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ISZ AMERIKOS
10 KASIKLOS UŽ

DARYTOS; 8,000 
BE DARBO

West Frankfort, HL — Old 
Ben Coal Co., paskelbė, 
bus dar uždarytas j 09 Volier 
kasyklos No. 20. Tuo bud u isz

kad

dvylikos Old Ben kompanijos 
kasvklu Franklin ir AVilliam- 
sono kalintose neužda -v tos pa
silieka dar tik dvejos Norma
liu laiku visose tos kasyklose 
dirbdavo daugiau kaip 8,000 
darbininku. Dabar jie lieka be 
darbo.

PRADĖJO SPAUSTI NAU
JUS AMERIKONISZKUS

DOLERIUS.
Washington, D. (’. — Depar

tamentas skarbo iszdave palie
pimą ant spaudinimo nauju do
leriniu bumaszku, skaitlyj 
dvieju 
rantuoja, kad ilgiaus laikys ne 
kaip sziandieiunes bumaszkos, 
mažiausia nors per devynis 
menesius.

Bumaszkos bus mažesnes už 
papra.*4a koperta, kurias gali
ma bus indeli in gromata be 
sulan'kstvmo. •*

musu

bumaszku, 
milijonu, kurias gva-

Pagal musu nuomonia tai 
naujos bumaszkos neužsilaikys 
ilgiaus pas žmonis ir iszleks 

senos bu-per rankas kaip ir 
nuiszkos* , .

SUPLIEKE VAIKA ANT 
SMERT — 18 METU IN 

KALĖJIMĄ. 
Md.Baltimore, Md. — Ralph 

Coursey, 32 metu, likos pripa
žintas kaltu per džiure už žu- 
dinsta antram laipsnije, už su
plakimą savo posūnio, peukiu 
metu >enunio ant smert. Už to
ki žveriszka pasielgimą, likos 
nubaustas ant 18 metu iii kalė
jimą.

Motina vaiko taipgi likos nu
bausta bet spire>i naujo teis- 

bet Coursey pa>ake ša
ižiai, jaigu josios bila bus at

mo, 
( 
naujinta, tai jisai liūdins prie- 
szais jaja, nes ir jiji neturėjo 
mielaszirdvstes ant savo locno 
kūdikio.

MOTINA INMETE KŪDIKI 
IN SZULINI.

Warren, Ind. — Artimam’ 
kaimelyje Mellon, gyveno var-
(F r> 
vo paeziule, kuriems beda 
skverbėsi kaip tai sakoma per 
visus langus ir sumanė iszva- 
žiuot in Gary ant uždarbiu, bet 
jiems perszkadino 
menesiu kūdikis, I 
motina inmete in 
tam nubėgo pas 
apsakydama su verksmu, buk 
kada ėjo pro szulini, suklumpo, 
kūdikis iszleke isz ranku tie
siog in szulini ir nuskendo. Bet 
palicije nedavė mokinai pasil
siu, pakol neprisipažino prie 
teisybes ir likos uždaryta kale- ♦ v
j i me.
DU VYRAI NUSZAUTI, 

VIENAS TUR BUT 
LIETUVYS.

Iron River, Mich. —Suimta 
22 metu, 

praeita Sekmadieni 
Wis., 
(t u r btu" Lietuvi) ir 
Zalperij.o trcczia, Miką Zakir- 
bica, paszove.

Suimtasis, kurs tapo nuga
bentas in Crandon, Wis., ir ten 
atiduotas in teismo rankas, 
sakosi, kad nuszoves juos be
sigindamas.

ingas farmeris Felisiak su su
pa ežiui e,

Stanley May,

nuszove

-- TM

I

I

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 19 KOVO 1926 (FRIDAY MARCH 19, 1926)

Isz VisuS z a I i uTB ™
Fl

t
♦

*

DU-KART SANVATTINIS LATKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.0Q 
.Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

Lalszkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adrMtf] v
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.t

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

i,
i

'I J
'i

I

!S

W. n. BOCZKOWSKI, PrM. & Kgr 
f, W. ■OC2KOWNKI, UlUr 37 METAS

*

i

iįį| Į

' asztuoniu 
kuri nelaba 

szulini, j)o 
palicijanta,

kurs 
Al vine, 

Steve Shorn 
Stanlev

ISZMOKINO DVI
ŽIURKES TRAUKTI
ANGLINI KARUKA
McAdoo, Fa.

Wanian, turi darbu kasvklosia 
kaipo pumpinonas ir gana turi 
laiko prie savo užsiėmimo. Ka
da tik valgydavo, tai dvi dide
les žiurkes insipraszydavo ant 
piet. Stepas numesdavo žiur- 

szmotelius mėsos ir duo- 
jojo priprato 

imdavo maistu

Steponas

kem.s
uos ir tai]) prie 
kad ant galo 
isz jojo ranku ir labai miluko. 
Stepas sumanė 
prietelingu žiurkių.
maža anglini karuka ir užkin- 
ki.iniis ir pradt'jo mokyti žiur
kes traukti taji karuka ir taip 
jaises iszmokino kad visame 

Ana diena kada 
iszejo isz szlopos valgyt pietus, 
žiurkes seke paskui ji.
tam žiurkes perspėja priskirti- 
nanezia nelaime kasyklose, ir 
kada jauezia kad anglis ketina 
nupulti, tai adbega pas ji. Ste
pas ketina rodyti žiurkes teat- 
rnosia.

pasinaudot isz
Padirbo

jojo klauso.

Prick

ISZGERE PENKES 
KVORTAS VYNO

IR ATLIKO.
Lilli vide, Mass. — Ludvikas 

Guignos, žinomas po aplinkine 
kaipo “
si lai žino su savo draugais, Imk 
jisai iszgers < 
Laimėjo laižybas,

vvno bet

Mažas Ludvi kelis, SU-

laugiause vyno, 
nes iszgm’e 

in 
penkes minoras po tam drau
gai isznesze Ludviko lavonu 
namon.

penkej.Jcvortas

isznesze

SURADO SENOVI-
SZKA MIESTĄ

M o>kva.
logai užmiestije
rado griuvėsius
miesto paeinanezio isz peuKio 
szimtmeczio, kada tai gyvento
jai da naudojo akmeninius kir
vukus ir kitokius
Jcszkotojai surado daugeli vi
sokiu papuoszu isz sidabro ir 
aukso.

Jeszkotojai
pedsaki

BAISI NELAIME;
248 UŽMUSZTI

EKSKURSINIS TRŪKIS 
EIDAMAS PER TILTA 

TURĖJO NELAIME.

TRYS VAGONAI NUVIRTO 
NUO TILTO IN 

UPIA.

San Jose, Co4ta Rika. — Du
asz-

ant 
arti

szimtai ,kel uresdeszimls 
tunui pasažim’iai likos užinusz- 
1 i o 98 sužeist i nelaimėje 
geležinkelio Costa Rika
czionais .Nedėlios vakara. Trvs 

nuvirto nuo stataus 
tilto in Varilla lipia. Priežastis 
nelaimes buvo ta, kad už daug 

vagon uosia.
laja (tuma likos parengta 

ekskursije ant suszelpimo prie
glaudos del senu žmonių Cata- 
ge. Pasažieriai buvo daugiause 
taimeriai su savo szeimvnoms. 
Daugeli szeimynu pražuvo.

Daktarai ir graboriai pribu
vo isz visu aplinkiniu in pa- 
gialba. Visam sklype apszauk- 
ta želaba per tris dienas ant at
minties žuvusiu. Inžinierius su 
peczkuriu likos a reszta vot i. 
Nelaime 
mylios tar;
San Juan.

Raudono Kryžiaus drauguve 
renka aukas ant suszelpimo su
žeistųjų i r . pallaidot i užmusz- 
tus.
KINISZKI
APIPLESZE 

RAIMA.
Kong, Kinai.

vagonai

pasažieriu radosi 
diena

likos
patiko
• Santo Domingo ir

pus-szesztos

BANDITAI
TURTINGA

11 o 11 g
Linchow lyg An Poo, (10 myliu 
tolumo,

A UO

PARDUODA
MERGINAS

IISZ LIETUVOS
BOLSZEVIKISZKI BANDI
TAI VAGE MERGINAS IR 

PARDUODA KINCZI- 
KAMS UŽ GERUS 

PINIGUS.

Sc rėdžiau s 
kor.) —

v.
Priesz

Mosk va 
banditai aplinkinėje 
Si b|te, pradėjo

- .Jauni Rusiszki 
Irk neko 

vogti pa togos 
maskalkas, kurias nugabena in
Kinus ir ten pardavinėja už pi
nigus ar maino ant maisto. Tū
las virszininkas pagriebė sep
tyniolikos melu maskalkaite ir 
pervežes jaja per rubežiu par
davė Kiiiezikui už 2.5 dolerius. 
Isz kito kaimo pavogė penkio
likos metu mergaite kuria par
davė už asztuonis dolerius ir 
<50 svaru miltu. Panaszus atsi
tikimai atsibuna kožna diena.

20-TO AMŽIAUS MOTERE 
“KRISTUS.“

Vienna. Vengrijos 
ventojai labai susidomeje tūla 

vadina 
o

ipgavike“.

gy-

28 ŽMONYS ŽUVO 
POTVYNIJ KAUNE

■.......... — — .............-........................................   ■ -.a

TIKĖK AR NETIKĖK.
apsipacziavima

Rusi>zki arkio-
Moskvos, su- 

seiioviszko 
isz pen kt

innagius.

ūžt i kotaipgi 
senoviszko K remlino 

ant kurio sziandieninis miestas 
stovi.

PASIUTES SZUO SUKAN
DŽIOJO GYVULIUS.

Zalazdeniai,
(“V-bes”

naujus metus ta diena pasiu- 
szuo sukandžiojo vieno 

ūkininko karve ir kelis szunis, 
bet buvo sugautas ir nužudy- 

A p kandžiotus gyvulius
gydo, bet bijo, kad neužsinuo
dytu patys žmones. Geriausia 
butu tokius gyvulius keksmin- 
gus isz karto panaikinti.

GYVENTOJAI BĖGA ISZ 
MIESTO GELŽKELIO STO

TIS UŽLIETA; BLEDES 
MILŽINISZKOS.

te s

tas.

SĄŽININGAS PILIETIS.
Už pamest a regisi r. laiszka 

Mariampoh'jo isz paszto tar
nautojo buvo iszjieszkof n 
siuntėjui atlyginimo 100 litu. 
Ta 100 litu buvo pasiustas in 
Amerika, Chicago, Ill. p. Geo. 
Vinsbergui: pastarasis sužino
jęs nuo savo giminaieziu p. B. 
Veisbergo Mariampoleje, kad 
pinigai, 100 lt. yra isz paszto 
tarnautojo iszjieszkoti, atsisa
ko priimti ir pinigai tapo gra-

buvo

žinti tam paežiam tarnautojui 
kuris užtai labai dėkingas.

I

Kopenhaga.
wr

— In ezionai.s 
rainai buk mies-prancsza tek

tas Kaunas, Lietuvoje, užlietas 
per vandeni, nes upe taip iszki- 
lo kad užliejo visa aplinkiniu. 
Potvynij pražuvo dvideszimts 
asztuoni žmonys, o gal ir dau
giau. Vanduo padare milžinisz- 
kas bledes. Gyventojai iszbego 
isz miesto 
niu vietu.

Centraliszka geležkelio sto
tis užlieta kaipo ir visi geležin
keliai. Mieste tamsu, nes elek
triko dirbtuve taipgi užlieta. 
\risi laukai aplinkinėje Kauno 

vanduo padare dide- 
ukininkams.

i

I

j e sz k od a m i s a 11 ge s

randasi t ik \ ieni griu
vėsiai, k n r 'S t ovejo kitados tur
tingi kaimai, nes Kiiiiszki ban
ditai visus apiplesze ir sudegi
no lyg pamatu, paimdami dau
geli moterių ir merginu in ne
laisve tikėdamiesi už jaises ap
lankyti pinigu ant juju iszpir- 
kimo.

Miestas Hoi ()n, kuriame gy- 
žmoni u,

•S
sudegino,

pasiėmė su

veno 10,000 
tik keli seni žmon\ • ■ 
ta banditai 
iszžiidino o kitus 
savim in kalnus.

