoli miestuku. Par

motu ant formos. Vėlinu kož-
« * • • W « « « »’patinstantys ta baisa, nulipu ,nam broliui kurią nupirks neąį-

greiti-nuo trepu ir prispaudė 
drebanezia, isz baimes taip 

savo
’ 'I

brangia jam sęseriA prie 
•krutinės. ’ 44 Marijona! ’t 
M Broli Pabuvo tai viskas, ka 
galima buvo girdėti, knitine 
prie krutinės laikėsi dyuoziai 
apaikabino, Garsus verksmas 
paM0*^aplinkui; 44 dovanoti; 
dovanoti P’ pakilo ,is5j .visur 
balsai. ■ Teisdafys stovėjo nusi-

’ '' , f • "Ą ' <’ , .

prie krutinės laikėsi \ dužiai

pakilo* ‘1 ^aplinkui;
' >1 jtl* " A * I J 1 _ 1 • |

minos,; tik žandarai ir kareiviai
sulaiko stipru veržimąsi innir-

gailos, gales puiku > gyvenimą- 
vesti. Czionais yra daugi Lietuj 
vim Turime 2 bažnyczias; Lie- 
tuviszkas szakeles ir t;t Matot 
koki darbai1 dabar miestuoW 
gal bus du prastesni, novargki- 
te miestuose arba kasyklose, 
traukitės nuo’ bosu, galite būti 
pats eau bosas ir be bėdos gy- 
ventLpatarnausim ka geriause 
del jusu. (a.31)

Antanas Maounas V 
R. No, 1 Box 51 Irons, Mich.

Antanas Maounas ;

* ♦ ♦

'Maeziau vienoje bažnyezioje 
dvi mergeles, 

Bažnytines kantarkelcb, 
Tai laikui misziu. 

Pridirba daug szposu.
Žmonis juokina,

. - Jau ganu.
Kai)) kunigas tlažinos,
Tai kitaip [Atgiedos, 
Sarmata pa dari s, 

Ir nuo vargonų nuvaris.
♦ * ♦

Mergeles gražiau iszrodysite, 
Kaip marškinius apsikamsz- 

tysite,
Net. bjauru žiūrėti, 

Kaip lyriszakei iszpaszioti. 
Dievaž rodos skarmalu pri- 

< grūsta
Toip labai iszpusta,

Jau gana, 
Su tokia mada.

Ir tai netiktai merginos, 
Net ir moteres jaunos, 

Antįje skudurius ueszioja 
Ir tuom puikavoja.

Karta dreiveris strvtu va- ta 
žiavo, 

Tai ta papuoszima su disc- 
Ii u užgavo,

Ir kai)) užkabino, 
Tai gera gala nurabantino. 
Asz duodu prasarga del met-, 

ginu ir moterių,
Kad ne kisztu po jokia sku- , 

duriu.
♦ ♦ ♦

Mergeles su cziutabakeis ue- 
užsidekite,

Ne kalbėti su jeis nepradekite, 
Ba kaip prie katros prisitaiko 

Tai ir ant juoko pataiko.
Ne senei vienoje vietoje teip 

buvo,
Viena mergina svaiguli gavo, 

Cziutabakis. pinigus nuo 
b merginos iszviliojo, 
Pats ant pliniu iszjojo.

Mat ne vienai cziutabakis ; 
patinka.

Ir tai sziadien labai tankei . 
atsitinka.

♦ ♦ ♦
\ : Jau szirdeles gana, 
Kaip girtuokliauje apie 

Pittstona,
Jr kaip, visi žmonis sako, 
Jog kaip insitraukia, tai 

nieko nemato.
Nove t nesi vak tuo ja, 
Po atrytus vėžlioja. 
Gere mameles,
Gere ir dukreles 

Oi kad koeziosiu tai koeziosiu, 
Nuo munszaines atpratysiu.

Szeszi vaikinai in viena vie- 
t i ; ta atvažiavo, 
Pae dvi merginas, ba žinia 

■į ‘ gavo.
Kad pribūtu, 

Katra iezsirinktu. 
Ii*kas isz to atsitiko? 
r Reyoliucije patiko, 
<įPaljcinpnai pribuvo,

- - - ’'Ir ta bizni pagadino.

