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ISZAMER1K0S
VĖTRA PAGRIEBĖ 

JAUNAVEDĮ
NUNESZE JI 3 MYLES NUO 

NUOTAKOS.

BAŽNYCZIA SUGRIUVO 
UŽMUSZTI.

) 8

visa ve

Moscow, Arkansai. — Nelai
me greitai užėjo po vinezevo- 
niai Irozeno Mitchell isz Er
nest Hill, kurios niekas nesiti
kėjo ir neprijautė
selka pairo arba likos iszpus- 
t vta iii visas szalis.

Kunigas ka tik užbaigė kal
bėti žodžius in jaunavedžius, 
kurie juos suriszo mazgu mote
rystes ant viso gyvasezio, sve- 
eziai buvo pasirengė mėtyt in 
jaunavedžius ryžius, kad sztai 
užėjo baisi viesulą, pataikinda
ma in bažnyczia kurioje radosi 
apie szimtas žmonių. Viesulą 
pakele nuo pamato visa bažny
tėlė, sugriaudama kaip isz 
sziaudu. Asztuoni svodbininkai 
likos užmuszti ir daugelis 
žeista. Jaunavedi viesulą 
ncsze net tris mylės nuo bažny- 
czios. Nuotaka taipgi 
skaudžiai sužeista.

sugriaudama

su-
11U-

likos

SZMUGLERIAVIMAS
ATEIVIU ISZ KUBOS

SUSEKTAS
— ImigracijosNew York.

iiiMpcRforiai darnia m i krata 
Kubaniszkam laive Murnor- 
leans, kuris atplaukė isz Ku
bos ana diena, rado ant dugno 
laivo, po anglimis, keturiolika 

radosi pusgyvi, 
paslėpti po anglimis per peli
kes dienas. Visus sugrąžys ad- 
gal o loenininkai laivo turės už 
tai atsakyti priesz valdžia.

ateiviu, kurie

G MEKSIKONAI UŽMUSZTI 
LAIKE MUSZIO.

Brownsville, Tex. — Apie 40 
Meksikonu užklupo ant fanuos 
J. P. Fernandez, Amerikono, 
norėdami priverstinai atimti 
nuo jojo farma ir ji iszguiti isz 
Matamoros. Locnininkas su sa
vo bernais ir palicije atspyre 
u/.klupimą užmuszdami szeszis 
Meksikonus ir sužeido apie 
dvideszimts.
AMERIKE DAUGIAU PER

SISKYRIMU NE KAIP 
APSIVEDIMU.

Washington, D. (’. — Pagal 
valdžios ra pa H a, tai persisky
rimai pradeda pervirszinet ap- 
sivedimus. Amerike 1925 mete 
apsivedė 1,181,838 poros, o per
siskyrė 175,495 poros.

Pagal valdžios npskaityma, 
tai Amerike 1925 mete buvo 
115,378,094 gyventoju.
taji apskaitymu, tai skaitlis ap- 
bivedimu ant kožno 1,000 žmo
nių pripuolė 10.2 procentas, 
ant tiek žmonių pripuolė 1. 
procentas persiskyrimu.
SZOKINEJO PETELISZKE 
IKI NUDEGE SPARNUS.
San Francisco, Calif. —.Jau

na naszle Mrs King,
i mi nėjo gaudymu turtingu vy
ru susilaukt* kulkos nuo vieno 
isz ju, kuris del jos buvo paim*- 
tea savo žmona ir

Jis jai pavydėjo 
kito vyruko, prie kurio ji 
nosi ir nuszove ja 
kur ji lauke to kito.

Ant kiek policija su sek e. 
Mrs. King buvo pora sykiu 
isztekejusi, o keletą sykiu 
“taip” i nsi mylėjus i. \ryras, 
kuris ja nuszove, ir sau kulka 
insivare in galva ir vargu isz- 
gis.

s ližei do

Pagal

,)
o 
•>

įkuri užsi-

kilis.
I ris kudi- 

imdles 
geri- 

restorante,

O 
insi mylėjusi.