Sziadien 
banditai

pasiliko 
nes mies-

žmonis

___ _  _

visuose
vieszpatauja, 

pleszdami turt ingesnius 
mirs ir miestus.

Kinuose 
a pi
ka i-

* Priesz 
žmogus negali valgyt, nes yra 
už daug insimylejas; po szliu
bui negali valgyt, ba jojo saldi 
paeziule nemoka iszvirti valgi 
kaip reikė.

Poetai raszo, kad žmogus 
taip insimyli iii patogia mote- 
ria, kad netenka proto. Mes 
girdėjome tokiu atsitikimu, 
kur motore užmigdino savo vy
rus su pagialba koezelo.

“Duokie man mergina
kuria asz myliu, o gali sau pa
siimt visa svietą. Bet jaigu 
prideczko duotum kelis tuks- 
tanezius doleriu tai prisiduotu 
Į)o szliubui,’’ — kalba Žitkus.

* Priesz szliuba vyras visa
dos jai prigialbedavo inlipt in 
st ryt kari; po szliubui to neda
ro, ba su jaja nevažiuoja.

Priesz szliuba jisai nepri
guli prie jokio kliubo idant vi
sa laika praleisti su jaja ir prie 
josios; po szliubui priguli net 
iii septynis kliubus idant galė
tu iszeili isz namu septynis va
karus ant sanvaites.

Priesz szliuba valgo ska
nius valgius kokius motina 
jam iszvenla; po szliubui valgo 
pietus i>z diuerkutes kuria 
parsinesze isz sztoro.

Priesz szliuba jisai kalbe-
“ Y ra

ant dan- 
po szliubui p»ersitikri-

užlieti, — 
los bledes ūkininkams. Daug 
gyvyliu taipgi prigėrė. Žmonys 
nepamena idant upe butu bu
vus kada iszkilus kaip szitam 
laike.

MISZKO PLUKDYMAS 
NEMUNU.

Lietuvos vvriausvbo iszleido 
naujas taisykles plukdyti tran
zitiniam miszkui. 
plukdymą Lietuvos 
be neima jokiu mokeseziu, isz- 
skiriant paprasta vandens ke
liu rinkliava. Su inleidžiamu 
kontroles punkte ties Ucieka 
miszko tarnsportu gales vykti 
baiduokuos reikalingi tar nau- 
tojai, miszko savininkai ir ju 
ingaliotieji. Širdininkai pakei- 

Liet u vos piliecziais.

vien i
Kristų
‘ ,<

moterių kuria
“20-1 o aini žaus

paprastu
Tūlas siauezius sirgo karszti- 
no ir jo moteris maldingai pa
justo jo kūna is jis

4 4 i

kiti
f|i *

ISZgl.ĮO.
dažinojes

(f

K u r c z i a s kaimynas, 
tai atėjo ir prasze ant jo ran
kas už,d(4i. Sziaueziuvieue ku
rios vardas Karolina, ta. pada
re ir kairu v nu i gryžo 
Po to pradėjo 
žmonių pas ja lankytis. Kuni- 

, bet 
kad ji 

neeme pinigu ir nesako turin
ti dieviszkos galios. Ji dabar 
pa Ii serga.

klausa, 
t tikšta nezia i

gai ja inskunde policijai 
teisine buvo inrodyta,

13,000

kooperaty-

BOLSZEVIKISZKU 
VIRSZININKU APVOGĖ 
VALDŽIA ANT $5,000,000.
Moskva. — Socialu valdže 

aresztavojo su\’irszirm trileka 
tukstaneziu bolszevikiszku vir- 
szininku visokiu
viszku bendrovių už apvogimą 
juju ant peukiu milijonu dole
riu praeita meta.

Rusiszki mužikai tuom labai 
inirszo.

Virszininkai vogė kur ir kas 
tik davėsi ir tai ant kasdieni
nio pa red k o.’ Jau szimtai vir- 
szininku likos nubausti kalėji
mu o kitus suszaude.

ISZGUITOS ZOKONINKES ISZ MEKSIKO,
RADO PRIEGLAUDA AMERIKE

$ 3*; ■>:

s

“PRABANGA“.
žinvbos

RUSIJOJE
Remdamos paszto 

pranoszimu, kad in 
galima siusti paszto siuntinius 
net iki 5 kilogr. be muito prie 
Rusijos sienos, pasiuneziau sa
vo vargingai gyvenaneziai mo
tinai senu sudėvėtu sziltu 
daiktu.
ežiu adresate raszo, kad gavu
si praneszima isz Minsko mui
tines, reikalaujanti apmokėti 
58 rublius muito, kaip už pa- 

Tuo būdu, 
seni sudėvėti 

laikomi

senu
Praėjus porai savai-

brangos dalykus, 
iszeina, kad ir 
skudurai Rusijoje 
prabangos dalykais.

Praszau szi

kudurai

mano laiszka 
paskelbti, kad placzioji visuo
mene žinotu ir 
nuo nereikalingu iszlaidu
nedarytu nemalonumu

ygiminėms 
tiems.

tenai

apsisaugotu 
ir 

savo 
gvvcnan-r> J

TYCZIA NUSZOVE SAVO 
MOTERIA.

Dėdinai, Szakiu apskr. — 
Sausio 30 d. to kaimo ūkinin
kas J. Naujokaitis tyczia 
szove savo žmona,
buvo smarkiai ja sumuszes, o 
kaip žmona rengėsi palikti vy-

nu-
Priesz tai

*

Už miszko 
vvriausv-

t

c zuini 
Plukdymo reikalams j 
vai gali naudotis paūžto 
grafo instaigomis ir pakrante. 
Sziomis taisyklėmis gales 
sinaudoti ir Lenkai, plukdyda
mi okupuotos Lietuv 
larns parduotąjį

jo apie josios dantukus:
kaip žvaigždutes
gaus;’’
na, kad kalbėjo tiesa. Isztikru- 
ju josios dantukai iszeina kas 
nakti kaipo žvaigždutes, ba 
vra falszivi.

Priesz szliuba vadiija ja-

JU JOSIOS

*

palydo- ja kalaite; po szliubui jojo vei-
tele- Į

pa-

11

i«ilM

tff

sudraskytas, nes ka-(1 a s
taite suaugo ant dideles kates. 

Priesz szliuba abudu mū
vi s a

vra

<fc

no kad turi visa svietą, o po 
szliubui neturi ne tiek pinigu 
kad užmokėti randa.

Priesz szliuba jisai užda
ro josios burnelia su delnu, 
bet po szliubui uždaro josios 
snuki su kumszczia.

Priesz szliuba atiduotu 
gyvastį už jojo busimąją 

po szliubui atiduotu 
gyvastį už truputi laisvo 

gyvenimo.
Priesz szliuba jisai perka 

jai bukietus žiedu; po szliubui 
perka jai eeberi.

Priesz szliuba vadindavo

Ang- 
per 

Klaipėda. Klaipediecziai 
džiaugėsi, kad Imsią darbo ju 
lentpjūvėm.

VIETOJ KISZKIO — IN 
MERGAITE.

Jestrakio kaime, Mariampo 
les apskr. du medžiotojai ilgai 

begauti 
kiszki. Kiszkis bego tarp me
džiotoju ir p. Kaminsko namu. 
Medžiotojai paleido in ji szu- 
vius. Vienas pataikė in kiszki, 
j kiti in namu 
lango sėdėjusi 
vai sužeista in ranka. Žmones 
tokiu “medžiojimu 
sipiktine.

OS 
miszka

♦

jieszkoje pastebėjo

s a v o 
paczia; 
savo

Įaugins Prie 
mergaite leng-ro namus ir eiti gyventi pas 

tėvus, norėjo neleisti. Žmonai 
11 e p a k a 1 u s u s, g r i e be 
ir nudėjo vietoje.

SUIMTAS APGAVIKAS.
Kaunas. Sausio 21 d. pas p. 

Merkeli Borucba, gyv. Airio- 
galos g. Nr. 33 atvyko aferis
tas Szniukszta ir pasivadinės 
kriminalines policijos valdi
ninku suėmė p. Merkeli ir p-le. 
Lipmanaite. Aternes isz pasta
rosios 24 litus paliko suimtuo
sius ir pabėgo. Aferistą pasi
seko sulaikyti. Jis prisipažino 
save kaltu.
PLESZIKU ISZPAŽINTIS,
Likvidavs žinomu plesziku 

Stuko, Tamosziuon, Lupnickio 
gauja trumpoka laika nebuvo 
girdėti didesni užpuolimai. 
Gale 1925 metu pasirodo pa- 
naszi plosziku gauja, užpuldi
nėjanti ypacz krautuves prie- 
mieseziuoso. Kriminalei poli
cijai pasistengus, ir szi gauja 
sulaikyta Kauno priemiesty — 
Aleksote p. Gurviczienes krau
tuvėje. Spaudos atstovams to-' 
ko būti prie tardymo, 
szikas Valiūnas Kaplano 
nužudytas — 18 metu bernio
kas, getai atrodo, darbininkas, 
Aleksoto gyventojas, nesenai 
sedejey Kauno kalėjime du 
menesiu už vagyste.

szautuva labai pa-

jaja saldžiu anioleliu, balandė
liu ir 1.1., o po szliubui ragana, 
velniu, rupuže ir kirmelia.

—F. B.
■y

FORDO NAUJAS GELEŽINKELIS.

M

«

S 

!■£< 
H Iv

•H

kurios likos iszguitos isz Meksi-47 zokoninkesAna diena pribuvo in Laredo, Texa
ko per valdžia. Visos važiuos in savo kliosztori iii Mobile, Alabama. Meksikas taji kliosztori 
uždare keturis kartus in laika deszimts metu.

J

TAIKUS ATSAKYMAS. MUSU TARNAITES. r

Daraktorius: — Pasakyk 
man Jonuk, kur raminsi vilna1?

Jonukas: — Ant aviu.
D. — O kas isz jos dirbusi?
.1. — Nežipau.
D. — (ima už jo kelnių) o 

szitos isz ko padarytos?
J. — Isz senu kelnių mano 

tėvo. *

— Mariuk, mesk 
eikio tuojaus pas mane.

— Gerai, esmių, ka poniu
te norėsi ?

— Kode! kūdikis taip grau
džiai verkia?

— Už tai kad inecziau ji 
ant grindų, kaip poni man pa
liepei daryti. *

viską ir
Ugnis padaro

Ple-
11 Kane, Pa.

11 Scranton, Pa. — Vienas 
žmogus sudega deganeziam 
hotelijo Meadow Drive Inn ant 
Pocono kalno.
bledeš ant $110,000.

— Motina su 
keturiais vaikais sudegė ant 
smert, kada ugnis kylo namo 
Szimo Towner. Tėvas iv trys 
vaiaki mirtinai apdege ir su
sižeidė szokdamį poę langu.

Geležkelio kompanijos akyvai temina ant naujo geležinke
lio, kuri Fordas permaino nuo garinio ant elektrikinio, tarp 
Dearborn ir Flat Rock, Michigan. Paveikslas parodo konkro- 
tinius bromus ant kuriu užkabinta elektrikiniai drūtai, pagal 
naujausia būda vietoje ant stulpu.

i

U Philadelphia. — Pirma 
sanvaitia Kovo menesije mirė 
czionais net 872 ypatos dau- 
giausią nuo užsiszaldimo.

U Carlisle, Pa. — Pas far
mer! Duncana, viszta padėjo 
kiaulini 7% coliu aplinkui, 
sverontį 6% unciju. t
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Kas Girdėt
Po visa sklypą žinių agentū

ra Newspaper Enterprise Ass
ociation Service iszsiunte in 
375 hiikraszczius balotus idant 
skaitytojai balsuotu ant atėmi
mo, permainymo ar privertimo 
tolimesnes prohibicijos.

Lyg sziai dienai balsavo už 
prohibicije 441,425 o idant val- 
dže pavėlintu pardavinet ge
resni alų ir vyną 2,211,275. Lyg 
pabaigos sanvaites balsavimas 
daeis ant kokios keturiu mili
jonu balsu.