ANT PARDAVIMO.

., .Namas dol vienos familijos, 
ant.viso Įloto, ant kampo prie

„f

>

lio. 436-438 E. Centre St. Atsi-J 
ggaukito in “SanlcR’* nfifln.

NES1KANKYK SAVES.
Jeiftu Jautiesi koki nesmaguma iš

viję kaipo tai vidurio užkietėjimą, 
perszalima, kosali, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmo, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausmą, iszgastL nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesniaguma, tai nesikankyk viro 
mine toms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir erei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio fr kokliusro, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užlieto 
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinhnosi lovoje, vandeninta 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nno 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges dol moterių 
85c. Geriausi gumbalaaxai 50c. Pn> 
lango trajankn 6Oc. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. ,
Szventuju apdaryta 17.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų katalogą. Reikalaujame panda 
veju musu žolėms, kn 
riu gr o matoma.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKA3 GRABORJU31X 

IR BALSAMUOTOJAS 
n. ' r i ■ Sll • * ' ,,fc' '

Visa metu gyvenimas
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada, 
pristato 
reikalams.

Parduodu risoklns paminklui, dide-

Pigi preke. Taipgi 
auto mobiliai vbold«B>

liui ir mažina už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
krelpkitee paa mane, nea asx galiu Ja
mia pigiau geriau* parduoti negu kiti 
333-331 W. Ceetre Si., Makaaey CMy

CAPITAL STOCK <121,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS f623,358.61

Mokame 8-oeIb protauta 
•udBtu pinigu. Procentą pridedant 
prie jueu pinigu 1 Sausio ir. 1 
Liepta Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale bu musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prexidontae
Geo. W. BARLOW, Vica-Prea. * 
Jos. E. FERGUSON, Ksslerita

>1

i

i fiCHAS. 3. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Pakito

'i,^ '■ v. . i»
b ' « ' M % * į

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna
tai keripkites pas 'marie,, a«z Jtadtf 
ta reikalą atliksiu. Randsvoju namua 
ir kol oktavoj u randas.
namus ir fornieziua. automobilius LA

Kampas Catatorissa Ir Market St.
Mahan y City, Pa.

W, TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHAMOY CITY

ii "Ci1 i t ■ ?

Insriurlnhi

Laidoja Icunus numirėliu. Paraamdo
automobiliu* del laidotuvių kriluuh 
tintu; veaoliju, paaivaitetjkūo ir t,L
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SAULS
ŽINIOS VIETINES.

n*, -’7 . .

— Gegužis— menesis pa- 
szvystas ant garbes Dievo Mo
tinos.

Automobiliaus nelaimė
je Ringtone, Nedelos vakaru li
kos sužeista in galva 
metu dukrele Jono

SZCSZ1U 
jurui uiiaii’*u Grazelo,
607 E. Mahanoy Avė. Mergaite 
likos nuvežta in 
gon bu t e.

— Subatos vukara 
Zula, tarnaite pas 
žiavo ant automobiliaus 
kabinus ant szono, 
szofero kad sustotu jiai duotu 

daugiau 
mergina nu- 

Taji atsitikima mato ir 
palicije kuri vėliaus are^ztavo- 
jo automobilista.

Plentas isz Hometown ir 
l^zlvtona jau iszdetas ant ku 
rio pradės dėti eimenta, po 
tam turės džiūti per 21 dienas 
r visiszkai bus atidarytas apie 

Jliniaus menesi, o tada vijo! 
pasiūtiszki bamhilistai daužyti 
sprandus.

— Ejdama t repais žemyn 
Jonas Narcikcviczius 
ir krito žemyn 
sau ranka. Daktaras Dumi su
taisė ranka ir ligonis jauezesi 
daug gerinu.