REVOLIUCIJE 
MEKSIKE

t NUŽUDĖ PACZIA

PA8IKELIMAS 8 VALSTI- 
25,000 

JAU 
APSIGINKLAVĘ.

JOSE;
LĖLIU

PASIKE- 
YRA

SZOVE IN ŽIURKE, PATAI
KĖ IN PACZIA, PO TAM 

PATS SAU ATEME 
GYVASTĮ.

Isz Visu Szaliu
„.——Ii*. M— ...ai..—

SERGEJEVAS
NUŽUDYTAS

Septyniolika Užmuszti Szitoj Eksplozijoj

Washington, D. C. — Meksi
ke Pilu nauja revoliucija, pagal 
tikrus daneszimus kokius ap- 
laike valdže Washingtone. Pa
sikėlimas yra prieszajs prezi
dento Calles valdžia, kuris kilo 
asztuoniose valstijose ir su kož
na diena prasiplatina daugiau. 
Meksjke bile diena gali ‘kilti 
tikra vclneva.

Apie 25 tukstaneziai pasike- 
leliu yra gerai apsiginklavo, 
kuriu valdiszki kareiviai nega
li apmalszyti, nes neturi užtek
tinai kareiviu. Pasi'keleliai su
sideda daugiausia isz ludijo- 
nu, kurie yra drūti katalikai.

Kaip rodos, tai szitas pasi
kėlimas bus daugiau tikeji- 
miszkas ne kaip polil i’kiszkas.

A’alstije Sonora, 
uos rubežiaus, yra 
ginklavusiu 
geru kareiviu

bus

’1ZO-
000 apsi- 

vadovvsta

prie i

Yaqui Indi jonu 
l,()

generolu Mori ir Matuso.

— Senu
‘ Maigu

VAIKAI ISZDAVE TĘVA; 
UŽMOKĖJO 100 DOLERIU

BAUSMES.
Wilkes Barre, Pa.

žmonių priežodis sako: 
nenori idant vaikai žinotu tavo 
shųMybes, tai jiriesz juos nieko

)ek.
Žukovskis, nuėjo ant me- 

, nuszaudamas briedi, 
mrnesze namo ir su pasididžia
vimu kalbėjo vaikams kokis ji
sai vra geras 
kai sutikę savo 
kviete idant 
koki puiku briedi juju tėvas 

Apie tai daginio ir 
galo daginio ir 

pats virsziįlinkas, gyvuliu ap- 
saugotojas (game warden,) ku- 

aresztavojo Žukovskį, nu
bausdamas ji ant 100 doleriu 
už tai kad nuszove briedi už- v
draustam’laike. Žukovskis isz- 
sikalhinejo, kad
briedi prie jojo, o manydamas 
kad briedis ant jojo užpuls, nu- 
szove ji. Nieko nepagelbejo jo
jo iszsikalbinejimas ir bausme 
turėjo užmokėt.

neko
B 

džiok les

f r

nuszove.
kiti, na ir ant

ris

st rielczius. Vai- 
d ra ugus, 

ateitu pažiūrėti
pa

szuo atvijo

1’1 “k va ii y- 
ubernato-

KA KALBA DU
GUBERNATORIAI 

APIE PROHIBICIJE.
Salem, Ore. — Sziandienine 
•ohibicije yra tikra

be” kaip iszsitare g 
rius W alter M. Pierce, nuo se
nei žinomas kaipo nžsikietejas 
prohibieijonistas. Sako jisai, 
kad, negalima žmonių privers
ti prie tokiu tiesu, kurios yra 
netinkamos ir varžo laisve.

G u berną t ori us Albert
Ritchie isz Marvlando sako: 
“ Prohibicije sutvėrė Amerike 
daugybe veidmainiu, 
ir
didžiausiu

Tosios

O.

szeszku 
permaino viiszininkus ant 

vagiu
'Tosios sausos tiesos turi 

būti kanecz permainytos arba 
v i s i sz k a i p r a sza 1 i n t o s.

rui.
ir szmirgle-

Stella Woodward, senuke

SENAM PECZIUJE 
VELNES....