Argi valdže da toliau^ spir
als priverstinet prohibicije ant 
žmonių kurie josios ne nori. 
Juk žmonvs tuom balsavimu 
parode savo neužganadinima ir 
laikas jau susi prast, kad pro
hibicije nieko gero žmoniems 
nepadaro.

t

Praeita meta Amerikonisz- 
kos moterėles iszxlave ant viso
kiu pauderiu ir szmero del pa 
dabinimo savo veideliu net 390 
milijonus doleriu. Prie to reikt 
pridėt da kitus milijonus aut 
gurno — viso, iszduota daugiau 
ne kaip ant apszvietos. t> reike 
žinoti, kad czionais Ua randasi 
keliolika milijonai Amerikonu* 
kurie nemoka skaityti ne ra- 
szyti. Argi nebūtu geriau paau
kauti tuos pinigus ant apszvie- 
limo t uju bemoksliu*

Jaunas inžinierius J. P. Dai
ley isz Filadelfijos, pirko gro- 
sersztorije puse tuzino kiauszi- 
niu ant pusrycziu. Kiauszinius 
gvarantino sztorninkas kad 
yra szvieži, atvežti per tarme- 
ri diena priesz tai. 

namoKada atėjo namo rado ant 
vieno kiauszinio smulkiai pa- 
raszyta ant lukszto: 
duktė turtingo farmerio, turiu 
17 metu. Jaigu esi patogus vy
relis ir geidi apsipaeziuoti. ra- 
szvk ant szito adreso.”

Jaunikaitis nudžiugo, 
sze tuojaus gromata pas mer
gaite ant paduoto adreso.

Fž keliu dienu aplaike atsa
kymu kuris skainb(»jo szitaip: 

pasisiulinimas ai 
vėlai. Esmių vvruota 

jau szeszi metai ir turiu pen
kis vaikus.”

Szvieži kiausziniai. ar ne

Tamistos
(‘JO už

4 s Esmių

para

Nesonei visi laikraszcziai ra- 
>ze apie savžudinsta jauno 
Rusiszko poeto Jessenino, ku
ris buvo žvmiauses Rusiszkas 
poetas isz jaunesnes gent'kar- 
tes. Deszimts metu adgal, jau
nas kaimo vaikinas, vos mo
kėdamas raszyt ir skaityt, at
ėjo basas in Petrogradą (Le
ningradą) karpo valkata. Po 
kokiam laikui susipa’žino su 

, poetu Aleksandru Bloku, kuris 
ji siipažino su raszytojais. Lai
ke bolszevikiszkos revoliucijos 
parasze p nikes eiles “Pūga- 
czev ” 
del i a garbe.

Po revoliucijai atvažiavo in 
Rosije garsi «zokike Izidora 
Duncan, kuri susipažino su 
Jessoninu ir ant galo apsivedė 
su ja ja. Jaunavedžiai isz važia
vo in Berlina ant svodbines ke
liones, bet po trumpam laikui 
užėjo nesutikimas tarp poros, 
Jesseninas pradėjo daug gert 
ir pliekti savo paeziule kaipo 
tamsiauses mužikas, ant galo 
turėjo persiskirt ir 1923 Jesse
ninas sugryžo in Rosije. Jau
nas poetas pradėjo gert da 
daugiau, ant galo papaiko ir 
likos uždarytas prieglaudoje. 
Neturėdamas da 30 metu, 28 
diena Gruodžio menesi, 
mete, perpjovęs gyslas ranko
je, parade savo krauju puikes 
atsisveikinanezias eiles ir pasi
korė aut virves. Ir tokiu bildu 
dingo garsus poetas kuri au
stume in graba — girtuoklyste.

savžudinsta

eiles “ 
kurios jam atnesze di-

1925

WilkesAplinkui miesto
Barre, Pa., mažesniuose mies
teliuose ir peczese randasi apie 
60,000 Lietuviu, kurie turi už
siėmimus daugiaaše kasyklose.

Lietuviai Cleveland, Ohio,
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Kongresmenas Andre Somers

ii

J h
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s

isz New Yorko, invede užma
nymą idant visi kongresmonai 
savo distrikt uosia 
korteles del žmonių idant bal
suotu ant praszalininio probi- 
bicijos ar josios užlaikymo. T\>- 

valdže kuzi uos ar 
geidže prohibicijos ar

iszdalint u

kiu bildu 
žmony? 
ne.

paczednmo ha li
pa skolinimo bendroves

dvi Lietu- 
penkiolika

turi savo dvi
kas ir
ir konia pine isz juju turi savo 
žemisz'kus turtus.

('hieage randasi 
viszkos bankos ir
kitu kuriose Lietuviai turi su- 
taupinia savo pinigus. Sako
ma kad t (‘ii
000 Lietuviu, kurie turi 300 
aptieku. 1,000 valgomu dalyku 
sztorus, 575 drapanų sztorus ir 
kitokiu.

pinigus.
gyvena apie 100,- 

kurie

Jonas M ineeviozius loszia 
Play House t (“al re, Chicago, 
veikalo “The* Haunt (“d 
House”. Scenoj Mineeviozius 

kaipo Wallace 
Stark. Minceviezins gimė Dan
ville, III. Jis yra 27 motu am
žiaus ir jau keturi metai kaip 
vaidina Amerikonu scenoj.

P-as .Minceviezins papasa
kojo daug indoniin dalyku isz 
artistu gyvenimo.
jog Amerikonu teatruose 
szia nemažai Lietuviu artistu.

‘ ‘ A bie ’s 
Irish Rose” loszusi viena Lie
tuvaite artiste.

M ineeviozius 
teat re,

The*

v ra žinomas

Pavyzdžiui, veikale

Ji> sako,
lo-

NEDELINE EKSKURCIJA 
IN

PHILADELPHIA
21 MORCZIAUS.

Specialia Treinas Sukatos Naktį

Imz Isz ryto
Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel............................1:30
Ashland ................................ 2:21
Girardville...............................2:28
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tamaqua (Preke $3.25) . . 3:lt
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa
ežiu vakar in virsz-minStas sta
cijas.

~$150
v - I ip. I I. r

Ant Readingo Geležinkelio

DU BELTA VAS 
TIKIETAS

Lietuvieska* Gra bortas

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

818 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

FEDERALIAI
TAKSAI UŽ 
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-Al

v

■

i

f

Iždo
iszleido taksu reguliacijas kiek 
reikia mokėti fedornliu taksu 
už pereitu metu pajamas nuo 
$2,000. iki $10,000. Taksai, ar
ba nors pirma* dalis, turi būti 
mokama . priesz
1926 m. Szimet taksai mažesni 
negu peniais buvo.

turi 
blanka jai in metus uždirbo

• arba (langiaus.
iki tos

mokėti taksu bet už 
pervirszi reikia mokėti.

Departnmenta.s ka tik Camel

Kovo 15 d.,

Ved usi (‘.j i iszpildyti

$3,500 
nors i 
ii(‘reikia

Kad
sumos vedusioms

Už 
doleri ligi $5,000. 

po
ki(*k viena
mokama 
taksu.

Nevede turi iszpildyti blan
kas jai in

pusantro cento

metus tureje 1,500 
už tos sumoslol pajamų, ir

pervirszi, mokėti taksas — po 
pusantro cmito už 'kiekviena 
dol.

Pernai paliuosavimus buvo 
2,500 dol. vedusioms, 
dol.

ir 1,000vedusioms 
Bet: szimetpavieniams.

j paliuosavimai padidinti.
Vž nepildijima Mauku reikia 

mokėti bausmes. Taksu blan
kus siuneziamos kiekvienam 
taksu mokėtojui, bet jaigu ne
gauta tas nepaliuosuoja nuo 
taksu mokėjimo. Galima gauti 
blankas isz taksu kolektorių 
ofisu ir iszpikk' reiia pasiimsi i 
Internal Revenue ofisui, tame 
distrikte kur taksu mokėtojas 
gy vena.
1040Ą

t 
r ii ‘ *

Blankus forma yra 
- verteiviams 1040. 

l’os Mankos geros tik lyg 5,000 
dol. metiniu pajamų. Auksztes- 
nems pajamoms yra kitos Man
kos.

Jai vedusieji arba pavieniai 
turi užlaikyti asmenis, tai tak
sos dar mažesnes, nes vieno as
mens iszlaikvmui skiriama 400 
dol. per metus. Ir jaigu taksu 
mokėtojas isz savo pajamų mo
ka kiek nors pinigu labdar- 

bažnyczioms, 
ir 1.1, ne- 

pinigus mokėti

giems tikslams, 
skolų atmokejimui, 
reikia už tuos 
ta k su.

Keli Klausymai ir Atsakymai.
Kl.- Esiu vodes, gyvenu su 

žmona, turime dviejus vaikus, 
per 1925 m. uždirbau $3,700. 
Kiek taksu turiu mokėti?

At.—Turi asmeniszka paliuo- 
savima isz $3,500 ir paliuosavi- 
ma isz $800. už dviejus vaikus. 
Arba isz viso $4,300. Turi isz
pildyti blanka bet taksu 
re i kės mokėti.

Kl.—Esiu nevedes bet 
laikau motina Lietuvoj.
m. uždirbau $2,000. Kiek tak
su turiu mokėt i ?

Ats.—Turi asmeniszka 
liousavima isz $1,500, prie to

už užlai-
Tie $400 duoti 

gyve-

ne-

uz-
1925

pa-

x. . u

pataps
dūmų draugu kokį kada 

turėjote

a
t*

jūsų ištikimiausiu
■ f ' ( 

1 M

nors

durnu

Tiktai geriausias pa-

Puikiausia cigaretę po-

Camel yra sveikas, duosnus draugas milijo
nams patyrusių rūkytojų. Galite apeiti toli
miausius plotus, galite mokėti kiek galite, 
vis Camel pasiliks ištikimiausiu
draugu, kokį kada nors esate turėję. Jis vis 
jus trauks, jis nepaliks cigaretinio atsidavi
mo, ir nesigailėsite rūkę Camel nei vieną, 
dieną, nei visą amžių. Jumyse vis bus pilnas 
ir kvapningas durnų užsiganėdinimas, pri- 
duodąs smagumo gyvenimui, kada tik 
Camel užsidegsite.

Padarymui Šio vieno cigareto yra sudėta visi 
gabumai didžiausios pasaulyje tabako eks-

-1

pertų organizacijos.
kankamai geras del Camels. Rinktiniaūsias 
Turkiškas ir Amerikoniškas tabakas. Eks
pertai jį sumaišo.
piera, pagaminta del jų Francijoje. Užsideg
dami Camel, akimirksny jus dažinote, kad 
sueinate į pažintį su lengvu, maloniu durnu, 
numylėtu milionų.

Jei jus dar nežinote Camel gerumo, paban* 
dykite juos. Mes kviečiame jus palyginti 
Camels su bile esančiu cigaretu, nežiūrint 
kainos. Imk Camel.

Camel
CI G A R E T A I

F

as-

laiszkas

nuoszim-

Ar turiu 
prirodymą idant

kau tęva Lietuvoj, 
pristatyti
gauti palinosavima isz $400?

Ats.—Neturi pristatyti pri
rodymą mokant taksus, bet 

•jaigu taksu tyrinėtojai vėliaus 
paklaustu tada turėsi pristaty
ti.

Kl.

kau sena motina. 1925m. uždir
bau 2,60Č dol. Ar turiu mokėti 
taksus .*

VV. Szneideris it Sūnūs
GRABEORIAI.

Esiu nevedes bet užiai-

A t s.—. 
bet turi 
Skait v t as

1 

blanka.
‘ i”
3,500!

mokėti taksu 
iszpildyti 

“szeiinynos galva 
ir turi palinosavima isz 
dol. ir dar 400 dol.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestutima 
kriksztynoma ir tt. •

| Bell Telefonas 90
— f. l. i. b. ' 215 E. Centre St. Shenandoah.

gali pridėti $400, 
kauti asmeni.
nepaisant ar užlaikantis 
na su taksu mokėtoju, ar yra 
gimine ar ne.
mokėti taksusu už liekamus 
$100., mažiaus 25 nuoszimczio. 
Toki budu reikės mokėti pus
antro nuoszimczio $100 arba 
$1.50 mažiaus 37 centus arba 
taksu $1.13.

KL—Esiu apsigyvenęs atei
vis, užlaikau žmona 
vaikus Lietuvoje. 1925 m.
dirbau $2,200. Kiek taksu tu
riu mokėti?

