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ISZ AMERIKOS
NORĖJO NUBAUST PO- 

DUKTE IR PATS 
PRAŽUVO.

Wilkes Barre, Pa. — Jonas 
Dombrovski, 340 S. Washing
ton uli., norėjo nubausti savo 
podukte už koki tai prasižen
gimą, isztrauke gumine paipu- 
kia isz gazinio pecziaus su ku
ria mane nubausti mergaite, 
bet toji spruko per duris ir pa
bėgo.

O kad Jonas buvo gerai isz- 
maukes namines,
gazas iszbeginejo isz pecziaus. 
Po kokiam tai laikui, jojo mo
tore sugryžus isz miesto užtiko 
Joną gulinti ant grindų be gy
vasties. Palicije atėjus tyrinėti 
priežasti mirties, užtiko name 
samogonka ir keliolika galonu 
brogos.

nejuto kaip

BANDITAI UŽKLUPO ANT 
KOTELIO — TRYS UŽ- 

MUSZTI.
Chicago. — Deszimts bandi

tu užklupo ant Drake hotelio, 
pabėgdami su 9000 dolerius, 
bet szaudyme kokis kilo terp 
palieijos ir banditu, trys ban
ditai likos užmuszti, keli su
žeisti o kitas 
Banditai buvo

vėliaus mirė, 
vaikai nuo 18 

lyg 20 metu, ir gerai pa si red ia. 
Sulaikė kasieriu su revolve- 
reis, spirdami ji idant atiduotu 
pinigus. Po tam vienas isz ban
ditu šzove tn ji ir pradėjo bėg
ti laukan. Ant szuvio adbego 
detektyvas ir palicijantai ku
rie pradėjo szauti in jaunus 
banditus su augszcziau minėta 
pasekmių.

Czio-

UŽTRUCINO DU SŪNŪS IR 
PATS SAVE.

New Haven, Conn. — 
naitiniam hotelije likos suras
ta trvs hivonai tėvo Mikolo 
Sauezuk, 40 metu, jojo sūnaus 
Henonimo 4 metu ir Tadeuszo 
9 metu. Tėvas uždavė truciz- 
nos vaikams po tam pats pasi
darė gala tokiu pat budu. Sau
ezuk isztraukės isz banko 1500 
doleriu kada neteko darbo, pa
liko paezia Providence, R. I. ir 
iszkeliavo su vaikais in 
Springfield, Worcester, Buff
alo, Syracuse ir
ant galo pribuvo in 
sustodamas hotelije. Priežastis 
nežinoma del ko tėvas teip pa
sielgė, nes jojo pati gyveno su 
juom sutikime ir nežinojo kur 
josios vyras dingo, pakol ne- 
aplaike žinios apie mirti vyro 
ir vaiku.

New Yorka 
czionais

< < SVIETAS EINA STACZEI 
IN PRADARA,” 

PUSTELNINKAS.
SAKO

Omaha, Nebr. — Du žuvinin
kai isz miesto nusidavė ant sa
los Bau mana kur užtiko ten 
gyvenanti Henri k i Morris, pus- 
telninka, kuris per 30 metu už- 
mirszo visai apie svietą. Du 
sportelei norėjo parodyt svie
tą senam pustelninkui pasiim
dami su savim in miestą. Ne
galėjo atsidyvyt senukas dide- 
leiš namais, automobileis, areo- 
planais, paveikslais ir trum
poms szlebukems moterių. Sa
ke jisai buk svietas truputi per 
greitai del jojo sukasi ir neuž- 
ilgio nukris staeziai in praga
rą. Gyvena jisai ant salos vie
nas, maitinasi vuogoms, rieszu- 
tais, vaistais ir 1.1.

Vienatini jojo draugai tai 
paukszczei, medžei ir žvaigž-

Uyra 
tai geriausi draugai kurie žmo-
dės nes kaip pats sake:
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lomi gazolino. Tukstaneziai žmonių prisižiurinejo ugniai, ku
ri kerszino artimiems namams ir žmonių gyvastems.

KAIP VYRAS SURADO SA 
VO PATOGIA PACZIULE.
Brooklyn, N. Y. — Kuuduk- 

toris 'ant strvtkario Jokūbas •
Savon turėjo teip patogia pa- 
cziule kad praeigiu akys atsi
kreipdavo ant josios kur tik 
eidavo, žodžiu, vyrai jaja ryjo 
akimi, isz
barnei terp vyro ir 
nes jiji jaifidsi nekalta vyro 
nužiūrėjimo. 'Tam paežiam na- 

kriauezius W. K.
Keli mene-

susibarius patogi 
moterėlė su užvvdusiu Jokūbu, 

del K. ir
ma-

dave jai gi*

to lankei kildavo 
moteres,

me gyveno 
smarkus vyrukas, 
šiai adgal

pasisk mist

JOSIOS nešti rado.

nubėgo 
daugiau nesugryžo namo, 
txt kriaueziukas 
ra rodą...

Vyras sugryžias namo nulin
do netekias savo patogios 
pauksztytes, jeszkojo po visa 
miestą, bet
Ana diena eidamas pro bažny- 
ezia Saldžiausios Szirdies įli
ejo in vidų idant pasimelst sa
vo nuliudime, o 
nėjo, nusistebėjo
regejas savo paežiu h* prie* szo- 
no vagies K. Nelaukdamas 
daug Jokūbas prad(‘jo szvais- 

su kriaueziuku, o 
nemažai patogiam

kada iszeiti- 
nemažai pa-

tvt u Ivežia 
gavosi ir 
veideliui, primindamas jai buk 
toje pat bažnyczioje prisiege 
jam viernasti lyg sinert.

giliuko nesirado paliei- 
artimoje. Jokūbas pa-

szaukes taksika'ba insodino sa
vo prisiegelia ir nuvežė namo. 
Kas lenais dabar darosi tai ne
girdėjome, bet kaimynai sako 
buk Savonai da 
karsztai, kad
mirsztu, jiji užmirsztu ir svie
tas užmirsztu kas terp juju at- 
sit i ko.

Tai tau, turekie bjauria bo
ba negerai; turekie patogia da 
arsziau!

A111

gali mylėtis 
tiktai j i šiai už-

Pagal

GALIMA BUS PARGABEN
TI PACZES ISZ TĖVYNĖS.

Washington, D. C. — 
naujausia nusprendimą Darbo
Departamento, tai svetimže- 
mis, kuris turi tik pirmutines 
citizens popieras ir geidže pa

gali juom 
jojo pati gy-

silikti pilnu ukesu, 
pasilikt, kad ir 
verdu tėvynėje. Priesz tai val- 
dže nedavinėjo pilnu popieru 
tiems, kurie neturėjo czionais 
savo paezes, per k a daug nu
kentėjo ateivei, nes aplikantas 
negalėjo pargabenti
pakol nebuvo pilnu ukesu o isz 
kitos puses

paczios

pasiprieszmoIi k^ngresmonu 
prii'sz lai ir dabar valdže nesi- 
spirs idant vyras kuris turi tik 
pirmas popieras turėtu czio- 
nais paezia kad aplaikyti pil
nas popieras. Yra tai linksma 
naujiena del visu tuju kurie 
geidže iszimti pilnas popieras 
ir po tam gales i
paezes ir vaikus 
norints kvota ftteiviū 
ėjus.

SVIETAS DA NEAPSIMAL- 
SZINO IR GINKLUOJASI 

TOLIAUS.
New York. — Norints kelio

lika metu prabėgo nuo švieti- 
kares ir vieszpatystos pri-

itgabenti savo 
in Amerika 

v ra isz- » -

nes 
žadėjo

užlaik vmo kariu menes

ei snusiginkluot, bet 
iszduoda daugeli milijonu ant 

Žemai 
paduota skaitlius, kiek iszduo
da nekurios vieszpatystes ant 
apsiginklavimo, likos surink
tas per Kares Departamenta 
Washingtone.

Suvienytos Valstijos ant me
to iszduoda $554,372,018; Ang
liję $653,696,789; Francije 
$220,403,605.

Kitos vieszpatystos 
d a sekaneziai: 
Belgije .... 
Kanada .. . 
Ihinija ....
('zekoslovakije ....

$653,696,789;

Vokietije . . 
(Irai k ijo . . . 
Indije ........
.1 ugosla viję 
Daliję ........
Meksika . . . 
Benkije ... 
Rumunija . . 
Rosije ........
Iszpanije . . 
Turkije . . . . 
Liet uva . . .

iszduo-

. . . .$24,562,629 

. ... 12,861,349 

. . . . 10,680,000 
68,999 

107,000,000 
40,568,049 

. . ..182,346,542 
... 39,120,000 

. . ..117,091,128 

.... 63,239,043 
. . . 85,102,964 
.... 17,823,940 
. . ..105,340,283 

. . . 76,602,321 
. . . .192,233,073 

. . . 1,500,000

ARESZTAVO-BISKUPAS
TAS, ŽMONIS PAĖMĖ 

KATEDRA.
New York. — Rusnaku bis

kupas Adomas Pilipovsky pa
sidavė in rankas palieijos kuri 

in kalėjimu o 
žmonių prie

>zv. Nikalojaus ant 
isždauže

negale io pasilikti nedaro

biskupa nuveže 
susirinkusi myne 
katedros f
Kast 97tos ulyczios, 
duris ir paėmė in savo rankas.

Buvusis biskupas Rodzest- 
vensky buvo praszalintas o in 
jojo vieta prisiunstas Pilipovs- 
ki. Žmonis jojo nenorėjo ir isz 
to kilo sumiszimas parapijoi.

Norints palicije tam užklu- 
pirno prisižiurinejo bet nieko 

m ai sz t i n i n k a m s, nes

Dp.-KAKT SANVAITINIS LAIKRASZT1S “SAULE” 
ĮSZEINA KAS. JJTARNINKA IR PETNYCZLA, h

i

m
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ISZGIALBEJO VYRUI 
GYVASTĮ.

Blowing Rock, N. C. — 
Irolindama savo drąsumo pati
Fridriko Zidiroskio isz Hark 
eiisack, N. »!., kurie* pralcidim*- 
jo czionais savo vakarijrs gir- 
riojr, iszgialbrjo. gyvnst i savo 
vyrui, kuriam kirmėlė inkando 
in ranka, per iszėziulpima tru- 
ciznos isz žaidulio. Daktarai li-

mo-gonbuteje pripažino, buk 
tore savo greitu pasielgimu isz- 
gialbejo savo vyrui gyvas!i, 

in k(*les
savo

kitaip but u miresnes
valandas.

KRUVINA VESELKA.
Cumbola, Pa. Czionais at- 

ibuvo Veselka ant kurios kilo
1

revoliucije ku
rioje du svodbinlnkai likos su-

s
bolszevikiszka

žeistais ir dabaiį’ stena Potts-
vilios ligonlmtejė.

didna likos 
motervstes

su

suriszt i 
Antanas 

naszlia Ostravi- 
veselka buvo didele 

užpraszyta daug

'l’aja 
mazgu 
Mastai! is 
czienia,
ant kurios 
svecziu. Apie deszimta valan
da Seredos nakti kilo peszty- 
ii(‘, kurioje likos sužeistas Jur
gis Zukauckas, 34 metu, isz 
New Philadelphijos — kas to- 
kis uždavė jam per galva su 
uzbonu perkirsdamas gana gi
liai galva.

'l’a pati \akara kada Kazi
mieras Curry, 21 metu, lydėjo 
namon du svodbininkus, tieji 
vietoje padekavoti jam, užklu
po ant jojo sumuszdami nemie- 
laszirdingai ir randasi pavoju

os.

34 metu

je netekimo gyvastie

NAUJAS VADAS ANGLISZ-
KOS KARIUMENES.

Generolas Sir George Milne, 
likos paženklintas per karalių 

apimti vadovyste ant 
A ugi i sz k os kariu me nes 
vietos generolo Cavan. 
Milne yra
reivius kaipo 
ir labai mylimas per juos.

.J ui’gi
am 

Gen. 
vadinamas per ka- 

“Dede Jurgis”Dede Jurgis

BUCZIAVIMAS.

Kada vaikai bueziuojesi 
Isz kvailumo — mielai 
Tada t vii visi velnei 
O džiaugėsi aniolai.
Kada jaunieji bueziuojesi 
Ūpu apimti karszcziuojesi, 
Tada aniolai vra nuliudia, 
O velnei isz to džiaugėsi.
Bet kada senieji bueziuojesi 
Viens kita spaudže mielai, 
Isz to siunta visi velnei,

—F. B.

!