South Deerfield, Mass.
Mrs
turinti GG metus, naszle po ne
senai mirusiam Joseph Wood
ward, turtingam žmogui, ana 
diena “pabėgo” su savo szofe- 
riu Hermanu T. Letourneau, 
21 metu, paimdama su juoin 
szliuba pas skvajeri. Nėr ko 
stebėtis — galva žila — svy
la.

New Bedford, Mass. —• J. E. 
Shaw, advokatas, isz netyeziu

lilesczio pats sau
nuszove savo paezia ant smert 
po tam isz gi 
pasidarė mirti.

Pagal apsakymu tarnaites 
Katrės Sherman, Shaw pasi
ėmęs revolveri nuėjo ant pasto
ges nuszanti didele žiurke ku
ri už daug pradėjo gaspado- 
riant namie. Pati nuėjo pažiū
rėti ka josios vyras darys su 

In kėlės miliutas 
nubėgo greitai 

, kas 
atsitiko ir pamate Shaw, sto
vinti su revolveriu rankoje o 
jojo pati gulėjo ant grindų ne
gyva. “Mano Dieve! nuszoviau 
savo paezia, begk greitai pa- 

— paszauke

LAVONAS KAMISORIAUS 
SURASTAS ANT 

GELEŽINKELIO.

apsnkyma
SVARBUS

revolveriu, 
iszgirdo szuvi 
ant virszaus

J 
pers ii ikrint

szaukt daktara, 
in tarnaite.

Kada tarnaite nubėgo žemyn 
paszaukli daktara per telefo
ną, iszgirdo antra szuvi. Nubė
go vėla ant virszaus, bet tuom 
kartu rado lavona savo gaspa- 
doriaus gulinti skersai lavona 
savo paezios. Abudu likos pa
laidoti vienam kape.

Asz iszgeriu kvorta ka- 
gult, idant gale-

ISZGERIA G KVORTAS 
KAVOS ANT DIENOS.

Newark, N. J. Juozas Pak
lot, 73 metu, kas dien iszgeria 
sžeszos kvortas kavos. Senukas 
sako: ‘‘
vos eidamas 
ežia u geriau miegot ir taip da
rau jau asztuonis metus. Laike 
darbo iszgeriu ketures kvortas 
ir eidamas in darba viena kvor
ta. Laike žiemos iszgeriu da 
daugiau ir esmių sveikas ir 
drūtas. 'Tieji kurie
kava kenke žmogaus sveikatai 
meluoja ir nežino ka kalba.

sako kad

rūpinus

GALĖJO KITOKĮ BUDA 
PANAUDOTI.

Los Angeles, Calif. — Susi- 
bloga sveikata, Mrs. 

Zetta Hay, 38 metu senumo, in-
l’ipo in dideli kirpara, kuriame 
iszgreže skylute ir per t a ja i li
trą ūke g 
pridrutino prie gazo, atsuko 
gaza ir tokiu budu atome sau 
gyvastį. Kam po nogimi da in-

ūmine paipuke, kuria 
gazo,

lindo in kūpa ra kad galėjo pai- 
puke insidet in burna ir Imt už
migus ant amžių be tiek nerei
kalingo dar l)o.

GIRTAS VYRAS APDEGINO 
SAVO ŽMONA.

M un- 
szaines prisilakęs 'Tanias Klu- 
misz, 44 metu amžiaus inkai
tintu pecziaus dangteliu apde
gino savo žmonai kojas ir 
blauzdas. Jis parėjės in namus 

su kita motfria, 
, ir tuoj prade-

jeszkoti, iszni(*ti-

rado žmona 
Kristina Mozia 
jo “okaziju” 
nedarnas žmonai kad ji jam no- 
isztikima. Bosiginczijant jis 
pamėtė ja ant žemes, nutraukė 
andaroka ir inkaitintu dang
teliu pridėjo pora “blynu”. 
Moteris bijojo policijai 
tai praneszti iki sekanezio ry
to. Dabar Tanias aresztuotas.

pora
apie

Paskutines Žinutes.
Ij Cola Dale, Pa. — Kasijie- 

rius First National Bank, Fili- 
pas Domiu, prisisavino bankos 
$11,500. Likos aresztavotas.