Ats.—Kaipo
bet negyvendamas su žmona 
negali reikalauti 
paliuosavimo isz $3,500, tik 
$1,500 kiek yra pavėlinta ne
vedusiam asmeniui.
negali reikalauti paliuosavimo 
isz $400 už žmona, bet gali 
reikalauti po $400 už kiekvie
na vaiku. Neturi mokėti taksu 
bot turi izspildyti blanka.

Kl.—Esiu apsigyvenęs atei
vis bet užlaikau gimines Lie- 

Ar galiu reikalauti 
paliuo-

Tau prisieis 
už

vedos

ir tris' 
už-

vyras

asmeniszko 
$3,500,

Taipgi

tuvoj.
‘‘ szeiinynos galvos’ * 
savimo isz $3,500?

Ats.—'Nė Sulig taksu insta- 
tymo, “szeimynos galva” už
laiko asmėnius savo namuose.

KL—Kaip apsigyvonės atėi-

vis užlaikydamas kelius 
meilius Europoje ir reikalau
damas paliuosavimus itz $400 
už kiekviena, kaip galiu pri
rodyti kad juos užlaikau ?

Ats.—Paprastai
nuo vietines valdžios Europoje 
užtenka.
Kl.—1925 m. uždirbau $2,000 

bet dar turėjau 3,000 dol. pel
no pardavės narna. Ar gaunu 
palinosavima isz 25
ežio už uždirbtas pajamas ?

Ats.—Instatymas
kad pajamos iki $5,000. 
skaitomos uždirbtos pajamos. 
Tokiu budu gali numuszti 25 
nuoszimti.

Kl.—Žmonos ir mano už
darbiai dasieke 4,000 dol. Ar 
privalome iszpildyti atskiras 
blankas?

Ats.—Galite iszpildyti blan
kas atskirai arba vartoti vie
na; Abieju paliuosavimai yra 
3,500 dol. Taksu turite mokėti 
už 500 dol.

Kl.—Esiu apsivedęs bet ne
ar galiu| 

paiiuo-
I

skaito
bus

mano

gyvenu su žmona, 
reikalauti 3,500 dol. 
savima?

Ats.—Ne. Gali reikalauti tik 
l,500doL

Kl.—Pereitais metais dir
bau dviejus menesius Boston’c 
ir iszsikrauscziau in Detroit’a,
km* iszgyvenau soptynius me- 
nesiūs. Dabar gyvenu ir-uosius. Dabar gyvenu iiv dir
bu Chicagoje. Ar turiu niokoti 
taksas kaipo neapsigyvones 
ateivist’

Ats.—Ne., Skaitomas gyven
toju. Neapsitgyvenes ateivisNeapsitgyvenes ateivis 
yra vienas kuris tik laikinai 
apsistojęs Su v. Valstybėse.

Kl.—Dirbu ant likos. Gaunu 
$40. in menesi algos su valgiu 
ir kambariu. Ar turiu iszpildy
ti blanka?

Ats.—'Turi priskaityti kiek 
valgis ir kambaris dasiekia ir 
prie to pridek alga, jaigtt isz 

taksu nėlttri niokoti bet 
jaigu dauginus, tai turi mokė
ti.

Kl.—Esiu nevedes 'bet tižiai-

viso sudaro' 1,500 dol. arba ma
žiaus, :_________ _____ .

r 1
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Angliąkasių Kurpes
Su Drūtais Pailgintais Padais

Labai ilgai nešiojasi.

Tik tegul kiekviena nupirkta kurpių pora turi Raudoną Bolę attt 
kurkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymą, nes jas ilgai
galima nešioti.

Kuomet reikalauji skurines darbui
Ball-Band” darbui kurpes. 1

i kurpes prašykic “MISHKO”, 
“Mishko” padai vandens nepermerkiaini ir

kurpes prašykic

ilgiaus nešiojanti negu skuriniai padai. Raudonos Bolės ženklas yra 
ant kurkos.
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Mishawaka Rubber & Woolen M f g. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind. 

“Nunifti, Kurie Moka Milijonus del RuMes
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BREKSZTANT ?
| Istoriškas Apraszimas Apie Bulgaru
I Atgijimą Isz Tautiszko Miego.
Į PARASZE DEL “SAULES” XX.

Nutilo, tarsi laukdamas 
llenka

Ta nakti llenka praleido di
deliam neramifme. Jinai mato, 
kaip tėvas parodo žandarams 
paslaptini kambari, girdėjo, 
kaip minėjo Mokros pavarde ir 
buvo tikra, kad eis krėsti pas 
Mokra ir ras ten Nikola ir Sto
jami. Negalėdama aniems apie 
tai praneszti, visa nakti nemie
gojo isz neramumo.. Tai szal- 
tis ja krėtė, tai szalta darosi, 
bemislijant apie jaunikaiezius, 
kuriuos kartuves laukia. Isz 
ryto pakilo labai anksti, kad 
nueiti pas Mokra dažinoti, kas 
ten atsitiko, bet kitam kamba
ryj jau rado užsikėlusi tęva, 
kuris ja paszauke:

— Eik szen, sesk szale 
manės, asz turiu tau pasakyti 
apie didi reikalu.

llenka atsisėdo,
Hristo szitaip jai kalbėjo: 

negalėjau

.4

sesk

o hadži

— Visa nakti
akiu sumerkti i>z priežasties 
•rupeseziu, kurios užtraukė 
ant mano galvos tie pasiute- 

seniau musu 
(atsiduso).

kur jie atsirado.’..
mums juos pasiuntė, o tai lie

tai tas užrebežinis 
kuris iszpradžiu, ro

dėsi, atnesz mums dideli' nau
da, o kaip pasirodo, tapo nuo
dais. Apie szitai asz mislijau 

szitai

liai, kuriu 
lyje nebuvo

szn-
Isz

Nelaime

laime, 
mokslas,

ka.
Szvilinyjc — atsake An

A1 tarė Petras.
— Ar eisi pas jos. 

jiems maisto pagaminsiu

jo planus. Jis SiitikO iszlcisti 
Stanka, idant vol paimti ji, o 
draugo ir tave musu namuose. 
Tikisi tokiu budu paimti no 50

PAJESZKOJIMAI. pus-brolis 
PrieHZ

*r

Asz
— bet 500 medžidi. Bet jis nežino 

paklauso Anka ir nuėjusi at- 
neszo pundeli su valgiu, su ku- 
rluom Petras nusileido in szu-

apie musu szulini. Tu apsieik 
su tuo taip, tartum apie mano 
su juo sutarti nieko

, tarsi 
dukters atsakant, bet 
tylėjo.

— .Jie tokio pat nenaudė
liai, kaip ir jisai, jaigu 
gerai praeis, tai ir 
trauks ant mus nelaimes.

Szitie žodžiai nepadaro 
kios intakus ant įlenkus.

— Ak, myli tęva? 
klausė jautriu balsu.

— Oi, tote! — atsiduso.
myli 
tave

nežinąs, 
lini, o Anka liko ant sargybos.. Asz isz savo puses taipgi pa-.

sakiau jam, kad tau apie szi
tai nieko nesakysiu. Jaigu ji
sai apie ta dalyku tavos už
klaustu, atkirsk jam pridoran- 
cziai. Supranti ?

Mokra neapsiriko,
chi-bejus rūpinosi kaip 
Petra prie Stanko pripainioti. 
Viena karta tiesiog paklausė:

— Ka duotum už 
paliuosavima ?

cento

Szulihyjo Petras neilgai tebu
vo. Atidavęs maistu ir susita
ręs su jais, kad ta pati vakaru 
perleis juodu ipor Dunojų, Pet- 

iszsikelti, nes

j*.

TARADAIKA

Asz Agota PaUncziute po vy
ru pavarde Mikeliouiene, pa
jeszkau savo pusbrolio Felikso 
Simanuczio ir Viktorą Vaiksz- 

tnora, paeina isz Kalvu Kaimo, 
Veisėju Valscz. Tegul atsiszau- 
kia ant žemiau paduoto
so arba jai kas apie juos žino, 
meldžiu praneszt.

Ag. Mikelionis
Bok 33

adre-

Mano
Szteivys
straikus gyveno Shenandorij
po tam iszvažiavo in Tllinojaus

ui atsiszaukia ant

Andrius 
didžiuosius

Oi

r

stoita. 
adreso

T<><r

Box .33
F. Velivas

Lost Creek, Pa.
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$1,000 TIK VŽ (50c.
jiems 

toliaus

| pasza.
Sugryžes nuo paszos sodno 

altanoje Petras susiejo su An
ka ir llenka, kuri tuomet po 
kelis kartus per diena ateida
vo pas Anka.

— Apie ka. su juom 
bėjai ? Ar ne apie komitetą ? — 
paklausė Anka dažinojusi, kad 
Petras buvo pas pasza.

— Ne, apie tai nei žodžio. 
Kalbėjome apie apszvietima. .

— Ir asz sziandie ryto gir
dėjau daug apie apszvietima 
— atsiliepe llenka.

— Ka tokio?
— Kad apszvietimas, 

užrubežiniai nuodai, kad Me
dingas; kad kol jo 
musu szalyje, buvo gerinus ir 
raminus — atsake llenka.

kitokios
Jisai apszvietima

ras skubinosi 
reikėjo neiti su reikalais pas

JO-:

— pa-

— Gal but labinus 
Stojami, kuris mane 
nusk riaude.

— Ant szi t o jau asz 
mai daviau atsakymu.

— Ir pyksti ant 
kad tave

ir

ma-

t rupuli

gerai 
mane.

asz

daro.... 
Už tai, 
turėjau

motinos 
sumusze. 

Nelaikyk szitai už pikta... kad 
motina musza, 
Rūpinosi apie 
kad nepasakei,
užmokėti 200 medžidi, ir pri
žadėjau pasakyti pavardes, 

vėl mane
Taigi tu susimylėk ant mane
Antru karta 
užmusz.

— Neužmusz 
atsikeldama.

— Ka? ... I’asakvsi ?... 
paklauso tėvas.

pasakysiu

jei ne, tai
o

tąsys.
s.

mane

kal-

nebuvo

A rista r- 
nors

Malonv Avė., 
Du Bois, Pa.

kalėjimas

atsako

Pati Purrp

Stanko

atsake

tave

atsake

nedave 
atpencz

— Nei
Petras.

— Kodėl? Juk jisai 
skaityti ir raszyti mokino.

— Getas žmogus —
Petras. — Gaila man jo, bet... 
ir ežia mostelėjo ranka.

— Kvailas — pritarė Aris
tarchi-bejus.

Tokiu budu Petras 
save inpainioti, bet

tai elgėsi taip, kad ant jo Turkai 
akies neturėtu. Turku valdžios 
jisai buvo laikomas už žmogų, 
visiszkai neužimanti politisz- 
kais klausymais. Taip apie ji 
motina kalbejd, taip ir valdžia 
apie ji mislijo.

Delko Aristarchi-bejus
vadino Stanka kvailiu, Petras 
nežingeidavo, o szisai jam ne
sako, pasako moezei Mok ra i, 
kada su ana susiejo.

— Tas jusu Stanko kvai
lesnis, negu asz galėjau tike- 
ties.

— Delko? — paklausė mo- 
cze.

pa-
nuo 
ap

Po Skulkina krepszelninkas 
t

aAtsiunsk mums 60c Ir gausi man 
stebuklingu Žolių vertes tukstanccio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu tu- 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo pe 

{krutinę, reumatizmo, plauku slinki-

MM

I

Pajeszkau savo szvogeri Ed- 
verda I vaszkevieziu, paeina isz 

Telsziu Apskj’., 
Navardenu Kai-

<r n

valkiojosi
Del savos nikelius rank i oje s i 
Nes kumelis nieko nelaimėjo, 
Tai nors lai k raszi i apmozojo 

Kad nikeliu negavo,
Norints ant varduvių pribuvo, 

Ir pats pasilakė, 
Betigraszio neapĮai'ke.

Jau kitu kartu in ten nepribus, 
Ba ra kali u i karszta bus, 

Motorolos szluotas markina 
Ir puiku priėmimą gamina, 

Krepszelninka gerai pakoezios, 
Jog atsimins ant visados.