>

O net ir aniolai!
JUOKUTIS. 

t

Szmutoris žmogelis nutvėrė 
vagi už rankos kaip tai isz- 
traukjnejo nosinia skepetaite 
isz kiszeniaus ir tarė:

— Nesiturbacyk prieteli,

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant vi«d meto' «>.og t 
Europoje ir Lietuvoje *4.00 ant viso meto.

Lafezkui ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adre0] X
W. D. B00ZKAU8KAS - 00.
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LENKISZKAS MINISTERS PRIBUVO IN AMERIKA
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Aleksandras Skrzynski, Lenkiszkas

>!;• į-:

Grofas

f i

užrubežinis 
atlankė Amerika tiksle dalybauti posedije Politi- 

Williamstown, Mass.
ministeris 
kiszko Instituto Williamstown, Mass. Skrzynskis atlankė 
prie tos progos sekretorių Frana Kellogg Washingtone.

Isz Visu Szaliu
VAIKAS NUŽUDĖ AME- 

RIKONKA.
Geneva. — Szesziolikos me

tu Jonas Hammerschlegal, sla- 
vokas, likos uždarytas kalėji
mo už nužudinima Amerikon- 
kos Mares Brown isz Californi- 
jos, kurios lavona surado arti 
Bastle. Amorikonka pasamdo 
vaika idant jiai
linkine ir istoriszkas
Tikslas žudinstos buvo apiple- 
szimas, kaip 
prisipažino.
12 ŽMONIŲ PRAŽUVO ANT 

GELEŽINKELIO.

SZ1S ISZ

parodytu ap- 
vietas.

vaikas veliaus

o dati
ek spręsi n is

Tours, F ra ne i je. — Dvyleka 
žmonių likos užmuszta 
geli sužeista kada
trūkis einantis isz Le Mans in
'Pours nusirito nuo begiu arti 
stoties St. Antoine. Keli vago
nai sudege o drauge ir užmusz- 

buvo sunku pa-

ant 
czionais, 

buk ateinanti žie- 
smarkiausiu

tieje, per ka 
žinte užmusztuosius.
SZI ŽIEMA BUS VIENA ISZ 

, SMARKIAUSIU.
Paryžius. — Profesoris Bi- 

gourdan, laike prakalbas 
susirinkimo žinunu 
pranaszavo,
ma, bus viena isz 
kokios ne buvo per paskuti
nius 744 metus arba kokios bu
vo 1709 ir 1523 metuosia. Pro
fesoris sako buk savo tyrinėji
mus padare ant visokiu per
mainų ne tik ore bet ir martuo
sią.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
ITALIJOI.

Foggia, Italije. — Keli dre
bėjimai žemes 
czionais, kurie
szimtus namu ir vietiniu rotu- 
žia. Žmonių nesužeista tik pa
daryta daug bledes.
VELNISZKAS ATKERSZI- 
MASvNEREGI IR KURCZIOS 

UOSZVES.
Varszava. — Franciszka Ma- 

cejczikiene, 89 metu, konia ne- 
motere, baisai 

neužkenezia-

NEPAPRASTAS SVECZIAS, 
GYVENO SZIMTA METU 

UŽPAKALIJE.
London. — Ant salų ir sa- 

lucziu apsėtu terp Szkotlandi- 
jos ir Irlandijos, gyvena žmo
nis teip, kaip gyveno szimta 
arba daugiau metu adgal, nesi
rūpindami apie progresą ir in
gi ji mo apszvietos.

Ana diena senas gromatne- 
salos szventos Kibiom,

atvažiavo ant vakaciju pirma 
karta in Angliję.

Pa regejas st ryt kari, sustojo 
ir iszsižiojo nusistebėjas, bet 
kada pralėkė pro ji automobi
lius, senukas pradėjo bėgti.

Per visa savo buvimą Ang
lijoj kas diena daugiau nusiste
bėdavo isz negirdėtų ir nema
tytu stebuklu. Labai jam pati
ko krutamieji paveikslai, ku
riu isz pradžių labai bijojo; 
reikėjo jam iszaiszkyt, jog pa
veikslai jam nieko pikto nepa- 
daris, jog szaudimas in žmonis 
ir bėgantis trūkis žmonim nie
ko blogo nepadaris.

Nelaukė pakol vakacijos pa
sibaigs, bet iszkeliavo namo 
nes bijojo, jog ta viską ka ma
te Londone, idant jam nesu- 
maiszytu protą, nes visko ne
galėjo suprast kas sziadien at
sitiko ant svieto.

davėsi jaust 
sugriovė kelis

SZAUDO ISZBADEJUSIUS 
STRAIKIERIUS.

London. — Isz Hong Kong 
-danesza bu asztuoniolika strai- 
kieriu likos suszaudyti Canto- 
ne, kada buvo sustoja prie na
mo tūlo virszininko praszyda- 
mi maisto. Palicije paliepė 
straikieriams eiti namo, o ka
da tiejei nepaklausė paliepimo, 
pradėjo in juos szauti.

Bolszevikai stengėsi sukelti 
revoliucije Kinuosia, nes du 
laivai atplauko isz Vladyvosto- 
ko in Varupoa su daugeli agi
tatoriais idant praplatinet ne- 
užganadyma terp kineziku.

37 METAS

ISZ LIEWS
ŽMONIS BLAIVESNI.

Debeikiai, Utenos ap. (‘V-bes 
kor.) — Szimet ir Debeikie- 
cziai blaivesni liko, nes mieste
ly nėra nei vieno traktieriaus, 
o slaptos girtybes instaigos 
energingai prižiūri vietos po
licijos nuovado padėjėjas, ku
ris yra blaivus ir sąžiningas 
žmogus. Atlaidų ir sziaip jau 
szventadieniais nematyt girtu 
ir nesigirdi ju pliovoniu, tai 
yra puikus reiszkinis.

KAREIVIAI.
Pagėgiai. — Birželio 30 d. 

szeszta valanda rvte nuo Tau
ragės puses link Szilutes at
skiru traukiniu pravažiavo ga
na didelis eszalonas musu ka
reiviu. Pravažiuodami vago
nuose gražiai grojo smuikais, 
armonikais ir sziaip kas kuo 
mokėjo, o viena kuopa gražiai 
dainavo .Senai jau pagegisz- 
kiai buvo bemate kareivius ir 
begirdeje sutartines kariszkas* 
dainas. Nors buvo dar anksti, 
bet neivienas skubėjo keltis ir 
pažiūrėti kareiviu. Tacziau ne
ilgai teko ežia jais gėrėtis: ka
rininko komanda,
signalas, traukinys sudundėjo 
ir linksmi kareivėliai kaip 
skriste iszskrido isz Pagėgių 
link Szilutes.

NAUJI TROTUARAI.
Mariampole. — Pavasari ir 

nyleni, ypacz lytingomis die
nomis, einant isz stoties in mie
stą, tekdavo iszklampoti daug 
purvyno. Dabar,
rengti stoti, pradėta nuo mies
to link geležkelio stoties tiesti 
naujas trotuaras (dabar darb
inas viena puse kelio, bet gal 
darys ir kita),
bas pradėtas, tai gal bus greit 
ir atliktas, teip kad galutinai 
inrengs geležinkelio stoti, 
taisius, iszvedus nauja kelia ir 
trotuarus, Mariampole atrodys 
gana puikiai, ir keleiviai be 
burnojimo ir nuovargio pa
sieks miestą.

ŽMOGŽUDYSTE.
V i zonos, Utenos ap. ‘V-bes’

garvežio

baigiant in-

Kadangi dar

su

kor. — Birželio 22 d. Janonių 
kaime ūkininko Szaucziulio 
duktė rasta nebegyva, su už
nerta virve ant kaklo.
rius gydytojaus tyrimą, rasta: 
mergina neszczia ir galva su
daužyta, eina tardymas, suim
tas tūlas vaikinas Kunigiszkįu 
kaimo, kuris tūla laika mjde- 
jes ta mergaite.

Tai vis pasekmes nevyku
sios meiles, del stokos apsžviė- 
tos kaimo jaunime, argi butu 
galėjo papildyti tokia žiauria 
žmogžudyste apsiszviete jau- 
n u oi iai?____ _ _______

NIEKO NEVEIKIA.
Dantinis daktaras inejas in 

savo szapa o radęs gizelius se- 
dinezius, paszauke:

— Teip, sėdi t e, tinginei; o 
ar negalite vienas kitam danti 
traukt del praktiko!

Pada-

regi ir kurezia 
atkerszino savo 
mai marėžiai. Simus negalėda
mas nukenst nuolatiniu barniu 
paliepė motinai iszeiti pas ve
dusia dukteria keliolika myliu 
nuo savo gaspadorystes.

In kėlės sanvaites
naus kilo ugnis kuri 
naikino visa gaspadorysta o 
sunūs vos iszsigelbejo su szei- 
mynelia. Senuke suimta netoli 
nuo vietos, kuri turėjo dežukia 

bonka karasino.

SAUGYDYMAS.

name su- 
su-

zapalku ir

Nebandyk save gydyti, neži
nodamas isz ko gyduoles pada
rytos. Visuomet reikia žinoti 
isz ko gyduoles susideda.

Nevartok patęntuotu vaistu.
Nevartok nuodingu vaistu.
Kitais žodžiais, nepilk vais

tu, apie kuriuos mažai žinai in 
kuna apie kuri dar mažiaus ži
nai.

tie vaistai nepavojingi. Bet lai
kai taip persimainė, nuo tu 
dienu, kuomet moeziutes kas 
pa vasari priverstinai davė 
mums sieros su sirupu, kad 
kartais saugydymas turi pavo
jingas pasekmes.

Gydytojai mokinasi per dau
geli metu pakol apsipažysta su 
kimo dalims, ir kaip mes gali
me lygintis su gydytojais! 
Jeigu nenorime eiti pas gydyk
loje kuomet sergame taigi
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i Kas Girdėt

kuriu buxo 
prezidentas Mar

In laika dvieju metu mirtis 
pakirto szeszis žymiausius vy
rus Amerike, isz 
pirmutinis
dingas, po tam bnvusis prezi- 
dentas Wilgomis, treczias sena
torius La Eollette, 
Lodge ir buvusis 
dentas Marshall 
Brvan ’u s.

Pabaiga meto da toli ir neži
li e kas

i r

senatorius 
vice prezi

ant galo

Kali būti nėksi!

Tūlas pastoris Georgijui nu 
ėjo nuo pamokslinyezios, kada 
vienas isz jojo parapijiniu pa
vadino ji 
mus 
Po
pamokslu, 
prieszint is 
d\ asiszkant.

melagiu, užduoda 
jam kelis boksus per uosi, 
tam malszei

nes

TRUMPI BET SMAGUS 
SKAITYMAI.

užbaigė savo 
kiti įiedryso 

k a riaujaneziam

KOVOS PRIESZAIS RIFUS.
Kaixitomis Reginald Weller, 

jaunas atsi/.x inejas Ameriko- 
niszka." kareivis kuris dalybu

ka re jc, apėmė 
areoplanu eska-

nauti nugara, kurs

sniir-

II z-

Tau puiku tai ir man.
X’ilhelmas I, ciesorius 

Prūsu, sudedamus viena karta 
sode ant lonkos, pamate atei- 

ramiai at
sisėdo ant to paties suolo ka ir 
ciesorius, ir užrukę savo 
danezia pypkele.

— Kas tamista esi ?
klausu ciesorius, liiski užpykęs 
ant tokio drąsumo žmogaus.

— Esu N. Odry, furmonas 
vežantis sziukszlius musu prie 
mesezio.

- Tai gražu! 
sorius,

- atsake eie 
linktelejes galva.

Po valandos užklausė 
tamistagi nugaras: — () kas 

esi ?
Prūsu karalius, 

ke užklaustas.

teip

atsa-

Tai teip gi gražu, —- at 
rukvdamas la-

, i^iii

/

V

y
A
h

NARSUS LEKIOTOJAS.

Lietuviszkos Pasakos.
tada ant to daikto, kur jos sp- 
dejusios, czion daug plonu sza>- 
knežili su mažais hipeliais in 
kukszdiili, iii

laumių s/Juotas
20.

Pikt upeliu pa 
pav., upelije 

vakarais laumėms beskal- 
jas einant

SURINKO Dr. J. BAS AN A V1CZ1 U.S.
rri^x-r.-.-i--.-.-ir------ - . ................... .. ...........

l

APIE DEIVES, LAIMA, 
LAUMES IR VANDENINES.

* . - - ----
12.

Dyselis isz Vainocziu, Tilžės 
>av. sako:

» *

teip vadinamas 
1) suaugdavo.