— Keli strilinei palicijan 
tai padare ablava ant saluuin- 
ku Smith, Bonavieziaus ir Gu 
liko ant West t rut re ulvezios. 
Visi pastatyti po $800 kaucijos 
lyg teismo. Kokis tai szeszkas 

sa hm inkus, 
s ablava ir

Ashlando Ii-

Julie
Smitą, va- v • UZ81-
mclsdama

retu “aktorkaut” 
teviszkes pastoges.

ir pamesti

— Ludvikas Navickas, 60 
metu senumo, likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti gydyti ap
degusia koja.

bėro v
Hporteliai iszveže

— Juozas Cooper ir 
Eiche, du
Ruta Richardson ir Margarie- 
ta Klem, abijdvi po 15 metu, in 
Pottsville afitomobiliu. Sutgryž 
darni sporteliai norėjo subjau- 

tosios isz-
szoko isz automobiliaus ir nu
ėjo pekszezios in miestą. Abu
du likos aresztavoti, bet inoty- 
nos merginu

ryt mergaites bet

nulipti, bet tasai <Jn 
bego ir ant galo 

m ■sz<*k<».

VIJO I

paslydo 
isznerindamaš

inskunde palie ja i 
Badai palicije dari 
ant kitu.

Isz Shenandoah, Pa.

rvta— Praeita Subatos 
Lictuviszkojo bažnyrziojo likos 
fcurifczti mazgu moterystes Ma
rijona Vinikaicziute su Edvar- 

Jono
Atlantic

du Kisclaucku, 
Kalinaucko isz 
ulvezios.

— Antanas 
m. likos pavojingai suspaustas 
terp karukvt Glcndower kasyk 
losią. Likos nuvežtas 
lando ligofibutla.

'Antanas Mansi k susipe 
su Jonu Barauckiu apie 

karvelius. BaraucRas d u re pvi 
liu savo prieszininkui in po 

pavojinga 
žaiduli. Antanas likos 
tas in ligonbuti o 
kalėjimo.

— Albertas Bražanekas, 
metu, 277 Belmont Ave., niikri 
to nuo motorio prie Locust 
Mountain kasyklų iszsilaužda 
mas ranka. Likos nuvežtas in 
ligonbutia.

— Automobiliaus nelaime 
je likos skaudžei sužeistas Juo 
zas Jurkeviczius, 120 S. Fer 
guson uli., ir nuvežtas in Ash
lando lig^mbutia ant gydymo.

— Dipna 5 Gegužio iszva- 
žiuoja in Lietuva ponai Jurgis 
Marciuldnis ir Motiejus 

• linskds atlankstė 
••(•les ir pažystamus 
mate nuo ilgo laiko. Ant laivo 
sos 6 Gegužes isz])laukdami isz 
New Yorico. Liimingos kelio
nes vėliname del musu skaity
toju kurie skaitys 
tevyneje.

sunum 
W.

1 Manskis, 20

in Ash

8ZC

ežius užduodamas
mivez 

dona uždare

oo
W m/

nuo

Ben
gi mi-savo

kuriu ne-

4 * Saule” ir

Frackville, Pa. — Dvi 
nuolikos metu “mergicos” 
tarė pamatyti svieto ir pasilik
ti garsingoms ak t orkoms. Ant 
keliones pasiskolino nuo tėvu 
nežinomu budu, szimta doleriu 
ant pirkimo fain drošiu ir kito
kiu niekniekiu idant iszrodytu 
kaip tį^ffpą ‘‘leidęs, 
liuko*fuznurszo pasilikt pini-

mergicos
vie
nu-

ip tįty 
kea <uz

,» bet kvai-

ANT PARDAVIMO.
su keliais 

su vaisingais 
nuo Malui-

5 nkeriu farma, 
szimtais visztu, 
medžiais, 3 mylės 
noy (1ity. Tin karna vieta Lietu
viui kuris norėtu užsiimti au
ginimui visztu. Taipgi Ford 
automobilius.
“Saules” ofisą.

nivisztu.
Atsiszaukit 

(t.31
NEDELINE EKSKURCIJA

— IN —

PHILADELPHIA
3 DIENA MOJAUS

ANT PARDAVIMO.
ABuczorbe ir groseriu sztoras 

mieste Harrison, N. J. 
gerai iszdirbtas. Priežastis par
davimo turiu važiuoti in kita 
miestą iii

y

Biznis

trumpa laika. Dei
in

dovanojo spor
tams kurie užmokėjo kasztus ir 
likos paleisti ant liuosybes. — 
Per lengva bausme už toki pa
sielgimą.