* * *
Konetiko in viena narna trys 

grinoikos pribuvo, 
Taigi vaikine baisus lobis 

ten buvo,
O tame name penki vyrai buvo, 
In kur tos grinorkos pribuvo.

> 
gavo

i

1

1

Kauno
Varnu Para, 
mo. Pirmiau

Red.
T

yveno (’liicago, 
III. dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso

Pranas Gaidarnaviczius
1271 Oneida Si., 

Shamokin, Pa.

Pajeszkau savo szvogeri Pa
li tas Yen ullia vieži us, 
Roczkiu Kaimo, Seiriju 1 
daigu kas apie ji žino, i 
duot žinia ant adreso 

Jok. Kazuchonis
212 E. 4th Avė., 

Homestead, Pa.

paeina isz 
*a ra.

i

f 
"■'I., 

b!

H

■

patrūkimo,

. iii-i

i™B'l

■ ■

imdd’’ mo,-pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
^1^1 ! Horn AfaltmaV tai aranali kitu ligų. Atslunsk 60c, tai gaud 

į vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvot 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, tai atslunsk 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 kataloge. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. __ >

M. ZUKAITIS,
25 Gillet Rd. Spencerport, N.Y,

Paieszkau Jurgi ir Vitali 
Gobieriuktis paeina isz Veisė
ju Para., 
Girdėjau kad 
more, dabar

ir »
'■fl

lįljllKaimo.Pietrasikiu
gyveno Balti- 
nežinan kur. 

Meldžiu atsiszaukt ant adreso.
S. A. Stabingis,

Box 376,
St. Clair, Pa.

4

Gere namine ir klykavo
No vienas net gargala g..
Butelius po Angliko langu 

sudėjo,
Tas ant ryt pas varta nuėjo 

Vaitas atėjo, 
Pažiurėjo, 

Ant galo tas buvo,
Jog gaspadoriu nusztropavo.

❖ * «
O begėdžiai kvailiai, 

Nekuria tieji musu Lietuviai, 
Pats savo akia inacziau, 

Net pasikraeziau.
Vienoje vietoj birmonas 

atvažiavo,
Prie karezomos jau kuopa 

va k tavo, 
Pradėjo kimsztis in karezema 

Kone perverto vežimą.
O jus laukiniai girtuokliai, 

Pasirodote begėdžiai,
” ra u galo 

puolate,
Rodos be jo gyventi negalite.

Ne godos jokios neturite, 
Ar taip daryti reike?

Ka gal Amerikonai sakyti 
Ir už kokius jus palaikyti, 

Visa, ka nori gaus, 
Už stiklą alaus;

Nieko gero nesulauksime, 
Jaigu girtavimo nepaliausime.

y

— Pasza laikosi 
nuomones.
pas mus prilygina prie pirmu
tinio iszrukyto pypkio, 
kurio žmogaus galva.
svaigsta. Po antram apsvaigs
ta mažiaus, po trecziam dar 

, ant galo žmogus vi- 
pripranta, ruko ir 

smagumą tame atranda. Gal
būt szitai ir teisybe. Bet jisai 
klysta tvirtindamas, kad pe
rėjus pirmam 

neturės

V 

į ■'

ii
kams, ka tik asz žinau. Tegul 
tave palieka!

padariau,

ymažiaus 
siszkaiPapasakosiu 

kad lt.)jiems, kaipnoriu
mano 

tu

visa nakti, apie 
pakalbėti -u tavim, 
vaikeli, del to, kad ir 
tu nuodu paragavus.

llenka nuleido akis ir 
kosėjo.

— Atsimenu 
liaus — laiku-, 
tarpe gudragalviu 
tyku buvo... Su Turkais 
kejome apsieiti, nors nei kny-
<r r*
mr.

-u
esi

atsi-

kalbėjo to- 
kuomet musu

nebuvo ir
mo-

neskaito-

Ir mano galva 
lojau ant mokyklų, 

a! ‘ 
kalėjimai

u nei laikraszcziu
ApszAietima> musu galvas 

apsvaigino... 
apsvaigo: < 
daviau imt skaityklų;..
Bet iszgyde mane 
paneziai. Ne tik nei cento ne
duosiu nei ant mokyklų, 
nueisiu pas pasza ir 
jo, kad jaigu nori atitolinti 
nuo musu nuodus, palieptu

ir

bet 
melsiu

nori 
nuodus,

visas kningas ir laikraszrzius 
sudeginti, o

. si užrubežyje, isz 
vyti. Szitai pakelsiu 
(pasiuntiniu

tuos, ka mokino- 
szalies isz- 

misliszi' 
susirinkimą.-) ir

eisiu su sziluom pas pasza.
— O ka ant to žmones pa

sakys? — paklauso 
llenka. 

I— Kas man žmones!... Ap- 
ir reikia karta 

jiems tiesa pasakyti. Ir mano 
apsvaigusi taip, 

kad net mislijau atiduoti tave 
Stojanui, dėlto, kad jisai mo
kinosi Buchareste. Ir sztai ka 

Tris dienas 
kalėjime iszbuvau, 

tarsi koksai žmogžudis neszio- 
jati panezius ant ranku ir ant 
kojų, užmokėjau keturis szim- 
tus medžidi ir dukart tiek tu
rėsiu užmokėti, 
varda pas 
Sztai ka padare jisai

ned rūsiai

svaido jie reikia

galva buvo

jis man padart'... 
ir naktis

kol vėl gera 
valdžia ingysiu....

i!..‘. Ne- 
kasztuotu man tiek, kad mano 

Tai jis 
iszplesze, nes 

asz su savim in graba nei vie
no cento nepasiims i u, viską 
tau paliksiu; nepaliksiu tiktai 
tu, kuriuos isz priežasties to 
nenaudėlio turėjau iszmesti.... 
Pati pasakyk, ar tas nenaudė
lis nevertas, kad ji 
karsztoniis geležimis 
ir gyvam kaili luptu ?

— Argi jisai norėjo

namai butu sudegė, 
juos isz tavos

gyva 
degintu

tave, 
tote, nuskriausti ? — paklausė 
mergele.

—-f Norėjo, ar nenorėjo, ne 
t anie* daly J aigu n en orėjo
tai tuo blogintos? hės tai yra 
ženklas ligos,Ynuo kurios mu
su liaudis reikia juo greieziaus 
gydyti... Deltą asz ir kalbu su 
tavim... Noriii -tave pertikrin
ti,* kad labai negerai darai, jei 
nesakai Stojano draugu pa
vardžių.

apart manos niekas daugiau 
nežinotu ir... tegul mane deda
ant žarijų.

Pasako szitai su tokiu tvir
tumu, kad matyt buvo, 

prižadėjimu. 
Hadži Hristo palingavo galva
iszpildys savo

jog

ta
ktin

es i
Tavo žodžiai

Tu

nenoriu 
nenoriu

ir atsake:
— Kvaila... ant žarijų 

ves nodes, bet žandarai 
kys tave. Žinok, kad tu 
raja ir moteris.,
pas Turkus neturi vertes, 
neatsakai už save... asz už ta
ve atsakau: nori mane pražu
dyti... pražudyk!

— Asz tavęs, tote 
pražudyti, bet taipgi
žudyti žmonių, del kuriu yra 
daiktai szventesni ir branges
ni už pinigus — atsake llenka.

kad jie i 
nieko neturi — tarė hadži.

— Taip, Stanko neturi, bet 
Stojimas turi.

Iszgirdes Stojano

Užtai,

apsvaiginiinui, 
'Purkai neturės tikresniu už 
Bulgarus pavaldiniu.

Ta paezia nakti su pagelba 
savo vindu Petras nuleido 
Stojami su Nikola in la i va ant 
Dunojaus, kuriame anuodu lai
mingai persikėle in Rumunijos 
puse.
Ant rytojaus Mokra papasa
kojo Petrui apie savo su Aris
ta rchi-bejum suturima.

— Už 50 medžidi 
man Stanka in namus.

— Pigei apsiėmė.
— Jisai nekvailas. Suprato 

kad dauginus neduosiu. Jaigu 
Stanka pakartu, jam nieko ne

Pet ras

atves

patys tektų, o 50 medžidi jam visgi

varda, 
Hristo nieko negalėjo pasa
kyti, :
turi susirinkęs ne
nigu, dėlto jisai ir norėjo Sto
jami savo žentu matyti.

Tuo tarpu llenka iszejo isz 
, o valandėlė,

pinigai.
— Argi Stanka gali 

karti ?
— Turkams reikia keliu 

gaivu, o tuom tarpu neturi
reikia

pa-

nes žinojo, kad jo tėvas tiktai Stanka, Grož-
mažai pi

palu-

dana ir dar treczia, nekoki Di- 
mitra, kuris girtas jojo per 
miestą ir szauke, kad jau pa- 

vieszpatavi- 
mas. Kad dažinotu, kas buvo
ant susirinkimo pas Stojami, 
tai paliktu Stanka, Groždana 
ir Dimitra, nes turėtu septy
nis.

sibaige Turku
kambario
kejus\ nubėgo pas Anka, kur 
su dideliu džiaugsmu
jo, kad nei Nikolos, nei Stoja
no Turkai nepaeme.

XVII.
Petras parvažiavo rytmetį- —- paklauso Petras, 

niu traukiniu ir

sužino-

Ant kokio susirinkimo ?

pa-

— Turėjo kalėjimu atida
ryta galėjo iszeiti ir... neiszejo.

— Jis visuomet buvo tok
sai nedrąsus. Ar negalima bu 
tu, su juo pasimatyti ir 
kalbėti?

— Kodėl ne? Tyrinėjimas 
jam pabaigtas, kaltininkus ga
lima atlankyti.

— Kada?
Aristarchi-bejus paskyrė va

landa ir paraszo. ii pavelijimu. 
Paskirtoj valandoj Mokra nu
ėjo kalėjimam

— Gerai, kad atėjai— tagu 
Stanko, 
Mokra. — Užpuola 
manos su iszliuosavimu. 
minus užpuldavo

pasisveikinęs 
ežia

su 
ant 
Pir-

spėji ?

Ant to “spaikyto

l AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?

i
/

u

JaiguŽinoma, tas yra labai svarbus klausimas.
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaucziates ligotais. Jei 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdamiI

Todėl Jus jaucziates ligotais.

SALUTARO STOMACH BITERI
Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 

jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
639 West 18-th St / - Chicago, BL/

EXTRA N AU J AUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!

i
'1

■y

■I

rii .!

?!

■j

iii

I

pirmucziau- 
siai užėjo in krautuve. Ten ra
do motina ir dar kelias ypatas, 
kurios atėjo paklausinėti 
apie buvusia krata. 
Petras tiesiog namo 
Anka sutikusi ji eme pasakoti 
apie krata.

— Žinau — atsake Petras 
— buvau krautuvėje ir 
ežia u si su mama.

— Tiktai jie ten badauja 
vėl atsiliepe Anka.

— Kas tai per jie! — pa
klauso Petras, kuriam motina 
buvo pasakojusi tiktai apie 
krata, nes apie Stojami ir Ni
kola prie svetimu žmonių nu
galėjo pasakyti,

atėjo
Isz czion 

nuėjo.

nia-

— Kasgi daugiau^?,.. Sto
jimas ir Nikola. .

A J , • • T ” 4 n ■ ’ 4

kur jie czion utsiradp?
— Artai jio pas mils? Isz- .. . . •' ■_ 1 V'..
— Argi tau mama nieko 

___ 7 j? — paklausė Anka.
— No. Krąutuveje žmonių 

buvo — atsako Petras.
Anka pipasakojo Petrui

nesakė

— Ant kurio prisiega bu
vo nutarta.

— A! tai apie susirinkimą
žino?

viena

— Žino. Hadži Hristo pa
pasakojo.

— O pavardžių nepasako?
— Pavardes tiktai 

llenka žino ir nesako.
Ir Mokia papasakojo sunui, 

kaip tas viskas atsitiko, ^kaip 
llenka neiszdave ir kaip ji ma
te Hristiene už tai 
llenka.

— Hadži .[Hristiene

muszant
y už

plauku ja po grindis valkiojo.
— Szauni mergaite — tarė 

Petras.
— Nuo jos viskas prigulė

jo ir jaigu ji iszduotu, tai vi
si, kurie ten buvo kalėjimai! 
patektu.