H Paryžius. — Pianistas Ig
notas Paderewskis iszplauke 
in New Yorka sziadien. Ameri- 
ke praleis kelis menesius po 
•tam važiuos in Australi ia.

DOKUMENTAI 
DINGO.

I i 
4------Lėni ugrai h|ls, Rosije. -— La

vonas kamisdriaiis Sorgejevo, 
sąnaris Kombnistiszko Jntėr- 
nacionaio, 'likps surastas nelo- 

sįįale geležinkelio. 
Svarbus dokumentai, kuriuos 
vožėsi kamisbrius Sergojevas 
ant slaptos konferencijos din
go, bet jojo brangenybes ir pi
nigai likos nejudinti, kas paro
do, 
apėjo dokumentai ne kaip jojo 
turtas. Zudinsta likos papildy
ta Iru kijo ir 
per įauga.
rustus paliepimus, atsimokėda
ma n ūži u retains politikieriams 
baisiu budu.

li czionais

kad žadintoja ms daugiau

lavona isz me t e 
Dabar czeka in vade.

— I jC- 

skclbia,

300 AMERIKONISZKU LIE
TUVIU VAŽIUOJA IN 

ROJUJE.
Leningnulas, Rosi.je. 

ningrado vyriausybe
kad ji padarius reikalingu pri- 
siuoszimu primti nuriui Lietu
vi viso apie 300 žmonių, vyru 
ir motoru, kurie isz Amerikos 
emigruoja in Sovietu Rusija.

Pagal Leningrado vyrinusy- 
emigrantai 

Suvienv-
pa vargt* 

kova už būvi,

Lietuviii <
gvveno

bes t i e 
daug metu 
t ošia Valstijose, bet, 
nepaliaujama
prasze Sovietu valdžios leisti 
jiems atvykti in Rusija ir in- 
steigti savo komuna Leningra
de.

35,000 VYRU KUNIGO 
LAIDOTUVES.

V iena, Austrija. — Laidotu
vėse kun. Abelio dalvvavo vien 
vyrai ir ju buvo 35,000. Kun. 
Abel buvo garsiausias Austri
jos* pamokslininkas ir sakyda
vo pamo'kslus tik vyrams. To
dėl ir jo laidotuvėse buvo vien 
vyrai. Jis buvo labai inlakin- 
gas politikoj ir labiausia jo dė
ka stiprėjo taip vadinama Aus 
t rijos Kri.kszczioni u Socijalis- 
tu partija.

Jis yra ginies isz Protes- 
tantiszku tėvu. Jis mirė sulau
kės 83 metu amžiaus.
DAUGELIS KASYKLŲ JAU 

PRADĖJO DIRBTI 
ANGLIJOJ.

London. — Jau konia visos 
augliu kasyklos pradėjo dirbti 
Anglijoj iszskiriant Yorkshire, 
Durhame ir South Wales dis- 
(rikiuose, nes darbininkai pa- 
sirasze ant sutarties. Bot ne vi
si yra užganadytais tokiom isz- 
lygom ir 
darbo.

LENKAI PANAIKINO 
PROHIBICIJE.

Varszava, Lenkija 
kokio tai laiko Lenkijoj likos 
uždrausta girtuokliauti Suba- 
tomis ir Szventadieniais (Ne- 
dcliomis) idant žmonys pasiL 
setu ir pridereneziai galėtu 
garbint Dieva. Bet žmoneliai 
pasinaudodami isz liuoso laiko 
da daugiau girtuokliaudavo ne 
kaip paprastoms dienomis, kas 
buvo daug bledingiau visiems. 
Todėl “r/ 
ras prietelis tėvynės,” atszati
kę taji ukaza ir dabar žmone
liai gali gerti kožna diena ir 
ne tiek girtuokliauja 'kięk ki
tados.