>
K rei ven nose,

ra.,
ka“
bian.t, o pro jas einant “laba 

pasakius, jos užpyk- 
lavo ir t ris kart us

i *

Kiek svaru gali
* » l i . -i ■ „

motere pakelt.
,4 Ė

“Kiek svaru gali moterys 
akeltibuvo daugeli

svaru
s v k i u

Petrograde (Leningrade) di 
deliam name ant ulyczios Ni- 
kolajev"kos ir Borovos gyvena 
nepaprastas stebuk lada r i 
du Amsini. 
pasirėdė in raudonus marsz 
kinius daro paredka terp susi- 
rinkusiuju, •> ypatingai terp 
moterių. Aut sienos kabo dide- 

pa veikslas Stebukladario 
Amsimo. Yra tai augsztas žmo 
gus s|| 
gaiš 
1 neina

s vai
Jojo “apasztalai ” 

in raudonus

lis

ilga juoda barzda su ii
i a u do na i s n ui r sz k i 11 i a i s.

i m sale apsiaubtas per 
savo brolius — panaszius in se 
sutes. Policies metasi prie jo 
jo bueziuodamos
o
ge.

A nisim 
tos kėdė".
* ‘ sese r v s.
kaip
raudona i.
tauje ant
(
pudauki ne

marszkinius.
kitos vieta kur jojo koja žen

aut augs/, 
jojo brolei

\ isi pasirėdė
\ i e > z pa

a t siseda 
o szale
\’i"i ne via senesni 

30 metu.
Ty k urnas

>ales. apasztalai pra- 
leda murmėt kokia tai liūdna 

ianiulu kuri "kam
1 ’asejo 

♦ 4

t 
ba sekanuziai: “ Dievas 
obeliu... sėjo, sėjo, sėjo... 
tam Anisim pradeda 
mokslą arba praiiaszavimus.— 

liūdna, keike 
sakydamas, 

kart <langiau 
o paleist u

se jo, 
Anisim

I’o
savo

Jojo kalba yra 
prasižengėlius, 
buk žmonis ka> 
klumpa in pragaru,
vysta atsibuna tiesiog aut uly 
ežiu dienos laike 
teip: “o 
Ant ko

ir baigų szi 
galiu daryt i .’ ’ ‘ 
bobos atsiliepe:

Fu viską gali. Pone, viską, 
atsibuna du 

sa n va i tęs.

a sz k a 
\ i SOS

f ’ ’

r i

Tokios maldos 
kart ant sanvaites, o kvailiu 
kas kart daugiau atsilankineja 
aut tujų susirinkimu, o vĮialiu 
gai jaunos merginos.

o

Apie nepaprasta motiniszka 
meilu terp paukszcziu apraszi- 
neja Elzbieta Vienner sziteip: 
įeidama per tilta ant upes Du- 

nepaprastais/. g i rd ona ja U", 
kliksma mažo žvirblio, dirste
lėdama iii ta szali paregėjo ma 
žaji, kuris net u rudamas da pa
jėgu stengusi perlėkti per upe 
ir jaute kad iupuls in windeni.

t ž t rupuuzio žvirbli" butu 
pražuvus. Sztai aliuke i"Z kitos 
puses pataite. Matyt buvo tai 
motina mažiulelio, nes palėkė 
po juom pastatydama jam savo 
peezi ii".
situpe ant motinos pecziu ir t 
kiu budu nulėkė aut kranto.

Norint" motinai kerszino pa
vojus, bet... balsas motiniszkos 
szirdies ir prijaut imas savo už- 
luoties pergalėjo. Isz tojo al

iai ir žmonis paima

Jaunas žvirblelis al-
(i

i 
si tikimo, 
pa mokinimą.

G a lime tikutis 
kasvklu ar st raiko kasvklosia. 
įtaikė bedarbes žmonis slan
kioje nlycziomis isz nuobodu
mo arba sėdi namie. Tieji, ku
rie turi užsirasze koki laikrasz
ti, tai ne buna jiem nuobodu ir 
praleidže dieneles skaitydami. 
Argi dal>ar neimtu laikas užla
ižyti laikraszti
tris dolerius ir turėti smagu
mą namie laike bedarbes. .Juk 
dabar kožnas prie pinigėlio ir 
nebotu sunku kelis dolerius

ar sustojimo

4 I .Saule I J už

\ o svietiszkoje 
vaduvvsta ant
droš Moroke kur Erancije gei-
dže apmal'Zyti
Kifus.
Iže pasikėlusius

Laikraszcziuosia lankei skai
tome žinutes apie visokius at
sitikimui, ir tai szale vienos ki
tos, kurios parodo žmonių var
gus ir nubudimus. Ana diena 
paėmiau tūla laikraszti ir pra
dėjau skaityt i:

Roberts, 24 metu 
raitė, likos atvežta in Jeff

I igoii Imt i. I ’a lieijantas 
ambiilan<a, nes rado 

ant ulyczios kuri ap
alpo. Pasirodė, buk pana Rob
erts apalpo nuo bado.“

szale tosios ži 
“The Nation

o 
aut ŪO.OOOJ H JO 

dvieju mene-

sake nugaras 
bjaus savo pypke.

Nesibucriuoje.
Randasi tokios szalvs ant že- 

neži no 
Foliniuose 

visose dal\ se 6
Japonis. 
salų Ti 

nieką 
Jaunos Ja

m

ir

Kapitonas ('baries Nungess- 
l?raiii'uziszkas

daugeli kartu atsižymė
jo laike kare.-, ai važiavo pri
gialbet Amerikoiiiszkam legio 

už 
-Jerateliu

er 
k u ris

‘ ‘ J eane 
merg 
el'soii 
pas/.aiike 
mergina

Kitoje vietoje 
nules skaitome: 
al Bank of New York padidin 
savo kapitula 
doleriu iii laika
siu. Keliosia bankosia ( liicage 
sutaupinimas žmonių paczetlu- 

(i7,()0(i,(Hl() dole-mu dacjo 
riu.

1' g

iosios
, buk

v elažinute: 
du studentaiskaitome,

Butte, Montana, pavogė $3,17.5 
idant turėti pinigu 
gimo 

V
mokslo.

l'aigi vieniem-

ant irzliai-

stoka pinigu, 
ma ist <»k i 1 i ne t u ri maisto o k i t i turi 

už daug. Tokis tai žmogaus gy
venimas!

Geriausia ir saugiausia yra 
-- uždirbti ne kaip padirbi i pi
nigus.

Kada tik Amerikonai Lietu- 
vi>zko gimimo stengiesi pasida- 
vinet save kaipo Livtuviszko 
gimimo, lai kyla priesz juos

>a \ e 
lai

viesulą užmel inejimu kad pri- 
savo tauta 

pasilikt 
Amerikonais, 

neseiiei

valo užmirszt apie 
giminia, o szimt-i r

procciit inei?
Bet kada neseiiei Norvegai 

apvaikszt inejo savo szimtmeli- 
nes sukakiuves 
Amerika, tai turėjo 
va ik'Zcziojima 
Minu., o 
tai pats

pribuvimo iii 
dideli aj»

Saint Paul, 
ir kituom* miestnose,
prezidentai ( oolidge 

Norxegiis už juju tau- 
tiszkuma ir užlaikyma kalbos 
savo protėviu.

Bet kitaip eina."i "ii Lietu
vei.". Lenkais, Slavokais ir ki- 

tautoms,toms Eu ropiszkoms
kuriuos vis paniekineja Ameri- 
kouiszki la i k raszczei, raszyda- 
mi idant tieji foreineriai priva
lo pamesti savo tautiszkus pa

imt is prie Ameriko-proczius o 
n i žavimo.

Did ko teip.’ — Ba Norvegai 
iszdirbo sau czionais paguodo- 

didele iutekme pramo-
\ertelgystoje, moksli* ir

ne pei
li e je, 
polil i k oje ir su 
stoję ant lygaus laipsnio.

Valdže net 
nes markes 
plaukimo
giszku ateiviu in czionais.

ga Ii ngais \ i su r

iszdave paczti- 
paveikslu at- 

Xo r ve
su 

pi rmut iniu

J.G. ĖOGDEN
1

■ 322 W.Long Ave. DuBoii, Pa
!■ I . ' * 14 I

miszkos pavirszes, kur 
kas tai bueziuotis.
Bituose, Birme,
Indiju, Kinuose ir
teipos-gi ant nekuriu 
kojo Didmario žmonis 
dos nesibueziuoja.
ponaites nežino ka tai ženklina
pa b u ez i a v i m a s; K i n cz i k 11 i 
Indusui nei ant mįsles ne atei
na pabueziuot mylema, o mot i 
uos tose szalyse gana glanioni 

ju lupu
I r žiemiu szalyse 

nes 
t rina

si su vaikais, nes prie 
nedalypsto.

nesibueziuoja, 
pasibueziavimo

nosis m uosi.

Kbkimai 
vietoji*

Vengi te Barniu.
Vienas vaikinas niekuomet 

nesibardavo ir visuomet Imda
vo ramus.

Kaip tu elgiesi, kad nie
kuomet niekam nesipries/.iiii. 
nupriesztarauji ir su niūku ne
sibari ! — klausė jo kili bernu
kai.

Iszvengti 
lengva, — atsake jis.

Kokiu gi Imdu
Matvdamas, kad

barniu labai

su ma 
nini nori kas neprotingai gin 
czytis, ir jausdamas, kad isz to 

palieku 
prieszgini ir einu szalin.

'Pas atsakvmas labai 
visiems, ir jie stengusi teip-pat 

szi t as

fali kilti barnis. asz

r p pat i ko

elgtis, kaip 
vaikinas.

Atsitikus kokiam ■—= nors 
karsztam ginezui, protingos 
nieji ragino visuomet orieszgi- 
niams atsiskirti, sakydami:

Prusiszalinkite, 
kvailas pats su savim barasi.

Gerai Atkirto.
Kelioleka poneliu 

ėjo keliu, juokdamisi isz diev 
baimingu kaimuoeziu 
n u i minėjo kepures 
vyla, kuris stovėjo prie 
\ ienas isz ju užklausų 
nanezio kaimuoeziu del ko tas 

s t o v i 
Ant to kainiuotis 

atsitiko

p rot ingus

ginczui,

tegul

netikėliu
ti

ku rie 
priesz što

kui io. 
praei-

stovylas Szv. P. Marijos 
prie kelio ?
atšaki*: “ 
stebuklas.

Ba czionais
“ “E—gi kokis“ - 

ponulis.
Czionais vienas kvailis atga

vo savo protą, o buvo tokis 
kvailis kaip ir tu ponaiti: mėl

iai gal ir tu at
gausi savo protą.“ 
to nieko neatsake bet su nulei
stom ausimis ėjo toliaus nu
spjovęs. 

O
Gintaras (Buratinas).

Gintaras 
bet sukietėjusi medžiu 
(smala). Pakraszcziais 
jos, juros, kur dabar stovi d i 
deli miestai ir kaimai, 
labai seniai, 
kus tamsus miszkas.
miszke augo tuomet daugybe 

Jie paneszejo 
iii dabartines musu puszis ir 
egles.

pusziu, per plyszius 
(.Uug deryos, vadinamos 

varvėjo laszais

‘ * ( '---o
užklausė s z i d i j e n c z e i 
4 4

skis czionais.

ėjo

buvo

Ponelis aut

nėra akmenukas, 
der\ a 
Balti-

seniai, 
augu didelis tan- 

Tame

gintaro medžiu.

Isz tu medžiu kaip isz musu 
varvėjo 
. “^iuY 

taras;” varvėjo laszais nuo 
medžio ant žemes ir kartais su

P 
užklausta Moterys Industrijoj 
Biuro. Klausymas pakeltas to
dėl, jog darbdaviai supranta, 
kad kėlimas sunkiu daigtu al
si liepia ant moterių sveikatos;

Europoje 
nusis-

supranta

va karu
(

niisispjaiidaxo, nes jos noreda-
sakyt u : “ Dieve

Teip pasakius jos ta
da atsiliepdavo:

tuom sykiu jos 
o skalbini, si

1 1

su “privi 1 y

Szioje szalyje ir
nėr tinkamo ir teisingo 
tatvmo tame klausvme. Ameri- • •
ke, penkios valstijos bandė in- 
statymais reguliuoti kiek mo
terys gali pakelti.

California draudžia mote 
rims kelti 75 svarus arba dau
ginus. (Jliio draudžia samdymu 
moteliu kur
svarus arba dauginus. Pennsyl 
vania draudžia kėlimu virsz 15 
svaru. Bet- sunku 
kiek' suaru įgalima 
tas prigiili kaip t ie 
ti.

v'o, kad joms 
padek.