—• Ir asz — tarė Petras 
tarpe j u bucziąu; o jaigu ma-
nes isz anų nepaims, tai už
mus.Stanka padės galva.

— Nepadės atsake jno- 
r .Ji’ <■»- M » « « *

visa, kas atsitikp.
— Kaip tai gerai atsitiko! jum.

A U. * "... t * , Adttot __ ■

O asz mislijau nusiusi! ką in
ana puse. Kur jioT

cze Mokta. — Kas1 link to, asz 
(susiderėjau su . Aristarchi-be-

• ' •* ’

Tai didelis niekszas.
— žinau apie tai ir žinau

su tyrinėji
mais, dabar su iszliuosavimu 
ir stumia mane in tavo namus.

— Kodelgi neini?
— Dėlto, kad paskui mane 

eis žandarai ir paims mane at
gal podraug su Petru.

— Isz ko tu szitai
— paklauso Mokra.

—- Kaipgi ? Reikia pažinoti 
Arista rchi-beju.

— Ir man taip atrodė. Bet 
gi asz atėjau tau pasakyti, kad 
isz kalėjimo eitum tiesiog in 
musu namus. Paslėpsimo tave 
'taip, kad žandarai nesuras.

— O toliaus? — paklauso.
— Sziandien ateisi, o rytoj 

busi anoj pusėj.
Stanko pamislijo valandėlė 

ir atsake:
—- Kagi asz veiksiu anoje 

pusėje?
— Ta, ka ir kiti.
— Ka k i t i ?... —a t ka rto jo— 

Kiti!.-. Vieni eina apasztalau- 
ti, kiti tampa kareiviais, tre
ti raszo ir spaudimu Isz ma
nos negali būti nei apasztalas, 
nei raszytojas;
vaiku mokinti del manos nėra; 
ten asz tiktai valgysiu duona 
tu, kurie ir patys nedaug turi. 
Pasakyk man, mooze, kiek tu 
už mane užmokėjai?

— Ne tavo tai dalykas.

* * ♦
Po szliubui porele sugryžo 

namo,
K ui Veselka atsibuvo, 

Isz pradžių buvo spakaina 
Kol neužsigere gana, 

Bot kada gerai inszuto, 
Tai vyreli kiti ir pasiuto, 

Pradėjo vaikytis, 
Su peiliais badytis.

Protingesni paredka padare 
Pesztukus laukan iszvare.

Czia užstojo nrezlava, 
Ar kitaip pasakius dovana 

Torielkos skambėjo, 
Szukes per ausis birzgė jo. 
Vienas ant krėslo užsilipo,

Pilna gerkle sukliko, 
Vyrai del jaunavedžiu 

duokite, 
Pinigu nepagailėkite, 

Jaunus turime suszelpti
Kad turėtu isz ko įgyventi.

Ir berėkdamas pasviro, 
Pamokslas pabiro, 
Sirgo pora dienu, 

Kvaito ant smegenų.
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PAJESZKO DARBININKO.
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[TOLIAUS BUS]

r T rr f!

W. TRASKAU8KAS
PIRMUTINIS L1ETUVI3ZKAS 
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Laidoja Jcunoa numeireliu, Patamdo
automobilius del lafdotdvta, kriko*
tlinlil', vea^liju, paėkažlhėjimo ir t .t.

W CektM St. Matatty Cit/, Fd»
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Tokio kuris negali dirbti 
kasyklose arba fabrike, kuris 
yra nesveikas arba senas, o 
gali da kiek padirbti ant far-
mos lengva darba. Stogelis ar 
ženotas v^ytas. Darbas visados 
žiema ar vasara, gaus drabuži, 
būrda ir kitokios isžlygos. 
Apie dąugiau informacijų riv 

m. a > J 1 /szyk i te aht adreso.
Frank BArteich

R.F.D. No. 4

a

Dėlto kad mes turime ka nors ste
bėtino. Stebėtinas grajijantis Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikys visam am
žiui. Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzikaliszkus ins
trumentus, pavyzdin: Piano, fono
grafo, smuikos, korneto ir tam pa- 
nasziu. Jums tereik tik pasukt rak
ta virszuje to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražias dainas ir meliodijas, 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 minutu su vienu 
užvedimu ir kiekviena syki užve
dus grajina skirtingas meliodijas, 
Laikrodis aprūpintas 
kad muzikos voliukai 
patis. Tai dideles vertes laikrodis, 
nes szale laikrodžio turi da ir 
muzika. Toki laikrodi reikėtų tu
rėti kiekvienam name. Ir jus to 
laikrodžio niekur 
kaip tik pas 
laikrodžio $18.00.

apgarsinima 
mums užsakymu gaus szi laikrodi už 
$8.75. Mes nepraszome pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
su aiszklai. indek $2.00 depozite o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz 
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisiuš $8.75 isz kalno už

visokius

mechanizmu, 
persimaino

turi
Toki laikrodi reikėtų 

kiekvienam name.
negalite
Tikra kaina

kuris 
iszkirps szi apgarsinima ir prisius 
nuims užsakymu gaus szi laikrodi už

mus., 
Kiekvienas

ir jus 
gauti 

to

/

ta laikrodi 
tara pasiusime VIISA.I PYKAI ....>»ia deimantine Špilka ir paauksuota re
težėli. Nepraleiskite, bet raszykite tuoiaus ant adreso:Nepraleiskite, bet raszykite tuo jaus ant adreso:

? PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave., Dept. 416* Chicago, Ill.

.t: ..... . '.... . EEEi

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

-- $---------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

t

(124;r v
Ulster, Pa.

pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-cria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 

Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir matysite

t suma kaa-k&rt auga didyn, 
žmogaus kuris dirba

kWp tai pinigas auga su padauginimu Procento.
.-,..,1—A, (i   ih rili"       '       ..y.,,,.,.............................
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— Daug žmonių serga szal- 
cziu, influenza, uždegimu plau- 
cziu ir kitokiu geitkles ligų. 
Daktarai turi darbo užtektinai 
dažiurejime ligoniu.

f Mariute, asztuoniu mene
siu dukrele Juozo Macejuno 
416 W. Centi*e uli., įniro nuo 
tymu. Daug vaiku serga ant 
tos ligos mieste.

— Pati Szimo Aleksandra- 
vieziaus isz Hills’o peczos likos 
nuvežta in Szamdku ligonbuti 
ant operacijos.

— Antanas Paszukonis ati
daro salima po 428 W. Centre 
ulyczios. Yra taii užeiga del vi
su kur galima praleisti valan
dėlių smagaus laiko.

— Szv.

I

Juozapo atlaidai 
Lietuviu bažnyczioje prasados 
szi va’kara 18 Kovo, 7 valanda 
vaikare sn isZkilmingais misz- 
pariuis. Pamt/ksla sakys kun. S. 
Povilainiis isz M t. Carmel. Pet- 
nyczioje per suma pamokslą 
sakvs 'kum S. Mozūras o vaka
re per m isz pa rus pamokslą sa- 
kvs kun. J. Dumczius. Atlai
dai užsibaigs su Procesije ku
rioje dalyvaus Sodalites Mer- 
gaieziu draugija.

— Jaigu norite
pinigus ‘tai nemetx’kit kur ne
reikė ir kam mok t* t brangiau 
jaigu geriausi tavora galima 
pirkti daug pigiau. Subatoj 20 
Kovo galėsite pirkti szolderius 
po 22c. švara, steikas 30c. gal- 
viena 12c. ir aukszcziau, ir 
daug kitu dalyku kuriu negali
ma nei suminėti. P. J. Kuber- 
taviezius, G00 W. Pine St.

— Stanislova Karpavicziu- 
te isz Heights aplaike dinsta 
telefono operatorkos naujoj li
gonini t oje. Virszininke nersiu 
p. Kurezinskiuto paženklino 
kitas norses ant visokiu dins- 
tu. Ligonbute bus atidaryta 
trumpam laike.

f Daratek, dvieju 
mylema dukrele Jono Paserps- 
kiu isz Lost Creek No. 2, mire 
Panedelio ryta. Laidotuves at
sibuvo Seredos ryta Szv. Jur
gio bažnyczioje su pamaldo
mis.

du pamaldos atsibuvo iszkil- 
mingai czionais, kuriose daly- 
bavo daugelis kunigu kaip: ku
nigai: Bidnsz, Coaldale; Mozū
ras, New Philadelphia; Baku- 
nas, Frackville; Karalius, Mi- 

Matulaitis,
Klevenas

p-

su

metu

K e t u r e s - d e s z i m 18 v a l a n -

Saint 
Tamaqua;

nersville;
(’lair; Klevenas, Tamaqua; 
Czesna. Mahanoy (’ity; Valan- 
cziunas, Girardville; Žilinskas, 
Hazleton; Povilams, Mount 
Carmel; Szupczinskas, Sugar 
Notch: Czepukaitis, Philadel
phia; Dabinis, Shamokin.

— Petras Ankstinąs, 
met u

sutaupyti

Petras Ankstinąs, 40 
gyvenantis po 1207 W. 

Center ulyezios, Brownsville, 
likos užmusztas Wiliam Penu 
kasiklosia per užgriuvimg ta
po. Nelaime atsitiko isz 
O 1

1

; rvto 
lavonu surado antra valanda 

po piet. Velionis paliko paežiu 
ir keturis vaikus.

— Konst. Besesparis, 112L* 
1 ilk os 

k as vk lose.
sužeistas
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— Reikalauje Merginu, — 
prie siuvinio marszkiniu, prie 
visu daliu kaipo ir examiners. 
Darbas ant visados,
persitikrinsite kad mes 
kame geriauses algas no kaip 
kitosia fabrikuosią mieste 
Ateikite

Paczios
mo-

106 N.

san-
vaitia.

fabrikuosią
pas: Filip Jonės

Corp., kampas Main ir Market 
uliezios. — (t. M. 23).

TAIPGI PUIKUS 
PRILYGINIMAS.

—• Mano pati turi kojas 
kaip paipos nuo pecziaus.

— Va jei! tokios storos!
— Ne, ne — tokios suodi

nos! *

TEMYKITE MOTERES.

Pa rduodu visokius 
taipgi viską kas tik reikalin
ga del padirbimo

f renius.

dangteliu 
(shades) del lempu. Mes duo- 

pamokinimus 
kaip juos padirbi i.

Jennie Refowich, 
12!) W. Centre St..

dame dvkai

t.24) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Keturi nauji namai su nau
jausiais intaisymais. sziluina, 
cimentuoti skiepai, ka tik pa
statyti ir galima tuojaus insi- 
kraustytis. Namai randasi ant
ram vorde ir pursidims aLki- 
riai po viena arba
nori. Preke labai pigi 
szaukite ant adreso:

No. 15 E. Pine St. 
Mahanov ( it v.

kaip k a s

t .24)

ANT PARDAVIMO.
Pa.

Puikus namas ant viso loto 
po No. 525 E. Centre St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjime. Atsiszauki- 
tc ant adreso.

II. J. Kirschner
Record American Ofise, 

Mahanoy City, Pa.
GELEŽINKELIO SIGNALIS 
TAS REKOMENDUOJA JI.

(t. 25

Richard Davies isz Slating
ton, Pa. sako: u 
kosulio ir szalczio per koki tai 
laika, bet Dr. White’s Lung 
Healer yra geriausia gyduole 
kuri man suteikia palengvini-

Pabandykite ir

Kencziau nuo

ma.” Pabandykite ir jus. 
Gausite aptiekuose ir groser- 
fiztąruose. (APg-)

ku r i 
nau-

< 4 Nurse r v
kas

Depą rt-

Liet uviszkos

N. White uli.
Suffolk

— Jonas Želonis, 
Market, davė iszpjaut tonsilus 
ant kuriu sirgo.

— Lietuviszka Labdaringa 
Moterių Draugove paaukavo 
viską kas reike prie gimdymo 
kūdikiu naujoj ligonbuteje ku
ri atsidarvs ateinanezia

Drauguve padovanos 
10 doleriu del motinos 
pagimdys pirma kūdiki 
joj ligonbuteje, o p. Kaziunie- 
ne, aptiekoriene padovanos C 
dolerius kūdikiui. Ihetuviszkos 
moterėlės' pasiuvo viską 
reike in 
ment“.