35,000.
garsiausias Austri-
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NORĖJO APSIPACZIUOT 
TURĖDAMAS VIENA 

MOTERIA.
Dotnuva. — Musu

prastos naujienos. Vienas jau
nikaitis susimam* vesti jauna 
mergaite. Sakytum, neblogas 
sumanymas. Tik bloga tai, kad 
jisai jau ved(*s, tik nesutikda 
mas su savo paezia, gavo teise 

•su ja negyventi. Vargszas skel
biasi 
savo

kad jisai su 
ne

“Lietuvoji
paezia ni<*ko bendro 

turis ir tuo skelbimu pasirem
damas nori gauti szliuba su kl 
ta. Bet kaip* Kol pati gyva, ne 
pat popiežius negali leisti vesti 
kitos.

Mergaites 
nenori apie

levai ne 
leidimą dukreles 

už vedusio žmogaus. 'Tėvai — 
geli Katalikai. O dukrele? Toji 
nieko negalvoja, nes ir negali 

būdama insimylejus.
vieszai savo

gal vol i, 
'Tad ir nebijo 
jausmu rodyti.

Bloga ir tai,

m

4

Hl

girdei i

I

*
I .
-

Septyniolika žmonių likos užmuszti o dau 
je eksplozijoj kuri kilo ant N orvegiszk 
riaine užsidegė aliejus. Paveikslas nutrauktas tuojau po ky- 
limui eksplozijos ir kada laivas dege. Laiva taisė tame laike 
d ra i doke Balt imoreje.

Ryga. 
raszt is ‘ ‘ Ra j

MOKYTI ŽMONES ATIMI
NĖJA SAU GYVASTIS ISZ 

RUPESCZIO, VARGO 
IR BADO.

Komunistu laik- 
’’ ajiraszo apie ko

munistu gyvenimą Rosijoj vi
sai kitaip ne kaip komu n i st u 

Pravda” apraszi- 
neja tena i tini gyvenimą.

Daugelis mokytu žmonių po 
visa Rosije atiminėja sau gy
vastis isz didelio rupesezio, var 
go ir bado, nes darbo neturi 
kad ir norėtu dirbti sunkiau
sius darbus 
ko.

Ana diena atėmė sau gyvas
tį proiesoris G. G. 
kuris per trisdeszimts metu bu
vo užveizdetojas 
muzejaus Rnsiszkos mokslisz- 
kos akademijos, 
daugiau apie žveri 
tas kokis profesorius ant 
to. Senukas turėjo G4 metus

laikrasztdk C c

{(>

sužeista szio- 
laivo Mantilla, ku-

kad dvaro po
nas, ne tik nebarąs 
nanczios poreles,
juos susituokti ir žada> padėti 
tikslą atsiekti.

Panagziu,
szuntakius porelių 
nemaža.

besimeih-
bet drąsinąs

Wil'
H

rH

ai imiueja

bet juju neaplai-

Jacobson y

zoo'logiszko

o kuris žinojo 
s ne kaip ki- 

svie-

|)iises žu\’is, zuikis

yra ženklu kad Irlandijoj

atimdamas sau gyvastį Lenin
grade, nes negalėjo ilginus ken
tėti bado ir persekiojimo Šo
vini i nes valdžios.

KOKIA TAUTA, TOKI 
JOS PINIGAI.