“mano mamaites 
mamaite, kuri per 100 melu su
okus pasimirė, pasakodavo, 
jog jos tes ąs didei daug apie 
anmes pasakoti žinojo, nes se- 

labai lankei ro 
ant lieptu 

jei joms kas, pro 
szali eidamas, ka pasakydavo, 
arba jas pasvei'kindąvo, tai jos 
labai linksmai dekavodavo.

13.
laumes 

darbszczios buvo: 
gult eidamos 
rus palikdavo, 
ežio laumes pilna 
verpdavo.

t v vas

noveje laume 
d y davusios 
skalbdavo, o

lekioto jas ■

nui ant rinkimo aiiku del
laikymo miszlin
po mirusiu kareiviu. J įsai lek- 

areoplanu meto
. I

i r

* t f I 4

4 » ka
a ir atsiimk, 

sveikintojui sav
da bro i r kit u daikl u ant jo ke-
io, ar tako

giaus ne a t Y imdavo. Ne kursai 
jas

Ižiais labai inpykino, lai jos ta

ar

1 I

1 >

padejuseS, dau-

karta bjauriais ž<»

Senovėje kibai
K1

ant vindo szniu- 
tai iki rvtme- 

szpule pri

vaikas
i
iki jo namu vartų alsi vijo; tam 
paspejus varliis uždauži, nega
lėdamos ant dimsties 
užeit, priszauke jam: 
ryta ant jif<
— o

(kiemo) 
“ 1 n ryto į 

zmelio persidursi “ 
teip ir nusidavė.

21.

reikia kelti

reguliuoti 
pakelti nes 
>varai k el

i

to klau
symo Motery^ Industrijoj Biu
ras praszo ? 
tiku Biuro 
ežius

Parod\ t i sva rbnnia

York ’o Statis- 
skai 
gavi*

Banatiuiie isz Paskalviu, Ra 
gailies paw, nekuria Binr

liena pir14.
Seuoveje ateidavo laumes in 

namus dienoje prie gaspadiniu 
darbo pra.szyL 
mėgdavo dirbt,

joins darbai labai

(
moteliu

. j kompensacijom 
k ’<> valstijos 
kimo sąnariu

Skaitlynes 
100 moterių
jas.

—Foreign Language Inf. Service.

ma pietų in 'Tilže eidama pa 
mate ji szale Imlaus upelio d\ i 

beskalbiant;

e\v
pagaminti 

kurios
nuo New Yor

du] iszsisukimo 
arba patrūkimo.

kad tokiu
koinpenstici

mot eres 
jomdviem prisiartino, 
dvi molines

ka i .H 
tai t o " 

tuom sykiu iii vau 
deni nuplumpsejo ir Banatiu-
nei isz po akiu prapuolė.

nes jos labai 
ypacz verpti.

' k or 
kurie

damas 
teles, o taisės kortele 
suranda ir prisiunezia auka, 
tai aplaiko jojo paveikslu.

su 
o tai>es

i r ir austi, ir 
>ekdavosi.

rodo 
gavo

tirpdainas sniegas nuplaudavo 
guriniikiis los sudžiu\usios 
dirvos ir nuiics/( la vo 
'Ten derva uusileizdav 
na ir susitureda\o 
lėliu medžiu arba žolių ir terp 
smėlio (plešku). Kasmet ii da 
lesi vis kietesne ir 
pagaliam 
muo.

Dabar kai 
jura, sukeltos bau 
damos nuplaiija 
smėli, kuriuo isziies/.a 
kus gintaro ir mzmeia .juos ant 
k rant o.

Gintarą perka 
iszgeresiiiii g 
karolius, aiiskarius ir 
pa puos/.a lūs.

tos
m jura, 

o in dug 
t.erp guba

kietesne ir 
tapo drūta, kaip ak

am I ra
g< *S

Hilo

sujudina 
besi u buo

du gi i < i

gurinu

meisteriai ir 
urinuku nutekina 

kitokius

PAJESZKOJIMAI.

dabar

pa

G v veliu 
apie 20 mulai at

giedojau gvvenaJ

Asz Marcele Bubiuieiie 
jeszkau pusbroli Joną Gražule 
vieziu paeina isz Sažiiinu Kai
mo, Lazdiju Para. 
M iddlepin t 
gal
Pittsburg. Turiu svarbu reika
lu praszau atsiszaukt arba ži
nantieji malonėkit praneszt.

M. Bubiniene 
112G E. Grand Ave., 

Tower ('it v, Pa.

Pajeszkau

Szauliu

mano pusbroliu 
Juozą, Kazimiera ir pusseseres 
Al ik* ir Anele Vinclauskai pa
einu isz Kauno Red.,
l’jczdo, Gruz<lžiu Volost., Dnr- 
gacu Sodž., apie 17 metu atgal 
palikau juos Worcester, Mass., 
dabar nežinau kur.
apie juos žino meldžiu pra- 
neszt.

.Jeigu kas
žino

E. Tikutis
2G2 No. 41 h St., 
San Pedro, (’aIii.

Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlaviuziaus. .Jau ilgas 
laikas kaip nežinau kur jis ran
dasi. Man labai yra svarbus 
dalykas jo sužinoti, todėl pra
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti ant 
adreso

Mrs. Antanina Kainick
.32o E. Mt. Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, Pa.

Valgiu Gaminimas
---- IR----

Namu Prižiūrėjimas
Koina moteris sr mergina 
privalo Imti aria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek- 

' I- I*

vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai- • • < • 11*W

mores (lau- 
siikt; isz to

vindu szniu
“na d a 
Jam in1 1

15.
Pas nekuri ūkininką Blind- 

galiuose Ketverge vakara jau 
atsigulus pradėjo 
mes) laimi vindu.*
gaspadorius, pasipiktinęs ir isz 
lovos st ra k turėjus, 
rus perpjovus, sake: 
bar, jei norit, sukit.
lova vos atsigulus, pradėjo vin

tai teip, kad pa- 
kojaite vis in asla musznojo.

1(i.
Natkiszkiuose, 

para., 'l’ilžes paw,
padiuui, margines audžiaiil, la 
bai truko; apmaude isztare ji: 
“kad bent nors laumes iszaiist 

tai jos tuom syk ir

dus vėl sukt J o

Pikt upeliu 
nekurei gas-

ateit u ! ’ ’
ežia buvo. Jos audė neamluses, 
bet nei maž’ tolyn neparėjo — 
paezios koki darbą pradėt j< 
visai ne
eme isz staklių 
iszsineszuses, ale

Vilkisz- 
marginen

)S 
iszjiegia; paskiau jos 

rėžt, o ir but u 
gaspadinejas

at laiku, tai jos pabūgo.

Nekurei gaspadinei 
kiliose, 'l’ilžes pav.,
beaudžant ir metmenims labai 
betruksiant, ji labai apsimau- 
dijus pratarė: “ak, kad nors 
laumes ateitu ir nuaustu!“ Tai 
atėjo trys laumes ir 
jai ant puses 
vardus neatmysenti, betgi \ ar
dus atmenant 
ausentes 
viena laume 
szeivutes

pratarė:

Hliaust,
apsiėmė 
jei ji j u

Po
visa dvkai isz- 
tokio sutarimo 

aust, kita 
o t reežioj i

erne
i nt r\ t 

rykszles užtraukt, o gaspadine 
mislinejo rirpeslingai 
vardus. Ale 
to iszejus,

vadinosi;
už

apie j u 
ga.spadinei isz bu- 
laumes viena kita 

vardais vadinosi; gaspadine 
uugirdus už duru klausus ir 
iszgirdo, ju \ iena Mente, antra 
Katre, o treczia Szotre esanti. 
Gaspadine, pietus iszvirus. ant 
stalo atneszus, ragino savo 

audėjas minėtais 
vardais prie piutu ruosztis, bet 
tos, isz nutikėto atminimo pa
sipiktinusios, vietoje prie val
gio ėjusios, tuom syk prapuolė.

18.
Nekuri moteriszke buvo nuo 

laumes audimu (audeklo) pir
kusi; laume ale ne liepe ta au
dimą matuot, bet reikiant, tik 
vis nusirežt. Kai gaspadine jau 

gana daug siu
vusi buvo, o audimo rulys vis 
dar to paties didumo buvo, tai 
ji nusidyvydama pamislijo, ka 
galėtu kenkt, kad ta ruli ir sy
ki perinai uotu, ir teip, tuoj au
dimą paėmus, pradėjo mastuot, 
o sztai tas visas audimas jai isz 
po ranku ant visados prapuolė.

19.
K a 1 n i u i n k u use, Szi la k a rez i a - 

mos pav., 
irios, jaujeje vakarais skalbdn- 
mos. didei uvszkindavo su kul-

a.tneszus, 
darbszczias

nuo to audimo

žiloje senovėje 1 nu

ra.,
l’ihipeuu pa 
paw. laumes 

mažos mote-
J L

į >a ra..

pa

la imies

Art «
Semet vnuose, 

St ai u i ten u 
."anlideidžiii kai 
riszkos e."\ bes skalbdav

23.
Bud viceziu

Ragain, pav. tūlas Kurytis me 
te 1840 matu nekuri vakara an! 
Sze."zupc" laume mergos didu 
me skalbianczia; jam prie klė
tie" stovint ir iii ja bežiūrint, 
atsistojo ir laume, o iii ji /.imu 
dama nuwzkalbamai didele 
"tojo (i>z."it iu>e.)

24.
Senove.", gadyneje

lemdavo užgiinu’siiini kūdikiui 
ateiti, apmainydavo naujai liž
ei m u "i u> 
paezios 
skalbdavo savo drabužiu." ir 
visokius brangiu." audeklus, 
nusileidus saulei. Atradus lau
me beskalbiant, 
“padek Dievu!“ 
lieka "uvo 
t raukdama 
.nei pradžios, 
o bus tavo vaiku vaikam!“ 'Ta
da paėmus audeklus reikia 
neszti namon, ir prisiėjus rei
kalui rėžti audeklą isz kur pa
puola, tada visados gerai atre- 
szi ir audeklas nesimažina: 
prieszi ligai, 
žiūrėsi galo, lai audeklas tik 
tiek užtenka, pakol ji pabaigi.

(TOLIAUS BUS.)

k ud i k i us 
augindavo.

savo 
brangiu.*

i r

Antanas Ramanauskas
Lietuviukas Graborio*

MILL A PATTERSON 8TS. 
ST. CLAIR. PA.

lazbahamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius <M 
laidotuvių, ▼•sėliu, krikszty^iu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1873 M.

▼•selia.
»

RAGANIAUS STEBUKLAI
Mągijos Raganius J. 

Czekanaviczius iszleido 
10 magijos paslapcziu,

paskui kaip užvesti kitarų pi- 
I .aumus

reikia sakvti: 
.tai laume pa 

a udeklus 
sa ko:

nei pabaigos —-

ir atsi
• ‘ nežili rėk

audeklas 
jaigu rėždamas

ga isz ranku, teip-pat 
patiesz rankoje pinigas 
pranyksta, kuris potam 
pasirodo prikibęs kam 
prie padalku arba prie 
kibu, ir teip toliaus isz- 
leido kitus labai stebė
tinus sekretus. Tcipgi 
iszleido Monu Kazirąs kurias iszag- 
zaminavus pasirodo kad kazires pa
prastos bet ežiu kas tik kokia iszsi- 
trauks ir pavirsta potam visos tokios 
tai tūzai tai karalei ir 1.1, ir gali bu 
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas 
szituos sekretus turės ir szita kalade 

tas pridarys susirinkimuose 
daug baimes ir juoku. Viską sykiu su 
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.50 
Raszykite prisiusdami Money Orderi 
o tuoj gausite. Adresavokitc sziteip:

PROF. J. CZEKANAVICZIUS. 
BOX «8 

BROOKLYN, N. Y.

kaziru
i

193 GRAND ST.
Aug. 3

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls
IR IN BUFFALO 

NEDELI0J 9 AUGUSTO
IN TEN IR
ADGALIOS

Tremas apleis Mahanoy City 9:50 
Subatos vakarą, Augusto 8.

Pribus in Niagara Falls 7:45 Ne-

$5.00

I
i
t

I

I
Prit>us in Niagara Falls 7:45 Ne* i 

dėlios ryta Aug. 9, Buffalo 6:30 - 
j ryta. Grįžtant apleis Niagara Falls i
3 vai., Nedėlios vakara Aug. 9, 
isz Buffalo 4 valanda.

Railroad

I
I

k .

WALTERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC

MAHANOY CITY, PA.
•»

DIRBIMO MINKSZTU GERYMU

Del I’ikninkarna, del Baliu, Vestuvių, 
Krikaztynu ir in Namus. :: 

Pabandykite musu gerymus o busite 
užganadyti. Galite užkalbant per 

Bell Telefoną No. 59-m.
Patarnavimas greitas ir mandagus,

OFISAS:
406 West Mahanoy Aveuna 

BOTTLING WORKS:
406 Waat Maple Street 

MAHANOY CITY, PA.
__________'_______;______________________________________į___________ _

* * I ' *!> • * ’ .< " J* jį '

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

4

Š erias procentas ui jusu pinigus ir saugumas del Jutu
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

I I 1 J "t

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-cria pro-
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris4»l

dirba ir esedina. Dėkite savo pinigus in srita Banka o
DArritUrrinritA ir m utimi t. a Imi n tai ninitraa mira m na-

1
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Benamis-
Pubege nuo vasaros kaitros, 

keli draugui gulėjome pauks- 
nyje, tūlame gražiame nuėsto 
sode, apsiskleide žurnalais ir 
laikraszcziais. Ilgai mes ten 
buvome. Skaitėme argumenta
vome, kol pagalinus
prie invairiu anekdotu, 
jau rimtumus dingo ir skambė
jo linksmas klvgesis.

Nelabai toli isz už kalno pa
Jis

apsidairė, atsikosėjo ir pradė
jo artintis prie musu.

- Nusiraminkint! Tvarkda- 
ateina — patemyjo vienas

isz draugu.
— Tvarkdarys, fcaip tvark

darys, bet kokis valkata, pra
szys “k volelio ”
kitas aiszkino, matomai, ne isz- 
drysdamas prisiartint visai ar
ti, senukas dar isztolo, visus 
praleido savo 
džiūvusiomis akimis, nusiszyp- 
sojo ir prabilo:

— Dovanokit
a i

priėjome
('zia

si rodė suvargęs senukas.

r v s

i susigėrimui

isztolo, 
mažutėmis isz-

už drąsą, bet 
iicgah-cziau pas jus. jaunuo

liai, atsisėst.’
— Ud sėdasi, turėsime dau 

giau juoko —vienas 
patarė.

— Gerai! - 
pa k vieteme 
pas mus.

Mandagiai
nukas atsised<
patiszkas senukas.

raukszleto veido 
matėsi szeszeliai vargo ir skur
do, bet jisiii 
szypsa.

isz musu

- V isi su t i kome i r 
senuką, kad sestu

padėkavojes St‘-
T'ai buvo sim-

Nors ant
sudžiu vusio

rodv nuolatinia 
Drapanos gerokai nu 

dėvėtos u dideles, kabojo bet
varkiai ant slidžiu v usi'o lieme 

kas dare ji
stow la. baidanezia 
kanapių, 
skrvbelc.

mo. pana.sziu m 
varnas isz 

brikais 
uždirbus beviuk ant
Czever\ kai, vienas

Placziais

iszvaizdos, jo pirsztai dar dir
bo gerai. Penkiolika minueziu 
praslinkus, senukas turėjo pa 
dares gana nebloga “szJtiea.” 
Visi džiaugemesi ir stebėjome 
si, kad visai panuszus. Nors tai 
buvo aut greitųjų padarytas 
pieszinys, bet isz tikrųjų dra 
šiai iszbraižytu galima buvo 
spręst, kad ne mėgėjo butą.

Dar pora draugu 
savo portretus nupieszt, už ka 
senukas mandagiai padėkavo- 
jo. Ir kuomet daugiau niekas 
nenorėjo, senukas rengėsi mus

Asz žingeidumo ver- 
cziamas, ueiszkencziau ne pa
pratęs senuko, kad papasako 
tu ka nors isz savo gyvenimo. 
Senukas nusijuokęs mane." už
klaust“:

— Ar ir tamsta vienas isz tu 
lai krasztininku 
k u r it“ suradę kur koki vargsza. 
iszklaiisiues., isztyrmes, o pas
kui laikrasztin ar žurnalai! nu
sius. Nelmcziau tad dar pi ie- 
szingas jeigu nesilenktu su tei
sybe. ir paraižytu, 
buvo kokios aplinkybes žmogų 
priverezia nupiilt...

— Teip, asz laikraszcziu sau 
darbininkas ir indomius dal) - 
kus gaudau. Taigi ir gyvenimo 
nepasisek imai 
raszydamas 
t is, ka> gal

apleist.

4 4 szkicu.

pavelijo

— moralistu,

teip kaip

s
nurodau priežas-

pagellietu tiems.
kurie teipgi riogso ant kranto
prapult ies.

M am

indomauju. ir

pasiaiszkinimas 
tomai senukui pat iki

uia-

- P“1-

Pamišta piesze-

ai>

patauja. Kiek tenai prakilniu 
mingziti, genialiszku talentu, 
kidturos žiedu, 
isztvirkimo il
su kuryje...

Senukas paskutinius žodžius 
užbaigė pusbalsiai.

ant

paskendusiu 
girtuoklystes

Matomai, 
kankinosi, ant sv/lžiuvusiu 
akiu sužibėjo aszaros.

— Tamsta nelengva 
faktus minėt, 
pradėjau klausinėt...

— Tas nieko. Jeigu tomistą 
kada ketini tenai nuvažiuot, 
tai jau iszkalno žinosi, kas to
nais dedasi.

Bet kiek jau 
senukas užsikūrė jau užgesusi 
cigaru ir vėl kalbėjo:

— Teip! Tenai ir mano sva- 
dingo...

oner 
susipaži

ne
Pam\ le

man..

liavo 
gailiuosi, kad

nusiraminęs,

jones, ateitis ir garbe 
Pilnas gyvenimo, pilnas 
gijos, ežia atėjau.... 
nau su M. Tai buvo artiste, 
apsakomo gražumo,
jau asz ja.. Visi pavydėjo 
Jaucziausi laimiugiausis žino

Susiporavome.gus pasaulyje.
Neilgai musu laime tęsęsi. Su
žinojau. kad mano žmona man 
neiszt i kima.
girtuokliu...
nemalonus...

nickszn.Tapau
Gvvenimas tapo 
Dingo prakilnu

mas. Ir viena vakaru nules sa
žmona tūloje

kambary je, su ka
li u szo- 

l'apati žmogžu- 
Vos likau nuo 

baudos, aeziu geram 
Bet ilgi, ilgi me

vo 
atskirame 
riniku bcsiniciluojaut...
viau asz ji... rr 
dzin! Teisimi.", 
mirt ies 
advokatui...
tai, kalėjimo pilkos sienos!!!...

Senukas nutilo ant valande- 
ranka nubraukė 
teip indomavome 

ukriitejome.
sienose“ tu

mulio 
Pu Ii uosa vo 

Bet kam

k a rėžia moję,

r
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TARADAŽKA

Elizabete puikios mergaites

at leks,

ATSITIKIMAS SU 
TELEFONU.

APSAKYMAS DETEKTYVO

deno aplaike apraszyma 
kasieriu vagi ir ant tikrųjų pa 
siroile banke apie 
les vyrais, juodplaukis 
ža barzdele szlubuodamu".

idant jam iszmaiu\ i 
t ūksiant ii le

ant aukso.
— Atėjau

barzdele
Prasze 

t ris

<IĮH(‘

piet, iszba
, su nia

buinaszkii

laiko susipažino jom. Sulaikiau 
ji, o in keli-" miliutą" Hampto- 
nas radosi už g 

Tuksi ant ine.*
liet I l< l'o." 

11;! 111 p 1 o j i a * aplaike 
I ai K») aiik"e. A iii

aczi u 
IIIUI...

noma buvo

rolei i u. 
buma-zko" ži

. u z kuria* 
Ji h I > va r u 

gili uko a p
nuėjo ant niek', 

i n-pa p ra >1 a m 
A plaikiau

<iv i k n | ihi i i a -

.Jeigu jau pradėjome kal- 
beti apie vagystes bunkosia 

i tari“ mano draugas lustel is, in
— a psu k y -spėk t oris policijos

i siu jumis, kaip man pasisekė 
suimti smarku apgaviku su pa
galba telefono. Labai buvo tai 

( ) gal ne-akyvas atsitikimas, 
norėsit manės klausyti!

— Žinoma kad 
kalbėk ponas! —
visi susirinkusieji draugai.

praliejo
— alsi 

isz di

norimi*, tik
paszauke jo

iipy ka k les.
didesni", kitas mažcMiis, mato 
mai jau "t-niai
met buvo valyti. Bet pavirszu 
tine iszvaizHa 
senukiP*“nerupino. .
pilnai užganėdintas.

— Gal ka> eigarela
Padūkusiai 

negu val
gyt — kalbėjo jau nusiraminęs 
senukas.

— Kodėl m-! Buk) kit! 
riau pav aiszindama.' 
Kitas dranga", matomai 
damas turėt daugiau 
pasiūlė jam cigara.

— Cigara.’! Hm! Juokaujate 
isz manes! Net pamirsz,au kaip 
kvepia.

— Nejuokauju! 
meskit ta eiga reta, 
kit su mumis cigara — 
gas juokaudamas kalbej

Senukas paklausė. Bet ei ga
rėta visgi nenumetė, bet kisze- 
niun insidejo. o cigara paemes 
pavarte, pauostė, aplaižė ir isz- 
kilmingai užsikūrė.

— Aha! Dabar tai kas kitas! 
džiaugėsi senis.

Mes matydami 
l>esidžjaugiant ir teip 
kai Ijcžaidžiaiit su cigaru, kva
tojome.

— Mėgstu asz tokius
kaip jus, vy- 

nnino jau
Dienas linksmas, 
be rūpestėlio... E! 

ka asz ežia iszplvpejau!...
Užbaigęs kalbėt, 

ke isz kiszeniaiis 
siuvinį ir pa išželi.

— Na, vyrai! Nupieszin ju
sti paveikslu, pigiai ir greitai..

Tas mus užinteresav <>. Paiio- 
vtnne juokavę.

— T'ai tamista esate 
jas .* — paklausiau.

— Teip! Buvau
<los, būdamas dar jaunas kaip 
ir jus — atszove senis, bebrai- 

ant popie

paniirszo, kuo

Pa<a 
gy \eni mo 

"i-iii.".

matomai visai
Ji" i"zrode

dovano

>.
\ pacz dailininku 

szejn prietikiai mane indomau- 
ja, juk ir asz sziokiu tokiu pie- 
"Zeju esu...

— Ar teip 
jas!

Senuką" pradžiugo ir pasku 
bėjo man ranka pakratyt, pa- 

zkinau trumpai apie save.
— < > jeigu teip. tai asz papa

šakosiu savo nelaimes. 
kv"iu trumpai savo 
i"!(>ri.ia "iii iko M-ni.". < 'zia 
a"/, patemijaii, kad ne asz vie 
nas indomauju.

Mano draugai, juokui pade 
rimtai klau-

‘ ‘pora

les ir vėl su 
aszara“'. Mes 
kad net n<

— J ose kalėjimo
po praleistos geriausios 
gyvenimo dienos...
mane isz kalėjimo.
asz tikes*... Nėra energijos nė
ra jok ios
in lave su panieka...
dys!
ti-iraut, kas

site, jaunuoliai .’ 
noriu ruk\ t. labiau

ta- 
•*svi-t i.” 

nore- 
juoko.

je iii szali. teipgi
sesi. Senukas patraukęs 
durnu ”

Gimiau ir augau Naujoje 
Anglijoje, isz betnreziu "Zei

Vargais negalai'' bai 
sztesne mokykla High

Kaip morezines- kalaites, 
Shmkiodamos po kampus 

kniaukė, 
Katinėlius isz užkaboriu 

szatike.
Geriau kvailiukes apsimal- 

szykite,
Juoku daugiau nedarykite, 
Ba kaip mano4kurna pribus 
Tada susini) Įėjimo m* bus, 
Kada su koczelu užskus.

Jau laikas grąžei užsilaikyti, 
Po pakampes nešit rank) t i. 

Patys jaunikei pas jus
Viena isz jus pagriebs, 

Prie altoriaus nuves, 
Ir laimingai gyvens.

♦ ♦ ♦

Sztoriiinkai lankei turi ir 
savo t riubeli. 

Jeigu kokia indukusi bobele,
Viename sztore pasisuko, 
I r balsei vaik ine induko ;

Jeigu Imtu su buteliu pa
taikius,

Butu sztoridnka nudėjus.
Acto paniūkia butelijc turėjo, 
Na ir nubaust žmogeli norėjo, 
Bet nepataikė in sztorninka, 

l ik in redžisteri, net sutisz- 
ko bonka.

Tai vyrui-zei labai negerai, 
Jeigu teip keni-ze Szcnadori 

sztoriiinkai.
Kurie visiem." teisingai tar

nauji“,
( > kaip kai rie ir It.idauje.
Gal nusilaku." gala gaus. 