Garbe jums 
moterėlės už taip puikia dova
na, o priek tam buvote pirmu
tines tame labdaringam darbe.

Labdaringa draugavę turėjo 
savo menesiui susirinkimą Se
redos vaikara pa's p. Kaziunie- 
ne, aptidkoriene ant (kurio nu
tarta daug svarbiu veikalu del 
visuomenes geroves. Po mitin
gui p. Kaziuniene pakvietė mo- 

Kendzioro vieszbuti
kur likos parengta puiki vaka
riene kurioje dalybavo ponios: 
Va la i t iene, R u szke vicziene,

J 
Kaziuniene, Dundziliene Mine- 

Vaicziuliene,

t ereles in

Maklauslkiene,
Ruszkevicziene
Karpauokiene

vicziene, Lusz- 
Kaspe- 

riene, Ražuviene, Alėkisiene, F. 
Zajankaudkiene, J. Zajarrkauc- 
kiene, Malknaudkiene, F. Bocz- 
kauf’k'iene ir V. Bocžkauckiene 
isz Mahanojaus.

czinJkiene, Szulkiene,

KRE1PKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kronisskos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moteres 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą Ir patarimas dykan.

’ Kožna aanvaito—-Šaradomis, Ket
vergei* Ir Potnycsiomis. Ofiso* va
landos: 9 ryto iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA.
Antras Floras,

Tamaqua, Pa. f Nedėliojo 
mire Mikolas Puižis isz East 
Mines, sirgdamas kėlės sanvai- 
tes nuo dusulio. Jojo brolis 
Szimas mirė kelis menesius ad
gal nuo tos paczios ligos. Ve
lionis turėjo apie 35 metus, pa
liko paezia, du sunūs ir viena 
(lukteri; broli Joną Tamakve- 

sesereje il
čiai r.

Pulk iene Saint

— Menesi laiko adgal, tu
rėjome nelaime per mirti musu 
m y lemo kunigo Petro Gudai- 
czio, kuris sutvėrė ezionaitine 
para pijo ir pergyveno tarpe 
musu 14 metu. Buvo karsztas 
Lietuvis, tautos patrijotas, pil
nas mielaszirdystes ir niekados 
neatsakydavo paszialpos tiems 
kurie josios reikalavo. No
rint s st ra i kas tęsęsi per szoszis 
menesius ir vos kasyklos pra
dėjo dirbti, bet visi Lietuviai 
pasiliko namie dalybauti lai
dotuvėse savo mylemo dvasisz- 
ko tėvo. In vieta mirusio kun. 
Gudaiczio, likos paženklintas 
kun. Klevinckas 5 diena Kovo. 
Czionait iniai Lietuviai isz-
reikszdarni savo meile del nau
jo prabaszcziaus, parengė tam 
tiksle vakarėli ant jojo priėmi
mo, 7 diena Kovo, 
taineje. 
daugelis 
v i nekas,

Moose sve- 
prisi rinkoZmoniu 

o kada kunigai Kle- 
Tiszkus

inženge in svetaine, likos pri
imti plojimu delnu. Vargonin
kas Dulke su koru uždainavo 
tam tinkama daina, vakarėlio 
vedėjas p. .L Stulgaitis, persta- 

, kuris

ir Karalius

te kalbėti p. J. Želoni 
trumpai apsakė parapijos pra
džia. Antras kalbėjo kun. Tisz- 
kns, po tam deklamavo p. 1*. 
Varžinkiute. Taipgi kalbėjo 
kun. Karalius ir kun. Klevinc- 
kas. Po tam deklamavo p. P. 
Gurnevicziute ant galo kalbė
jo kun. Klevinckas, nurodyda
mas su kokiu tikslu atvyko in 
Tamakvo, o ypatingai pastatyt 
nauja bažnyczia, vesti parapi
jos veikalus pasekmingai ir 
tarnauti savo avelėms. Užbai
giant kalbėti, jam inteiko asz- 
tuoniu metu mergaite radastų 
bukietą nuo Tamakves Lietu 
viii, tokiu budu

meile naujam prabasz-

Taipgi

iszreikszdaini
savo
ežiui.

Po tam
Laimingu ilgiausiu motu,“ 

Lietuvos himną ir ant to užsi- 
va karei i o

padainavo
i 4

koras 
metu,

programas. 
Tamakviecziai linki kun. Kle- 
vinckui didžiausios pasekmes 
ir ilgo pagyvenimo. Vakarėlio 
pelnas ėjo ant suszelpimo para
pines kasos. —J.Ž.

baigė

Wilkes Barre, Pa. — Auto- 
mobilius Ikuri vare Eini Hus 
Czerkus, 34 metu, apsivertė ar
ti ’Paylor’o likos taip baisiai 
sužeistas kad mirė vėliaus. Jo
jo pati Mare, isz^ilauže peti, 
Maro Karcziau.dkiene taipgi 
rszsilauže pe'ti o Uranas Sza- 
vindkas aplaike sužeidimą gal
vos. Visi likos nuvežti in ligon
inei ir pasveiks.

Frackville, Pa. — Mikola 
Gruszikis, 11 N. Broad uli. likos 
sužeistas lailke darbo prie bro
kerio ir nuvežtais 'in Ashlando 
llgonbuti.

— Kada F ramus Minakovs- 
kis su paezia važiavo automo- 
biliujo in Mount Carmel, nega
lėdamas sulaikyti automobiliu, 
trenfke in stulpą. Abudu likos 
gerai sukratyti 
per stiklus.

— Petras Urban, likos su
žeistais Lawrence kasyklose per 
užgavima pilkiu tin aki ir nu
vežtas in Pottsvilles llgonbuti 
kur alki iszcme.

KA MERGINA PASAKOJA.

ir supjaustyti

Miss Anna Ainig isz Emans, 
Pa. sako kad
White’s Oil of Youth Lini- 
menta del rumatizmo ranko- 
fee ir aplaike stebėtina paleng-

vartojo Dr.

PASAKA APIE
KATILA PINIGU Lietuviszkos Pasakos, 

t 

-ti Mi.L-^1 " -F~'T-T-r -ir~~T~ir-r-ni-iTr *

Senuose laikuose gyveno vie- SURINKO Dr. J. basanaviczius.
nas žmogus su paezia. Jie netu-Į 
rejo vaiku ir buvo labai bied-« 
ni. Viena karta jam prisisap-1 
navo toks dalykas, buk atėjo 
pas ji in namus keleivis, kuris 
jam sake, kad jis nueitu in 
miszka ir nukirstu storiausia 
medi, po kurio 
ras katila pinigu. Ta jam pa
sakęs keleivis tuojaus isz žmo
gaus akiu isznyko. Prabudęs 
isz miegu žmogus ilgai negalė
jo užmirszt ta ka jis mate sap
ne. Nelaukęs ilgai, 
vaikszcziot po girria, 
damas storiausia medi. Jesz- 
kodamas jo per kelinta dienu, 
atrado. Radęs su džiaugsmu 
nuėjo namo pasikviest paezia 
in pagel'ba, nukirst medi. Abu
du kirto ir kirto, rodos, nebus 
galo tarn kirtimui, bet galu ga
le nukirto ir medis nuvirto. 
Paskui pradėjo kast szaknis 
ir rado taip kaip keleivis sake, 
katila pinigu. Bijodami, kad 
niekas juos nepamatytu ne- 
szant pinigus, jie lauke nak
ties. Ir nakezia pamesze namo, 
užsidangstę langus ir pradėjo 
skaityt pinigus. Skaitė, skaitė 
ir praszvito jiems beskaitant. 
Nenorėjo, kad kas juos užtik
tu beskaitant pinigus ir ne
klaustu isz kur gavo. Taip jie 
per dienas miegojo, o nakezia 
skaitė pinigus. Kaimynai ne 
karta rado juos miegant, pra
dėjo stebėtis, isz ko jie gali 
gyvent nieko 
saip eme apie juos manyt. Vie
ni sake, kad turi 
bendra, kiti sake, kad su pikta 
dvasia, kuri jiem duoda pini
gu, o treti mine, kad rado už
kastus pinigus.

Norėdami dasižinot 
jie gyvena, klausė juos, 
laimingi vietoj to, kad pasakyt 
apie savo laime, nors kiek pa- 
sidalyt su bicdnesn'iais, užsigy
nė, kad kaip jie buvo biedni 
taip iv dabar esanti. Bijodami, 
kad kas pas juos nejeszkotu, 
užkasė pinigus. Slėpdami nuo

szak.n imi jis

pradėjo 
jeszko-

isz ko 
nedirbant. Vi

su vagiais

isz ko
Tie

Viena beda — ne beda.
Žmogui reikalais užimtam, 

tankiai prisieina naktimis be 
miego prabilti, per nakti ke
liauti, tankiai paklysti, be ke
lio po pėlkes per naktis klai
džioti, daug pavoju iszkenteti, 
o labiaiisei del tėvynės gero, ir 
daug baimes del patikimo ne
labo žmogaus.

kaip man atsitiko. 
Vaikszcziojau po Lietuva su 
Lietuviszkais dalykais, nesziau 
daugybes laikraszcziu ir viso
kiu knygų; žinoma kaip su to
kiais daigiais, tai labiausiai 
nakti tegalima eit; ėjau in ta 
parapija, 
laikraszczius. Einu, einu 
kojas paskaudo, 
vis misliju, 
ne? Ne, dar nepaklydan! ir vėl 
einu; nelabai matyt taka, sute
mo, o buvo neszviesi rudenio 
naktis. Priėjau vieszkeli, mano 
keliukas pasibaigė, vienok kad 
ir nakti, — dideliu keliu bijo
jau eit. Paėjau atgal savo ke
liuku, pasisukau po deszinei in 
siaura, szlapia taka, tuom, 
misliju, turiu nueit ant savo gi- 
minaieziu; o nakti kur benuei
si — galva apsisuko, rodos pir
mai buvo vakaru vejas, o da
bar man iszrodo, jog rytu. Per
bridau upeli, parėjau maža kal
neli ir vėl pelke; inejau in ty
relius, nėra nei mano tako, o 
vanduo arti keliu —brendu 
tarpkalnem, 
liais, 
ir karklais.
tarp eglyno, taip buvau suvar
gęs, bet labai buvo ten szlapia, 
ir asz buvau labai suszales: 
“eisiu, sakau, nors per nakti, 
turiu atrasti nors kokia trio- 

Po ilgo ėjimo, iszgirdau

Sztai man

kur labiau skaito 
, jau 

jau sutemo, 
ar paklydau! ar

szlapia laka

nėra nei mano tako 
arti keliu

apaugu šiom eg- 
alksniai s, juod-a 1 k snia i s 

Jau norėjau gulti

agios isztraukt. Einu pagal 
vandeni, žiūriu — laukines an
tys pio kūdra bqplaukineja; 
baidau, baidau, tos antys nele
kia — kad mesiu su kirveliu, 
anties ne vienos neužmusziau, 
o mano kirvelis ir nuskendo. 
Ka dabar daryt! Geda ir namo 
pareit; reike nors kirvelio po 
vandeni sujeszkot. Inbridau in 
gilu purvyną — kur rasi? Nu
simoviau kelines, nusitaisiau 

dabar
simoviau kelines 
visus drabužius, dabar nuo
gas, gal sakau nubrisiu lyg tai 
vietai, kur kirvelis. Drabužius 
pad<‘jau už karklynu, inbridau 
lyg kaklo in purvyną —nėra ir 
nėra! Suszalau, susimaurinau, 
i’szljrides begu prie drabužiu, 
žiūriu — nėra. Tai ten man be- 
braidžiojant kas nors ir pavo
gė; pasilikau nuogas — nei kur 
dėtis. Krūmais, krūmais, nulė
kiau pas savo grintele po pa- 
szaliu atsistojau, drebu; pama- 
cziau durys atviros — inbegau 
i.n pringi, kopecziom 
grinezios. Ten apžiurėjau: ku
biliuku yra, bacziku, radau 
“pindula“ (kur plunksnos su
piltos) inlindau in plunksnas.