London. — Neužilgio Airi- 
sziai turės savo pinigus ant 
kuriu daugiau nesiras galva 
Angliszko karaliaus, tiktai Ai- 
riszine arfa ant vienos puses o 
ant kitos
randelis ir.., kiaule. Ant padir
bimo naujo pinigo yra pakvies
ti trys Airisziai, Amerikonas, 
Ibmcuzas ir Italijomis artis
tai. Visi tieji dalykai ant pini- 
gH
t uosius dalykus daugiausia isz- 
produkuoja ir naudoja.
BUDELIS NUKIRTO SAVO 
PACZIAI GALVA, BET IR 
PATS GALVOS NETEKO.
Moskva. — A rmenisz'kas 

sziauczius vardu Maughikian, 
kuris būdamas Rusiszkoje ka- 
riumeneje, pildo dinsta valdisz- 
ko budelio ir savo laike nukir
to galvas 38G prasi žengei iams, 
pridėjo prie tojo skaitliaus da 
viena auka, tai yra savo pa

vienio y pu su

ISZ LIETUVOS
GAVO 15 METU SUNKIUJU 

DARBU KALĖJIMO. 
I»' i , T 1 ‘Ir || f

Nesenai teisme buvo nagri
nėjama pil. Galdakansko byla, 
isz kurios paaisz'kejo, kad sziu 
metu Sausio menesio 25 diena 
jo buvo kesintasi nunuodinti 
savo motinu ir dvi seseris. Vie
na Sekmadieni motinai bever- 
dant viralu, jos sunūs Vincas 
Galdakauskas inleido in viralu 
nuodu ir su savo žmona nuėjo 
pas uoszvi.
virti, paragavo ir patyrė 
ko tai esama indeta.
ji ir ankseziau pribodavo savo 
sūnaus, tai bijodama 
nebūtu virale davė 
palakti katei. Po keletos minu- 
czin kate pradėjo 'kosėti ir pa- 

Tada motina suprato, 
kad viralas buvo užnuodvtas. 
'Tuo metu parėjo nuo uoszvio 
sunus su žmona ir patyręs, kad 
motina viską sužinojo griebe 
puodą ir viralu iszpyle. Bet se
serims pasiseko dalele iszpilto 
viralo susemti ir pasiusti t(*ch- 

clieinijos laboratorijon 
in vi- 

indela strichuino.
Kariuomenes teismas Vinca 
Gaidakauska už 
nužudyti motina ir seseris nu
baudė 15 metu .sunkiųjų darbu 
kalėjimu.

APIPLESZIMAS.
Rokiszkis. (“V-bes”

— Isz Lapkriezio 5-G, 
laiku lapo iszph*sztas 
sandelis ir iszvogta keletas 
resniuju dėžių su 
Intariami asmenvs suimti.

nukrypusiu in 
Lietuvoje 

Jos visos turbūt lau
kia isz Socialistu civiliu szliu- 
bu malones. Tik kada vids- 
cziaus rasztininkai ims dtivim* 
ti szliubus, tai bus m* >zliu- 
bai, bet paleistuvy bes skleidi
mas. Ir bus naudos Li<*tuvai 
isz naujos tvarkos, kada-szei- 

griaiinu-

rnTik
4j
Mil

į'

ii
5

st i po. m

. mynos bus laisvai 
mos ?V

MM

.*0'

ISZSIUNCZIAMI ISZ LIE
TUVOS SVETIMSZALIAI.

Kaunas. — Lietuvos iszsiun
cziami svetimszaliai: Benjami
nas Gorchikas su szeimyna ir 
Leiba Freizingeris su szeimy- 

Abudu Lenkijos piliecziai.
> pavo

jingi visuomenes ramybei (‘le
mentai.

Bet to iszsiuncziama dar Ro- 
kad ko zalija Szverenko su dviem vai- 

i, kaipo svetimszaliai gyve
no Lietuvoj be dokumentu.

na.
Motina, baigdama Jie iszsiuncziami kaipi 

kad 
Kadaiuri

to viralo kais

■

t

ninen 
isztirti. Paaiszkejo, jog 
rala Imta

SOVIATAI PERKA
ARKLIUS LIETUVOJE.

Kaunas. — Sziandie in Kan- 
na atvyko S.S.S.R. komisija su 
Silindrichu prieszaky, užpirkti 
arkliu.

Vienas tus komisijos 
pasikalbėjime su

I

teismas 
pasikėsinimą

kor). 
naktie.4 
stot ies 

ge-
prekėmis.

su

cziules, kuriai 
ikirviu nukirto jai galva.