Tada ir ]ia"iliaii".

— Viena diena — 
apsakinet inspektoris 
liepe telefonas vienam 
džiausiu banku Liverpuli.

— Kas kalba ! — užklausė 
jaunas pisorius.

— Silvertonas isz firmos
Silverton, Simus ir Draugai 

isz Londono, prie ulvezios Pri 
mess — atsiliepė 
ano galo telefono.
Guldenas randasi banke.’

— T’eip yra, atsake pism ins.
— Praszau ji paszaukti prie 

telefono}
Po valandėlei atėjo prie te 

leioiio ponas Guldenas ir 
k c:

-- Heilo! Kas kalba.’
— - Silvertonas kalba, 

pra.szau labai, jog poną 
kiu, nes reikalas

4 * 4 1

( )

N;i t y ežia, 
užsi niky 

draii-
< >.

senuką teip 
komisz-

links-

Amerikos kareivius,

- atsiliept“ balsas prie 
-- Ar ponas

valandėlei atėjo
-zau-

1 Vi
sžali- 
labai 

svarbus. Praszau temyli, jog 
po davimui vakacijos mano 
kasieriui llamptonui, persitik 
rinau, jog kasoje stokoje gana 
milžiniszkos "urnos. Dasipran 
I u jog t urejo "ii tais pinigai" 
prasiszalint.

— Man tai nesmagi žinia, 
bet ka asz tame galiu užbėgti .’ 

Terp bumaszku — kulbe 
jo tolinus Silvertonas 
dusi trys po tuksianti franku.

nes v ra

\ akacijos

"limos.
"U

nesmagi

ran-

pradėjo kalbėt.

my uos.
giau augi
school "U pag'yrimu, ir gavau 
‘ * sehola rdsh i p 
kykla, nes atsižymėjau dar mo 
kykloję kaipo pieszejas. Kuva- 

instojau in 
academy

sekėsi gerai.

vos susigraibiau ir par
cel in ta szali, kur gi

iii dailos mo-

ateit ies... Visi žiuri 
žmogžu

.. Niekas nesirūpina pasi 
privertė tapt to

kiu... Besivalkiodamas betiks
liai po Paryžiaus gatves, sutik- 
damas' 
papasakodavau savo nelaimes
ir praszydavau auku kelionei 
atgal Amerikon, Per ilga laika 
vos ne 
v v kali
iniau, augau tuoksią pasiekiau. 
Ir dabar esu benamis, bemoks
lis. valkata... Nevagiu, bet ban- 

sziaip-teip uždarbaut...

mus jaunuolius, 
rai! Man primenate 
nas dienas, 
laimingas.

iszsit rau- 
popieros sa

piesze

tokiu kita

žvdamas kasžinka
ros.

— Portretą in penkiolika mi- 
nueziu — už kvoteri, galiu pa
daryt, — aiszkinos .senis.

— Nh, tomistai už toki gar 
du cigara, padarysiu dykai.

Sutiko senukas ir griebėsi už 
darbo.

— Lai pieazia*
jisai gali — sau kidbejotne, 
iitsižveliriaut ant
jisai gali

mat v si me k a 
ne 

su va r i/nsii

of Pirn*
žia\ au ( T:ieagon, 
“(Tiicago 
Arts.’’ Mokslas 
Kas metas laimėdavau. \'aka-
cijose dirbau invairiosc komei- 
cijinese dailos studijose, 
dirbdamas gana szauniai. Bai
giau ta mokykla, atvykau in 
New Yorka. ('zia dirbau ben
drai su tuhi "-erai jau žinomu 
pieszeju. Daly va ūda n la s i n vai
riose partnlose ir konkursuose, 
esu laimėjęs kelinta dideliu do
vanu. Dailos kritikai szauniai 
atsiliepe, pranaszuuidami man 
szaunia ateiti.

('zia senukas pertraukęs kid- 
“pora durnu”

už-

liau
Betkareziais kam papasakoju 
savo prietikius. Pasmerkia ma
ne. Szirdis suskauda, bet ir \ el 
nusiramina, jau papratau ken
tėt...

Tai tiek isz mano gyvenimo 
ruožu...

Pntemijes, kad mes labai in- 
domiai klausome, 
gardžiai.

— Matau, kad

* *

Ilarrisone yra vyras netiktas
V i >as moliu a pli pias, 

Niekur jojo ant kurdo nelaiko, 
Ba "tūboje niekas ncdalaiko;

(> kad ji bala, 
Tokis nevala.

Niekur negali nueiti, 
(irim-zioje nelaiko, turi iszeiti 

Ir ant miliiigu ta padaro, 
Už tad laukan iszvaro. 
Ir gaspadines
lasai begėdis nevala,

Buk viso." ne kam tikia, 
Tik girksznoja namie likta.

Vaikine Imk szvaresnis, 
Bukie sziek tiek cznjnesnis, 
T'ai gaspadines tave htikis, 

Nuo burdo ne viena neiszvys.

apkalba,

H1

nusijuokė

1

5

f 1'

bet indo-

ir sumaniau 
kad susipažinu

v v k t

trukus

ba užtraukė vėl 
juokdamasis.

— T’eip! Pranaszavo szaunia 
ateiti, o pažiūrėkit dabar kas 
asz esu...

Mes nesijuokeme, 
miai klausemesi.

— Taigi sugi ) szime vėl prie 
temos. Būdamas New Yorke 
greit sutaupiau gerokai pinigu 

nžrubežin, 
su Ku ropos

daila ir pasimokint tenai. Atsi
dūriau Paryžiuje. O tas Pary
žius! Nekuomet ji nepamirsziu.

(’zia senukas sunkiai atsidū
sėjo. Matomai sunku buvo jam 
tai minėt. Bet neilgai
vėl praliejo test pasakojimu:

— Paryžiuje tuojaus susi
pažinau su gerai ir jau pragar
sėjusiais dailininkais, teip kad 
trumpu laiku Bohemijoje jau- 
eziausi kaip namie (“Bohemi
ja” vadinama dalis miesto, 
kur beveik visi piesze ja i, artis
tai, muzikai ir dainininkai su
sispietė.) Bohemija! Jiimi nia- 
ne pražudė...
konjakas, szampanas,
I !• Till t V I rLr 114J1/IM

Bohemija!
szokiai

Vfelik IMVAm l’UkuO

Kur

Žinau, jog liamptonas turi gi
miniu Amerike, prijaueziu, jog 
iii lenais nusiduos o priesz ke
lione užeis in tavo 
praszys 
kas ant smulkesniu pinigu.

— Aha, ta i turiu 
aresztavoti!

— Prieszingai

banka ir 
permainyt i bumasz

ne, 
greitai Silvertonas. - 
szyk ponas ji in savo

asz jus užin- 
domavau, jaunuoliai, ar ne!

Mes isztikruju indomavome. 
Padėkojau senukui už gera 
apysaka ir sulyg jo praszymu, 
pažadėjau paraszyti laikraszti 
ar žurnalu, ne pasmerkdamas 
ji, bet pasmerkdamas girtuok
le.ste.

Kadangi saule jau nusileido 
ir artinosi vakaras mano drau- 

pageidavimaiszreiszke

>

♦ » ♦

'Tieji asilai) ka nemoka savo 
bobas suvaldyt i,

Tai niekad negali Imti isz-
ganyti,

Jau jeigu boba vyrui žandus
J

gal
gryžt namon.

Senukas, padėkojęs už drau- 
gtszkuma, atsiprasze ir man 
pakratęs ranka, rengėsi mus 
palikt.

— Na, sze dar viena 
užsirukvk ant keliones 
no draugas pasakė, 
padekuvojes 
uiun, tardamas:

— Paliksiu rytojui. Sziai die
nai jau perdaug.

Visi paeiliu palinkėjome se
nukui geros kloties, padekavo- 
jome už labai indoinai apysaka 
ir persiskyreme,

Senukas ramiai, visai nesku
bėdamas, nužingsniavo sau per

ranka,

eiga ra, 
ma- 

Senukas 
insikiszo kisze-

kaina, Gi mes su»i,rinke muga- 
žnrnahts, vėl juoljau-zinus — 

darni, skubėjome namon, vaka
rienes...

GALAS • •

Skaifvkite “Smile”

asz pasakyti negaliu,

teszkina
T’ai jau gana.

Bajoue žmogelis nuo vienos 
bobeles gerai aplaike, 

Badai su pokeriu ar peiliu 
To
Net dantys buvo matyti, 

Jog daktaras turėjo veidą 
sutaisvti.

Jeigu vyrai bobų nesuvaldo, 
T’ai tos galvas skaldo 

Ir da užmuszti gali,
Pagriebus koki pagali.

Del to, gerai apsižiūrėkite 
Bile ragana neimkite,

Ba tai ne karve — neparduos!,
Niekas ne pirks, 

Ne už dyka neims, 
Ir da pa spirs.

Tai ii- bus gana, 
Ba saule karsztai degina,
Negaliu daugiau giedoti 

Tik pa vesi je sėdėti.
........... ............. ..... ------------------------------------------------------r—

ANT PARDAVIMO

banko
4 t4 4

— kalbėjo. -

valandėlei
o

atėjo ponas 
atsikreipia." m pri

nnerijo
Silverton, Simus ir Draugai

Paliepta man 
permainyti tais bmnaszkas ant
aukso.

— Su dideliu noru -- atsilie 
pe kasinius, o nežinant jam 
liepe paszau'kli prezidentą bau 
kos.

Po
Guldenas, 
buvusi tarė:

Praszau eiti in maim pa 
kaju. Noriu su ponu pasika11li
ti. Nežiūrėk teip ponas ant du 

<1o\ i palieijHu
liepa vcliii"

riu : priememje 
tas kuris 
bėgti.

Kada inejo
ju, liamptonas puoli- 
dės, uždengdamas <

tau pa

algos j r <i utį '•zl esu i I> į

ai "it ik i 
padidinimu 

»"iii dins
Ic.

'i p.igjulba 1(‘Je-

Jaunikait i!

m jimm m paka 
ant k e 

li-lnai" ak i -. 
k a I bej

denas rii"lai. Žemei 
pra pult ies.

<i < j i j 
a 111 k * ■ 11 • >

\ ra 
Pamiia i 

neap"\ a 1st ydama•>.
>11 

seks tavo vav\"ta timjau*. n-- 
pamisimai, jog banka." in kuria 
pribuvai iszmaiuv 1 piumii-. 
jau žirni apie tav 
siclgima, per telefoną, 
sau geda padarei 
"uvo sz.eimy na i. 
liejimui privalai

Tavo da rl >a 
bjauru." ir piiik"Za". 
pinigus, i 
jog bankinei

t a vo vagy "t .i I imja u
vir-'/.'ininka i

i"zmani\ 1
i • !0,<l"i'.i pa

Ilf t I i- l\

Iiet ir v i"3i
Ta v
lik

i "Zgia I 
li-ka v< u

4 I

(

ponui Si|\ertonui, kuri" palu
pę mmii" i"/.nmket i t ;t ui"Z.mok<-ti ten Joo 
svaru aukse. >n lom i*z.lyiroiii' 
jog liiojiius aplei"! Aii'/lijr, jai 

pasi I i k "i i-ziona i" tai pa j m I 
si m nelaime, kuriuo^ 
iszaiszkin." iir> pat* g

Ar priimi lai"<-> i"Z.i\

jii

pra."l. 
ga > .’

tau ie- 
pili <la"i

— Al’li, ) H >! K ‘ 
szauke llamptona." verkdama".

Ini"in, uenžmir
1 )a ba r 

nevidonu e> 
o(Ml svaini" 

» pa"kolini 
ma, o sugražinsiu kada iiždirb 
"i u.

Susijudinimą." ir gailc"li" 
teip buvo gerai nudimlas, jog 
Guldenas intikejo visame. l>z- 
rnukejo llamptonui auksa ir 
iiivede da prie duriu, at"i>vei 
vindamas ir vėlino geros kelio 
nes in Amerika.

* *
— L v

< »<»Ii iclic

- - I’akol g) \ a- 
sziu poną Si|\ crtoiia. 
suprantu ki/kiu i

Paaukaut ii" 
kai)

imu.
priimsiu nes

i r

llamptonui
atsake
I ’a p ra 
pakaju

duoki gera pamokinimą. <) ka
da gerai ji sugraudinsi, liepki 
jam iszmoket už taisės tris bu- 
maszkas ūOO svaru szterlingu 
auksu o po tam leisk ji po vėl- dasipratote kur asz ėmiau da
nių.

— Bet....