Aresztuotas To
ny Zavntzki, ir jo žmona Auna, 
8421 Burley Ave., 
tai, kad Tony vienai 
metu mergaitei davė 

moonshine.
Mergaite pavojingai susirgo, 

ir ‘ ‘ moon-

Chicago.

< 4

mergaitei3 *

aresztuoti už 
deszimt u 

gert i

Paimta ligoninėn 
iszpumpuota.shine I 1

ANT PARDAVIMO.
Brockway 1V2 tonu trobas, 

beveik kaip naujas, naudotas 
tik 400 myliu. Turi but parduo
tas. Kreipkites in 
ofisą.

( < Saules
'(t.f.)

informacijų kreipkites ant ad- VISOKIU GYVU KVIETKU.
rcso (m. 5

i!W

Juozas P. Milauskas
Lietuvlšzkas Skvajeris.

Lehigh Valley
Noveline Ekskurcija in
PITTSBURGA

NEDELIOJ, 10-TA MOJAUS
Dubeltavas
Tikietus

Kapica & Milewski 
103 N. 4th SI.
Harrison, N. J.

J

Tikictai bus geri tik ant spccialiszko 
treino vaduojant in ten ir grižtant.

Apleis Mahanoy City 9:45 Subatoa 
Pribus in Pittsburgh

Nedėlios ryte 10 Mojau*
nakti 9 Mojaus.
8:00 vai.,
(Pennsylvania Geležinkelio stacijos.) 
Grižtant upecialiazkns treinaa apleia 
Pitt.burga 4:00 valanda popiet auto- 
jant prie tu pat stacijų kaip ir vaduo
jant in tenai*.
Tikietus ir dauginus informaciiju ga
lima gauti ant Lehigh Valley dypu.

LeliigliX^iIley 
Railroad.

VtteaXUmta e/Th.e

Speciali* Treinaa Subatos Nakti

Isz . Isz ryto
Shamokin ..............  1:30
Mt. Carmel............................1:30
Ashland .............
Girardville ....
Shenandoah ...
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tnma.qua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .

FAKTAI KURIAS pRIVA-

Del veseiliu, 
viu ir 1.1. Teipgi gvyu augan- 
cziu kvietku. Pirkite pas mus.

John Luke
337 E. Mahanoy St. 

NIahanoy City, Pa.

partijų, laidotu-

Pristato vestuvių lalsnus, teipgi 
padirba kitokias Icgaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drucziauslos 
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

2:21
2:28 
2:00

6:00

Grižtant specialia treinaa apleis 
Philadelphia 7:30 vaknre ta pa- 
czia vakar in viraz-minCtas sta
cijas.

DUBKLTAVAS
TIKIETA3$3.50

Ant Readingo Geležinkelio

Skaitykite “Saule”

LOTE ŽINOTI.

galite turėti
Jeigu reikalausite

dame, 
pinigu.

naminiu rakandu
klijonku ir

7

Doleris yra jusli geriausias 
priotelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip c.zcdinti do
leri, jus visada 
prieteliu.
kokio tavpro kuri mes parduo- 

ateikite o suezedinsite 
Pa rd uodą me visokiu 

reikalingu 
geležiniu daigiu,
mažių karpetu, fonografu ir t.t.

L. WASCII (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)
JMAHANOY CITY, PA.

(t.f.) ,
J

Geras paprotys

75c kuom: t

N*u<loklt Ruffle. Vn.dien, kad ulla:kiu*
puikiu*galvon Rveika Ir kad tuičti i 

ivilgunCiua plaukus.

aunaikhift pleiskanas, svarbiausi 
p rieti 4 graibi plaukų.

nusipirkite bonki u f. 65c šiandien 
pas savo vaistininką.
siumClama tiesiog ii laboiatorijos.

F. AD. RICHTER k CO. 
Berry A South Sth Su. 

Brooklyn, N. Y.

—

nėra rupesties EXTRA! EXTRA! EXTRA!

*

del tu kurie

Pigiau negu fabrikos preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tiktai $5.55 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažiaus kaip $12.00. Tik pa- 
mlslykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti viduret, pulkus isz- 
jnarglnti nikolio luksztal, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantyti balberio kllperel plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
ezoi Ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 gori geležeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gells gold-filled sp kompasu ir labai 
gera safoty_britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnain patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertas klek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskito 25c stompo- 
nds o $5.65 užmokėsite kaip gausite 
'tavora in justi namus. Adrosavoklte:

PRACTICAL SALES COMPANY, * 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.