Kaip asz nestoras, susi ra i- 
cziau tame sziaudinem kubile 
taip plunksnų, apszilau. Jau 
sutemo; jodvi iszejo virt vaka
rienes, o asz tyliu, galva iszki- 
szes isz pendules. Girdžiu, jos 
szneka: “užsikabyk, sako, to
ki nepažystama svieto pareju-

— nei ark
lio jo paties nėra, 

musu turtą iszne- 
Asz vėl nusiminęs misli-

yra,

apszilau.

ant

jferu žmonių, negalėjo paslėpt 
nuo blogu. Viena 
žmogžudžiai ir 
pinigus; nenorėdami atiduot, 
užsigynė, kad neturi. Užmusze 
juos ir patys jeszkojo, bet ne
rado.

Perėjo kelios 
kaimynai apsižiūrėjo, 
negyvi. Per ilga laika niekas 
tuose namuose negyveno, nes 
pradėjo kalbėt, kad vaidosi. 
Praslinkus kokiam laikui, atė
jo eluivis su szunim ir apsigy
veno tuose namuose. Vos atsi
gulė, tuoj pajuto, kad ji kas 
paėmė už rankos ir pasakė 
jam, kad yra tame name užkas
tu pinigu. Ant rytojaus atsikė
lęs nežinojo kur jeszkot. Tuo
kart jis paimate szuni bekasant 
žeme. Ir jisai pradėjo sykiu 
kast. Kaso ir iszkase katila pi
nigu. Labai nusidžiaugęs, dė
ka vo jo Dievui už tokia laime.

Neslėpdamas nuo žmonių 
savo laime, nusipirko sau dva
ru ir niekuomet neužmirszo 
apie nelaimingus, szelpe žmo
nes nelaimėje. Už tai ji visi la
bai gyre ir jo vardas buvo ži
nomas toli. Nusibodo jam vie
nam gyvent, jisai vede paezia 
ir turėjo tris sūnūs, kuriems jis 
pasakodavo isz kur prasidėjo 
jo turtas. Mirdamas, jis liepe 
vaikams, kad jie 'pasakytu sa
vo vaiku vaikams apie katila 
pinigu. Ir taip jie pasakojo, 
pasakojo vieni kitiems. Jiems 
bepasakojant, asz iszgirdau ir 
jums apsakau.

V. Palitanavicziute

na kt i atėjo 
liepe atiduot

dienos kol
kad jie

niekuomet

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON ST3„
ST. CLAIR, PA.

Isxbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo. 
ssia nuo paprasczlauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del

vinima. Szita linimenta gausi- uidotuviu, kmIIu. krlkutynlo to 
to aptiekuoso arba groser- Idtbms pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1372-M.
to aptiekuoso arba groser- 
sztaruose. ' r'W

n •
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bele.“ 
netoli s'zuniuka sulojus, žiūriu 
— netoli trio'bele; — net akys 
nuszvito. Priėjau prie duriu, 
pabeldcnau viena karta, antra, 
treczia; atsiliepe: “kas ežia! 
Tszejo žmonele in prioraoni, ne
nori manes niekaip in vidų in- 
leist, gal, saiko, ar vagis ar 
kas! Pasisakiau už duriu bū
damas visas savo bedas, sakau: 
“jai neleisi, gulsiu po slenks- 
cziu.“ 
ma, iivleido, pasiulino valgyt; 
“sakau: “oi, oi, kaip noriu;“ 
davė szaltu kruopu — pasre-. 
biau ir atsiguliau.

Asz jaunas va i kilias, dar 
metu, greitai pailsėjau; ant ry
to žmona mane prikėlė: “ 
kis, jau pusrycziai gatavi, 
ta žmona 
d tik t e re, 
antri metai kaip mires. Atsi
kėliau, ta mergina man padavė 
vandens bliuda, muilii, nusi
prausiau burna, apturėjau ge
rus pii'sryczius su visokiom pri- 
provom; taip pamylėjo mane 
ta mergaitėlė man patiko. Pas
kui, kaip 
viską, žmona sako: 
mane 
4 4 

imsiu.

atsiliepe: t r

Žmonele, kad ir bijoda-

oi, oi, kaip noriu;

22

kol-

gyveno tiktai 
jos vyras buvo jau

O 
su

i szs isz nok e j om a p ie 
“Gal pas 

už žentai“ 
sakau — apsi-

parvežt.“ 
viensėdijoj,

apsi imtum 
Kodėl ne

“ “’Taip, sako, mums be 
vyro blogai, kad ir miszke gy
venam, neturim ne kam medžiu 

Asz vėl misliju: ežia 
t ai’i) peikiu, bus

gerai man ir laikraszczius ka- 
vot, nei palicija niekada nesi- 
sukineja. Taip apsimerkavojau 
ir apsiėmiau už žentus, o mer
gike vėl meili. Dar busenti sa
vuoju mano jodvi pavaiszino ir 
iszleido in miszka parvežt me
džiu. Iszvažiavau: važinėju, 
važinėju po miszka, nerandu 
sausu medžiu; ant galo radau 
drūta sausa agla, mastau, ka 
ežia daryti: pakirsiu, in veži
mą noinkelsiu; parvažiavau 
arkli po agla, — invorsiu sta- 
cziai in ratus. Pakirtau aglia, 
kaip virto in ratus, ir arkli už
musze, ir ratus sulaužo — ma
tau, durniai padariau. Ka da
bar daryti kur eit? Paėmiau 
kirvi ir einu dūmodamas, ar 
nepatiksiu kokio žmogaus, kad 
nors padėtu arklio skūra isz po

na! padavėm arkli 
lio, ne ratu, 
paskutini 
sze... “
ju visaip. — Kaip asz ežia ir
atklydau in tuos nameliu's, kad 
reike pamatyt tokia nelaime! 
Beda man lėtam, kad taip del 
rnitro ežia butu laime, bet kaip 
del manės — nelaime: nenore- 
czia dar, jas apleidęs iszbegt, 
noriu ežia gyvent, man ir ta 
mergyte labai patinka, kad 
kaip isz kur gauezia drabužius 
apsivilkt, gal ju dar persipra- 
szyczia, paskui rupinsiuosiu 
būti greitesniu. — Užlipo žmo
na druskos nusiimt vakaric- 
niai ir pamate mano galva isz- 
kiszta isz pendules. “Žente, ar 

> > 4 i '
4 4 
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I 
verkdamas papasakojau. ' 
sako ženteli, ka padarysi, 
vanojam; visaip ant svieto be
gyvenant atsitinka, 
man szvarkus;
inejau in. grinezia; jos, manės 
belaukdamos,
del manes, pritaisė visokiu 
meiliu; dar vakariene buvo ne- 
gatava, jos man atriekė pyra
go szmota ir aptepė su sviestu: 
“.valgyk ženteli, alaus yra ka
maroj baczka, insileįsk. Asz 
valgydamas nuėjau in kamara, 
pyraga pasidėjau ant kreslili
ko ir leidžiu alų. Inbego szuo 
ir pagavo mano ta pyraga, — o

— asz 
ta szuni vyt su voleliu, palikau 
ir baczka atkiszta. Gainiojau, 
gainiojau po kiemą nebeate- 
miau ne pyraga: ineinu in ka
mara — visas alus iszbeges ant 
žemes, pilna kamara alaus! Ka 
dabar daryt? — Kaip po žmo- 

buvau ma
tes barstant smiltim ar pele
nais, kur būdavo palieta. Ir asz 
radau kertėjo kubilą miltu pri
pilta, mislijau, kad pelenai, — 
kad pagavau barstyt po kama
ra! Pripyliau daugybe, ba szla
pia szlapia — susiveliau ir ko
jas su taszla, ir dar vis pilu ir 
pilu. Grinczioj nesulaukdamos 
manos inoinant: eis gaspadino 
žiūrėt, kur ošiu, ineina — pilna 
kamara miltu! — Tai ka ežia 
žentoli, dirbi ? Gi sakau, alus 
iszbcgo, barstau pelenais.“ Tai 
cik jau, ženteli, sau nuo musu, 
kad taip vis difbi mums —ir 
ubagaisiszvarysi. Ir iszvare 
mano įĄktije, nedavo ne val
gyt; tuos szvarkus dovanojo, 
kur buvau apsivilkės, ir einu 
vol nakezia. Nelabai toli radau 
triobas, bet in vidų bijojau ei
ti, gal, sakau, ar maskoliai gy
vena, ar kas. Radau pakluoni- 
je pirtį — dar szilta ten yra, szi 
vakara kūrenta, vaną ant plau-

..

tu ežia!“ “Asz. 
ežia inlindai!“ 
nuogas esiu.“ 
žentel pasidaro?

tu padėta; asz in ta vana atsi
guliau susirietos, bile neszalta 
ir keneziu. Iszgirdau, kas-žin- 
kas i nėjo, gale vanos padėjo 
ka ir vėl iszejo. Asz galva pa
keliu isz vanos, žiūriu — bliu- 
das, pilnas varszkecziu, laszi- 
nuoeziu. Asz buvąif iszalkes —- 
kad pa'gavau esi’ varsskeczius, 
puse bliudo nuvalgiau 
atsiguliau. Iszgirdau 
dvieje; ant kalbos supratau 
kad vaikesas ir mergaite. Mer
gaite sako: ° valgyta varszke
cziu, pirma daugiau buvo; gal 
ar katinas pro lahgeli buvo in- 
1 indės.“ Tuos.numėtė dar nuo 
virszaus — gal, apterlenti — ir 
valgo, szneka. Asz norėjau pa
žiūrėt in
kito szono, — kad krisiu su vi
sa vana žemyn nuo plautu, kad 
nusigandau! Tik pamaeziau, 
vaikas ir mergaite kad loke 
laukan, taip iszsigando, mislija 
kad vaidinasi! Asz dar pasi
ėmiau tu raguoliu ir iszejau 
kitur gulti, kad sugryžia ma
nes neat rastu. Radau kluono 
sziaudu kauge, užlipau ant vir
szaus ir atsiguliau; pamaeziau 
ji ji prie kauges ateina; asz pa- 
sikavojau giliau in 
ji ji atėjo ir
sziaudus. Girdžiu ir sako mer
ga : “du 
kas treczia
sako: “Augszcziauses“ 
augsztai buvau, mislijau, kad 
ant manės sako “augszcziau-

, mat, inisliju, jie žino, kad 
asz ežia esiu.. Keliausi bėgt, 
kad nereiktu vaika angy! — o 
buvo sziaudai isz apaezios pa- 
peszti — kaip slinko tie sziau
dai, kaip krisiu ant ju su vi
sais sziaudais ir vėl juos isz- 
gasdinau, ir pats iszsigandau. 
Jie nubėgo, o asz neguliau nie
kur, ėjau namo, jau buvo neto
li diena. Kol namo parėjau, vėl 
buvo naktis; namie radau, be
laukiant — ilgiau prabuvau, 
ne kaip buvau prižadėjęs but. 

mogui lėtam, visaip atsitinka. 
Tolinus bus.

sės

ir vėl 
atėjo

juos, vereziaus ant

sziaudus, 
atsigulė pagal

vaiku
angys i

Augszcziaust

auginam, ale
Vaikas 

o asz

$

esiu..

Tai ko tu 
Kad, sakau, 
Tai kas tau 

' Asz viską 
“Tai 

do-

“ Užmėtė 
apsitaisiau ir

pi ragu prikepė 
pritaisė

insileįsk.

asz labai norėjau valgyt

nes vaikszcziojau, 
smiltim

mano jlAktije, nedavo

Jeigu Manote Pirkti
PLAYER—PIANA

Tai tėmykite kad pas mane 
galima pirkti garsinga

LAUTER HUMANA
kuris yra svieto puikiausias 

Playeris

Turu kitus Playerius nuo 
$350 ir brangiau, kurie yra 
pilnai gvarantyti ir parduo

du ant lengvu iszligu.

Raižykite o gausite kataloge.

JOHN LIZDAS
477 South Main St. 

WILKES-BARRE, PA.

LADIES!
\ you* dhumiit
I KCCOMMCMDS

f ROYAL PURPLE 

PILLS

ATTENTION!

CAPITAL STOCK f 125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS |628,S58.8>

Mokame 8_cria procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prlde- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Preridentei
G. W. BARLOW, VIc^Pim.
J. B. FERGUSON, Km.
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