/ <r

♦

sziam laikui gal ne

ybas tam atsitikimi“ 
jo detektyvas

— Praszau tuom nesistebet, 
tuojaus poni 
kalbėjo Silvertonas

iszreiksz m —
Tėvas

kalbe 
lustelis, žiūre 

damas ant mus su nusiszypso- 
jimu. Asz lame dalybavau ant 
galo idant jus geriau užintere

Ilamptono turi tiesas mano pa sll°l ir būtumėt akyvesnei

gero. Pasa
li iekszui, jog 

in kaleji-

dekavones, nes del musu bau 
kos padare daug 
kyk ponas tam 
nenorime ji uždaryt
ma tik del paguodoues del jo
t e va). Nenorime daryti sarma
tos del jojo szeimynos.
sau keliauna sveikas in zVmeri-

I ka ir pradeda tenais nauja gy- 
venima.

— O k a pasakys ant to tavo 
Golde-

Nauji namai Frackville. Pa.XI t-4l4*| L JA44114<4X X • U\?*» V ill 

Preke $4,600 ant lengvu isįmo-
koseziu. Tbipgi lotai minėtam 
mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 w.:

Apie daugiaus dasiži-

Iit\
Mahanoy Ąva;

r-CilJ iri
l \

H..

draugai! — užklausė 
nas.

jog ant to— Esinu tvirtas, 
sutiks. Iszmokek jam 500 sva
ru o 
niu

isz likusiu tris tukstanti-
bumaszku užraszyk 

musu rokundos.
— Pažinsi ji labai lengvai —

-— \ ra
metu, siliepc

isziodo ant 30, veidas isz.bales, tuojaus paszauke iuspekloriu

isztikrino Silvertonas. 
vidutinio ūgio, apie 21

ant

— Prie telefono ant stacijos, 
radosi tūla mergina,

o prick tam labai 
girdėjo visa 

kalba terp Silvertono o 
mano.

— Toji kalba labai nusidavė 
jai nužiūrėta. Tuojaus užskam 
bino pas bankieri iii Londoną, 
užklausdama jo ar visa kalba 
gerai suprato aiszkei, nes tele
fonas laja diena buvo l i nput i 
sugadintas isz priežasties 
sulos* Silvertonas t uotu 
klausymu labai 
a p re i s z k e merginai 
nekalbėjo su bankieiium i>z 
Liverpuliaus.

— Perpraszau t u rimt 
jau klaida terp numaru 

smarki telefoniste ir

mergaite
ak v va. isz nežinių e*'

patogi

Gold-

v ie- 
uz 

nusistebėjo ir
*4 jog suvis

t ure
- ai

plaukai juodi o tin i maža barz 
dele. Turi akulorius ir truputi 
szlubuoje.

— Pažinsim ji
Kada užbaigsim su

atsake (lol nistes.
denas. —
juom duosiu žinia per telefonu.

— Nereike apie tai rūpintis 
— atsiliepe Silvertonas. — Po 
piet iszvažiuoju atlankyti savo 
paezia ir vaikus. Rytoj duosiu 
ponui telegrama. Tuom kart 
aeziu už isz/pildyma mano pra- 
szvmo.

— Gud*bai. >

policijos kur asz dirbau.
111 spe k t o r i s | >a sza u k e 

ir apsakė man nuomone telef 
raine tai laike buvau 
sznipinejimii kuopa 

padirbėju neteisingu pinigu 
ir nakti

T 
užimtas

Giuj-b.^i. laibas dienas del
■ui1

<W»«WR»»» !

pono draugu, ,
> » ♦ • *#l * •

mane
o-

o
norints dirbau diena 
ant suėmimo t uju pavojingu 
pa u ksz t e 1 i u, n ega le ja 11 
ant ju pedsakio. Jszbegau ko- 
greieziausia ant tilyczios, sė
dau iii pirmutiniu, karietaite ir 
nusidaviau pas Guldeną. Kada 
stojau prie bromo, liamptonas 
ka lik apleidlinejp bauka.un

užeit

111 vežios, a

ir

džiuges. Kada mane paregėjo.

; 1111 u 11; i 
tami>l;ii pa-isek.“ taji 

apgavike "iunili ka- 
pa."Zanku i.-z - j"ii inkiniujn.

T eip. ir mi juj;i p;i"idali 
na n ina 'e > !<i i nn-. n'-* *zi:n li»-n 
11 ij i 1 <• lo I < i n i."l < ■ \ ra... manu 
i i. poni 1 n.'li rime.

l’oiiMc"
uno! i toki"

iii'"

p.l-

E. W . S. B.

i
Lietu viaiciiaB Graboriui

K. RĖKLAITIS

Laidoje numirėlius pairai 
naujausia mada ir niokala. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

• 16 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponait No. 149

$1,000 TIK UŽ 60c.
Ats.unsk rnuni" 60c ir jrausi miluti 

stebuklingu z<>liu 
doleriu. Ka ta* tuk.-tantis doleriu 
žmogui rciszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su- 
gedinio? Toks žmogus yra susirau- 

i n vairi u nesmagu-

vertes tuk? lanezio
K a

kokios nors 
Toks 

kės, nelinksmas ir 
rnu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk- 

Taigi, jeigu jautiesi esag 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžohu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistzoles yra nuo aakaricziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudojimo po 

plauku slinki- 
lapinimu'i lovoj, ir 

AtJunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo b;le vienos virszuj pa
minėtos Ilgo*.

Jeigu kenti 
skausmus, užima 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

so kalnas.

patrūkimo,

krutino, reumatizmo, 
mo, pleiskanų 
kitu ligų.

nervu suirimu, galvos 
ausyse, nuomarą,

451 Hudson Ave.,
M. ZUKAITIS .

Rochester, N. Y,

Ant J. Sakalauskas 
METUV1SZKAS GRABORIU1 

IK BAL3AMUOTOJA3

•uto mobiliu

Laidoja kunus Numirėliu pa*al Neu* 
jauta mada. Pick preke. Tdtogl 
pristato automobiliu jrtookiiMI 
reikalamk.

Parduodu risokiua paminklu, dido* 
liūs ir mėlius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksiu POMNINKA tai 
kreipkite* pu mane, nu asa (alfa j* 
mis pigiau geriau parduoti negu kiti. 
M34J1 W. Contra 3tM Mahanoy

CAPITAL STOCK 9116,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 9618,858.01

Mokami 9-eiia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu- 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis*

~. J ..... '' jsswmI*
H. BAIjL, Presidentae.
Geo. W. BARLOW, Vico-Pres.
Jos. E. FERGUSON, Kasteriu.

—    -u-ui   ii iyi»i ipi     

W. TRASKAUSKAE
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY,

>1 Fv’

Laidoja kunus numirėliu. Persamdė, 
automobilius del laidotuvių brikas- 
tiniu, vėsėti j u. pasivažinėjimo ir tx
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ŽINIOS VIETINES.

— Rugpiutis — August.

— Ketverge pripuola 
simainimas V. Jėzaus.

— Szimet nominacijos ar
ija rinkimai kandidatu atsibus 
.15 t a September io. Mieste

taksu ko
lektorius, keletą konselmonu ir 
mokyklų diretoriu.

— Szia sanvaite tikrai ži
nosim ar kompanijos utines ar 
priims anglekasiu 
mus.

* >
“Per-

Septemberio. 
rinksis burmistras,

reikalą v i-

JUOKINGAS ICKUS.

Ponas Izidorius Gold finger, 
turtingas ir civilijavotas žyde 
lis, mylėjo labai muzykia ir 
koncertus. Turėjo jisai prieteli 
Icku Stinkfussa, 
mylėjo muzykia,, 
ant koncertu laukvtis nes netu
rėjo pinigu 
kaftlieninio koncerto 
turiu bokuru. 
norėdamas padaryti 
ma savo draugui, pirko jam bi 
lieta ant koncerto, bet su toms 
iszlygoms, jog turės užtraukti 
czystas paueziakas, nes Ickus 
turėjo tokes srnirdanezos kojas 
jog tieje, kurie radosi arti jojo 
net alpo nuo smarves. Ickus 
prižadėjo iszpildyt reikalax i 
ma savo draugo. Kada teatras 
jau pradėjo

mylejo labai

kuris teipgi 
bet negalėjo

ir turėjo klausyti 
savo k e

Ponas Izidorius 
linksmu

prisipildinet su 
žmonimis, aplinkui musu žyde 
liūs pasklydo smarve lekaus 
kojų.

smar\ e

paszauke nž- 
is. Tu esi 
Del ko ne

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

INSEKTAI IR LIGOS. DANGUJE.

Dr. E. P. isz New
Manchester, Conn, f Liepos 

27 d. 1925 mirė Kazimieras 
Velionis gyveno 

Mahanoy City, Pa. per 19 me
tu, vėliaus persikėle in Man
chester, Conn, kur iszgyveno 9 
metus. Paliko dideliam nubu
dime motere, tris sūnūs ir vie
na dukterį. Tapo palaidotas 30 
d. Liepos su bažnytinėms apei
gomis ant Szv. Brigydos kapi
niu.

Lai ilsisi jo kūnas szios sza- 
lies žemele j.

1925 
Kaminskas.

Duquesne, Pa. — 
d. patiko baisi nelaime 
Karpinska. Ta diena jis nuėjo 
pas savo dranga Jobuliauska 
pagelbėt i jam narna maliavoti 
ir abudu nukrito nuo 
a u k sz to. J o k ubą us k a s 
de koja, o Kaniinskas ant vie
tos numirė.

Velionis

Liepos 11 
J u ozą

treczio 
susižei-

nuliūdimadidžiausiame
tris suims ir

Reikia pasakyti,

paėjo isz Sziauliu 
apskr. Gruzdžiu parapijos. Pa
liko
inoteri Emilija, 
dvi dukteris.
kad velionis buvo linksnio bu
do žmogus, mylėjo
knygas ir laikraszezius be skir
tumo pažiuro. Tapo palaidotas 
ant vokiecziu kataliku kapi
niu. Lai buna jam lengva szios 
szalies žemeleje.

skaitvti

Felt, 
York’o Apszvietimo Departa
mento,
Htraipsni apie naikinimu mu
šiu, uodu ir kitu insektu, kurie

pagamino sekanti.

nesza ir platina visokias pavo
jingas ligas.

“Žinome, kad blusoj ir ute
les Bziltines nesziotojos, uodai 
geltonojo drugio ir maliarijos 
nesziotojai. Senoviszkose die
nose žmones tikėjo, kad tos Ii- 

, bet 
ver-

gos buvo Dievo baudimai 
sziu dienu apszvietimas 
ežia žmogų tikėti, kad nepai
sant kaip pavojingos ligos, be
veik visuose atsitikimuose yra 
nukreipiamos.

“Acziu mokslininkams, gel
tonasis drugis isznaikintas isz 
Suvienytu Valstybių, ir trum
pu laiku pranyks isz tarpo civi
lizuotu žmonių, 
miai pergalėta
varžaneziu budu po ilgaus ty

li- mušiu perduotos 
isznaikintos jeigu 

t ikras pastan-

Mala rija žy- 
i n ved imusu

žmonių mano,

jos yra karszt ligos,

i <

anksto nai-

Šzventas Petras, pailsins ser- 
gojiniu dangiszku vartų, in ku-

sėdo

milžiniszkas 
spar-

ri nuo kokiu tai laiku sunku 
yra insigaut, suvalgęs pietus, 
vietoje truputi užsnūsti, 
prie langelio žiūrėdamas kas 
dedasi ant žemes. Sztai ore pa
sirodė kokis tai
sutvėrimas, su dideleis 
nais, lekentis, prie dangaus. 
Szventas Petras, kaipo žmoge
lis senas, nežinodamas apie 
progresą 'kokis 
mes, paszauke pas 
niola Gabrijcliu, idant tasai, 
kaipo jaunesnis ir naujesnes 
mados žmogus, 
jam kas tai butu per 
mas.

prie

užėjo ant že- 
save arka-

iszaiszk i n tu 
sutveri

— Gabrijeliau! Gabrijeliau!
Eik Bzen greitai 
laukan, kokis tai

Kas tai gali būti,

Pa žiu rėk i e 
sutvėrimas

lekiojo ore!
ar nežinai 1

— Tai areoplanas dieduk, 
— atsiliepc arkaniolas ir norė
jo trauktis adgal.

— Areoplanas! Hum, Hum 
—uzsimanstes gilei Szv. Pe
tras dumavo, negaliu sau atsi- 
inyt, kada tai Ponas Dievas su
tvėrė ta gyvuli! - - -

GERAS SPASABAS.

Mažiaus Samdytu Dar
bininku ant Farmu.

AUKSO KALNAS AGENTAMS!