PRACTICAL

Investina
m PREFERRED STOCK’A

Pennsylvania Power Light Co.
yra SAUGUS ir ATNESZA

7% už jusu pinigus.
i |'K'‘U ’ 1 -

Iszkirpkite ir pritiuskite del pirkimo szeru arba del informacijos*
• * O — IO* — MR «** i<Bi ■ — O <■.■««*

J PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO. |

I Investment Dept, Allentown, Pa.
(Merk X in[] meeting your requirements)

[] Please send me free copy of booklet telling more about your
Pirkit 8zeru8 I

Dr. Wasil Kurilla, D. C. Ph.C.
CHIROPRACTOR.

Jei jus sergate pasitarkite su 
Chiropratic ir sužinokite apie 
jo gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris 
sveikata.

ydymo budus.
supranta apie 

Gydo visokias ligas 
pagal naujausia būda, 
duoliu ir be pjaustinio, 
ir patarimas dykai.

118 Cor. Oak ir West Sts. 
SHENANDOAH, PA. 

Panedeli, Seredoj ir Petnyczioj. 
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet.

1 iki 5, ir 6:30 iki 8:30 popiet. 
Telefonas 398-J. Namas 65-J.

b<* gy-
Roda

Market & independence Sts, 
SHAMOKIN, PA.

Utarninke, Ketverge ir Subatoj.
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet.

2 iki 4, ir 6 iki 8 popiet.
In namus ateina pagal reikalavima.

V

Merchants Banking Trust Co. Bankaj
Mahanoy City, Fa.----1-- ,

' ' Ii | A M If * :ll 1 "

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- ,
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuria
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

BAL LBAND
Jie Laiko Nešiojimą Kasyklose

Turi but drūtas 
ir tas tokis 
Himiucr'

darbogumas kad laikytų nešiojimą kasyklų
Ball-Band’’ Lopac' irgumas, kuris indėtas į U

Puspadžiai yra stiri ir drūti plačiu prailginimu kad apsaugojus 
viršų nuo aštriu akmenų, 

v
Cebatai“ Ball-Band ” 

jinio visą dieną.
Ball-Band

v
ir Ce very kai yra smagus del nėšio-

Apsimokės jums pajieškot del Raudonos Boles ant kiekvienos 
poros.s Reiškia daugiau dienų nešiojimo.

Matykite juos pas jūsų k ran t u v-

i

4

<

gu ant keliones in New Yorka, no bile kokio 
nes viską iszdave ant parodu. 
Kadaryt/ Sutiko pažystama 
nuo kurio melde pinigu ant ke
liones, bet tasai pranesze tė
vams, kurie “aktorkas” paga
vo ir pradėjo mokyti proto. Ba- 

ponios aktor- 
ko8M negali sėdėti ant krėslu 
tiktai ant paduszkeliu ir vis 
glosto užpakalius nuo blynu 
kokius aplaike nuo tėvu 

• « a _ 1 _ j

dai sz tądien i I

Ge-

szioa kompa
nijos darbi
ninką, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pil
na apraszima

Preferred Stock and the Company.
[] I wish to nubMcrlbe for ........... shares your Preferred Stock

at price of $100.00 and accrued dividend per share, 
bill to me showing axaet amount due.

• ...... shares your Preferred Stock 
on Easy Payment Plan of $10 per share and $10 per share 
-per month until $100.00 and accrued dividend per share hu3 
been paid.

[] Please ship...........shares your Preferred Stock at $100.00 and
accrudcd dividend per share with draft attached .through

Name of your Bank

Name

Street

• [] I wish to subscribe for
I - ni..—

i City

Send

. Turim depar
tamentu kur 
norintięms 
parduoti sa
vo 8zerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.

1

r

Balti, Raudoni arba Juodi, 
ninku.

Mishawaka Rubber Woolen Mfg. Co.
4<>0 Wntur Street. Mishawaka, Ind.

Namai kurie užmoka millonais už rūsį

*i

"1