Agrikultūros Departamento 
analizavimas ukiu gyventoju 
skaieziaus Sausio 1, 1925 m. 
parodo, j<>^< buvo 109,000 sarn
dytu darbininku mažiaus ant 
ukiu negu buvo 1924 m. Sau
sio 1, 1924 m. buvo 3,194,000 
ukiu darbininku, Sausio 1, 19- 
25 m. buvo 3,085,000. Tos skait- 
lynes lieczia tik ramdytus ukes 
darbininkus gyvenanezius ant 
ukiu mažiausia 30 dienu.

Per 1924 m. apie 461,000 dar
bininku apleido uitos apsigy
venti miestuose, ir apie 352,000 
žmonių atgal gryžo isz miestu.

Tos skaitly nes, 
tamentas, parodo, jog tik 25% 
to judėjimo nuo ukiu in mies
tus ir nuo miestu in ukes susi
dėjo isz samdytu ukiu darbi 
nin'ku, kiti buvo szeiraynos ar
ba szcimvnu nariai. O'

sako depar-

—F.L.I.S.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumfitiime, Ranku, Kojų, 
Nuffftroc •kaudajima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir trip visokiu* skaudajimus 
( tik na ronas ).
Tūkstančiai Įmonių yra Hsigyda 
milijonai dar nežino apie tai, 
Deksnlo Galinga Mostls
verta aukso, klek ji pati sveria 
lig naudos gydymo.
Kaina

yru

o

Reikalaujame agentu ir agen-
ežiu del pardavinejmo DeksniO 
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per san- 

Klauskite platesniu 
i n f o rm a c i j u. • A d re sa v o k i t e:
DEKSNIS OINTMENT OO.

518 Main St. Hartford, Conn.

EKSKURCIJA IN
NEW YORKA

NEDELIOJ 16 AUGUSTO
$4.00 in ten ir adgal
Aplci* Mahanoy City 4:40 ryto.

Grįžtant apleis Jersey City šuo
Exchange PI. Stacijos S:3S vakare.

Eastern Standard Time.

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

«

vaite.

$4.00
IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 9 AUGUSTO

Dubeltavas
Tikietas

Specialia Treinae Sukatos Nakti

i

CEASHORE O ATLANTIC CH
i

ie kau! - 
pykęs ponas Izidorių 
parszyvas gyvulis.
permainei panezekas, kaip tau 
buvau paliepęs ?

— Uj, asz permainiau, bet 
nojau kad tu man netikėsi, 
lel pasiėmiau jaises

■ savim idant tau parodyt.
— Ir su dideliu užganady- 

iiu isztrauke isz miežio smir- 
dantes panezekas.

Dvi nioteres szale sedinezios 
apalpo nuo smarves, o 
likos iszmesti isz teatro.

PARSIDUODA.

daug,

drauge

žvdelei

Groserne ir buezerne ant W. 
Centre St., Lietuviais, Lenkais 
ir Blavokais
Gera proga pradėti 
parsiduos

Atsiszaukite po No. 511 
W. Centre St. arba 519 W. Ma- 
hanov St.

apgyventa vieta, 
bizni nes 

pigiai. Visi intaisy-
mai.

ANT PARDAVIMO

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

LOTE ŽINOTI.

prieteliu.

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galit# turėti 

Jeigu reikalausite
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, ateikite o suezedinsite 
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigiu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir 1.1. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.
L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant akersyneH, 12-tos ulyczioa) 
MAHANOY CITY, PA.
PUIKI MALDA-KNYGELK 

“ANIOLAS SARGAS**

Parduodame visokiu 
naminiu rakandu

Vi»o« raikaliagot maldoa. Litanijos, 
Ir M. Paikiai apdaryta ninkastais 
akvrlnnia apdarais, aakauoti kraaatai. 
Frako priaioatima tiktai

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

SZVENCZIAUSIO9

6 d. 
vaka riene

mine jam nepareinant

Philadelphia, Pa. — Visiems 
vietos lietuviams gerai žino
mas lietuvis Petras Prikockis, 
koštumeriszkas siuvėjas, 
Liepos pavalgęs
iszf'jo pasivaikszczioti ir pra
puolė nežinia kur. Kadangi P. 
Prikockis mylėdavo kazyruoti 
isz pinigu, tai tankiai pasitai
kydavo teip, kad kelias dienas 
jis nepareidavo namo, todėl jo 
moteris ir dabar labai nenusi- 

, nes ji
nai mane, kad jis kur nors ka- 
zyruoja. Bet in 
moteris nesulaukdama vyro 
pradėjo klausinėti, kur jis din
go. Tuo tarpu pasirodė anglu 
laikraszcziuose žinia, kad De- 
leware upėj yra atrastas prige
rės nežinomas žmogus. Tada 
Prikockiene nuvažiavo pažiū
rėti, ar nebus tik jos vyras pri

pažinti jo nebuvo 
nes visas kūnas

treczia diena 
nesulaukdama

gali 
buvo pa-

gėrės, 
ma,
juodės ir labai sutinęs. Bet mo
teris ant drabužiu ir czeverv- 
ku pažino, kad tai jos vyras.

Chicago. —

prie pat ju 
St., ir 

isz ju $300. P ai Szal-

Pereita sekma
dieni du automobiliniai pleszi- 
kai užpuolė Prana Szalkauska 
ir jo žmona Mare
namu 3340 S. Halstcd 
atome 
kauskai gryžo isz Mildos teat
ro, kurio savininku p. Szal- 
kauskas yra ir neszesi su sa
vim sekmadienio teatro 
mas.

P-as Szalkauskas sako, kari 
pleszikai buvo apie 30 
žiaus. tamsaus veido. 

muHztvniu

pa ja-

— Po
Suputęs namuose, 

tapo suimtas
ežiuose

m. am-

Joseph 
837 W. 33 
tuose pa

gyvenantis 
Vinal Baranski, kuris kaltina
mas pasikėsinimu nužudyti 
žmogų. Jis labai sumusze Ibiui 
Mazm’ska, 3319 Auburn Ave., 
kuriam tose 
piauta ausi.

— Pereita sekmadieni pa
vieto ligoninėj pasimirė lietu
vaite Anna Janus, 31 m. 
misi prie 710 W. 31 St.,

St.,
namuose

pasikėsinimu

musztvnese nu

Paszove

GYVBN1MAS 
MARIJOS PANOS,

, gvve- 
kuria 

savaite atgal paszove vaikinas 
už kurio teketi ji atsisakė.

ja Adam Grisk o
2830 Wallace St., prie pat jos 
namu, jai grysztant isz bažny- 
ezios. In jos k u na liko suvary
tos keturios kulkos.

Oriško persiszautas su trimi 
dotektivais, buvo pabėgės, bet
gi vėliau tapo suimtas.

vietas, 
visus

su musėms ap- 
bet szioms dienoms 

arkliu vartojama, 
jas isznaikinti, ir 

mušiu

ri nejimo. 
ligos butu 
tik det ūme tam 
gas.

‘‘ Daugelis
kad namines muses nepavojin
gos, bet 
choleros ir kitu ligų geriausios 
nesziotojos. Kas met tos ligos 
ima dideles aukas.

Negalima perdaug kartoti
persergėjimus isz 
kinti ir disinfektuoti viską kas 
tik galėtu perduoti ligų gema
lus arba perus. Mušiu yra tiek 

kad žmones nekreipia
at ydos in ju vei-sinimo 
ir atsargiai neprižiūri 
iszmntus. Mums nereikia gy
venti su kankinanezioms ir pa
vojingoms musėms. Kuomet 
arkliai užėmė automobiliu vie
ta, buvo sunku 
sidirbti,
tiek mažai 
lengvinus 
kur daug mušiu randasi yra 
paežiu žmonių kalte. Kad nors 
butu mažiaus mušiu vistiek jos 
baisiai pavojingos.

“Yra visu priederme jas is?- 
naikinti isz naftiu ir kuomet 
isznaikinsimc isz namu jos bus 
isznaikintos isz apielinkes.”

—F.L.I.S.

“OZIUCZIA LIŪLIA 
VARGUOLELIAI.”

Silsėk tu, rnažiuteli, 
Sztai mama mieloji, 
Tau minkszta patalėli 
Mylėdama kloja.

Miegok, anioleli mano 
Lopszyj’ miegas mielas, 
Kol szirdis neiszmano 
Kas tai yra sielos.

Augina kaip kvietkeli 
Trasziai pasodinta, 
Kaip lelija darželyj 
Žiedais iszdabinta.

Vis globia, saugo, gina 
Kaip akies lelelia, 
Tai ant krūties mėgina 
Užmigdyt galvelia.

Tai guldo ant peryno 
Supa ir liūliuoja, 
Tai vėl ant ranku ima 
Ir karsztai bueziuoja.

Nežino, kaip neszti
Ir kaip paguldyti, 
Nuo vėjo kaip užkloti 
Verksmą numaldyti.

Naktimis jai budėti 
Pirmucziausias darbas...
Ir k a ežia bekalbėti
Tu brangus jos skaUbas!

Ar tu juokies meilingai 
Ar verki, ar tyli, 
Vis ji tave szirdingai 
Vis karszcziausiai myli.

—F.

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

Ytaai pHoM apraasymas apie 
Gyvenimą Ssr. Marljoa Panos. 
9S paalapiaL

b Preke ra prtatantimu tiktai
i '

PRANESZIMAS.
Paiki knygele. John J. Flynn, plumeria ir 

blekorius persikrausto isz 1109

Pinigu ir Laivakorosiu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

Nr.*W VORK. N. V.

— Beda juozuti ir gana, ne
siseka man Amerike!

— O asz žinau spasaba. Rei
kia apsivesti su nasžle kurios 
vyras tapo mainosia užmusztas 
o prigulėjo in kėlės draugy stes 
tai isz tos dienos gerai tau ei
sis.

tick
•M*

7S centai, SI.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra u* persiuntime.

Klaupkite paa aptlekorius telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnia Ointment Co.
510 MAIN ST. 
HARTFORD, OONN.

OOX 352
U. 8. A.

Isz Isz ryto
Shamokin...............................12:01
Mt Carmel ........................ 12:10
Ashland ............................ 12:47
Girardville ........................ 12:55
Shenandoah........................ 12:35
Mahanoy City...................... 1:16
Tamaqua .............................. 1 :45
New Yorke (Liberty St) .. 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakaro in virsz-minetas stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio

- ATLANTIC CITYĮ 
OCEAN CITY, EtcX 
16 Dienines Ekskurcijos >

KETVERGAIS L
Bl »

6 ir 20 Auiuito, 3 S«pt«mberio >> 
Dubeltavas $7.20 Tikietaaį

Tikictai geri ir ant Pullman karu 
damokant regulariszka Pullman > 
preke. c.

ISZ MAHANOY CITY < 
Tikietni geri ant bile kokio trelno < 
dienoje ekskurcijos (pridedant ta C 
treina kuris apleidžia Williams-J 
port 11:20 naktij priesz tai.) C

Galima sustoti Philadelphijoje > 
važiuojant ir grįžtant. c

• Apie dauginus informacijos pa«l-> 
klauskite ant visu Readingo gele-r 

t žinkeliu stacijų. C
'Ant Ėeadingo Geležinkelio 5
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Pakėlimas Prekes Szeriu
* "* " til "■ 4 ,

PENNSYLVANIA
POWER &

*- >«!»< e k.. ..... ,
LIGHT CO. F

i

I

//
>

/■

PREFERRED
STOCK’D

i?
I ~

Už tai kad sziame laike yra didelis reikalavimas musu Szeriu, 
kuriu preke iki sziam laikui buvo $100.00 už Szera, ta preke yra 
daug žemesne už marketo preke; todėl preke Szeriu pabrangs 
4 diena Augusto iki $102.00 ir dividendas už viena Szera.

Szitas pasiulinimas yra paskiromas ypatingai del musu kostu- 
meriu ir darbininku szios kompanijos ir del kitu žmonių kurie 
gyvena apskrityje szios kompanijos pramonu, todėl Kompanija 
pasilaiko sau už tiesa atsakyti ar priimti visus ar bile koki dali 
užsakymu del Szeriu.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
lazkirpkite ir priaiuakite del pirkimo eseru arba del Informacijos.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO. Į
Investment Dept. Allentown, Pa. |

(Mark X in[] meeting your requirements)
li Please send me free copy of booklet telling more about your

t

.1
d

b

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

Send

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

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

[] I wish to subscribe for ........... 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 has 
been paid.

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

Name of your Bank.................................. 4................
Name .............................................................................................................
Street ............... ......................... ................................................ ...............

City .................. :....................... .....................................................

I tfJW '' 
» ■ iM ■ ■ >.

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