Maughikian, buvo labai už- 
vydus savo paežiai ir be jokio 
iszaiszkiniino iszvilko jaja isz 
lovos ant kiemo ir nukirto jai 
galva. Likos nusprenstas per 
suda taipgi ant nukirtimo gal
vos.

SUGAVO LENKU SZNIPUS.
Merkinėje sulaikytas Gudas 

Bart nikus Vladas, kuris pate
ko in Lietuva keieziantis
Lenkais kaliniais. Apsigyveno 
demarkacijos- linijoje, sznipa 
vo Leidai naudai. Be to, jis dar 
i atariamas žmogžudy si oje.

Taip pat sulaikytas dar vie
nas Baltgudis, kuri laika buvęs 
musu partizanu grupes vadu, 
velia pabėgės in Lenkija, pa
stojęs Lenku sznipu ir inskun- 
dės daug Lietuviu, 
kiszti kalejimuosna.
dienomis Razuniaviczius žval
gybos tikslais per Ryga, atvy
ko in Lietuva, bot buvo pažin
tas ir suimtas.

rūpės vadu

kurie 
Sziomis

sli-

/

narvs 
“ Lietuvos” 

bendradarbiu taip iszsireLzke 
del tos komisijos darbu.

Komisija gavo Maskvoj 
skubu insakvma vvkti Lietu
von ir pradėti arkliu nžpirki- 
nejimo darba. 
iszbuti Lietuvoj kelias 
tęs, atsižvelgiant in dabo sąly
gas. Arkliai užperkami nuken
tėjusiai anais metai.*- nuo ne
derliaus Pnvolgio srieziai. A i- 
so

4 4 gavo

Komisija mano 
savai-

nuo

nu.sistacziusi

kad isz-

labo arkliu manoma nupirk
ti keli tukstaneziai. ( /.pirkimo 
darba komisija 
atlikti per koporatyvns ir ūki
ninku organizacijas,
vengus atskiru tarpininknvkas 
duosią galimybes mokėti savi 
lunkams aivksztesnes kainas. 
Savo, darba komisija norėtu 
atlikti kiek galima greiczbiu, 
lyg žiemos szaleziams praside- • 
dant, kad nupirkti arkliai len 
viau Imtu galima | 
Arkliu transportai 
arba geležinkeliais arba jnr 
mis isz Klaipėdos Leningra
dą n.. Pastaruoju atveju tenka 
ypacz skubėti, kol Leningrado 
uostas liesas dar užszales. Ar
timiausiomis dienomis komisi
ja vyksta provincijon pradėti 
susižinojimo darba su suinte
resuotomis arkliu pardavimu

auksztesnes

g 
pargabeni i. 

eiti
o-

galesr*

rasuotomis nrkliu 
oriranizari inmis:.

i
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BAULK

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I
Lithuanian Legation, 

2622 16-th Street, N. W 
Washington, D. C.

•>

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt

Prisakymu, 
(loti tęva ir motina savo,

Amerikoniszki vaikai tan
kiai užmirszta Ketvirta Dievo 

kuris liepe “guo- 
” bet 

ant nelaimes sūneliai ir dukre
les pribuvusiu teveliu in Ame
rika, nepildo tojo Dievo prisa- 
kvmo už ka tankiai turi ant to 
nukensti.

Sūneliai musu ateiviu, isz- 
mokia Angliszkos kalbos, kas 
del ju yra lengviau ne kaip le
vams kurie diena ir nakti yra 
užimti sunkiu darbu, juokėsi 
isz tėvu, kurie rūpinasi viso
kiais budais užtikrinti del vai
ku gyvenimą ateityje. 'Tokis 
paniekinimas vaiku, skaudžiai 
atsiliepe ant senu teveliu, ku
rie ne turi meiles del sklypo, 
koris atenie szirdis juju vaiku 
ir iszmokino juos paniekinėti 
ta, kas yra szveneziansiu ir 
vietoje tėvus guodoti ir mylėti 
tai tankiai juos iszjuokia.

kurie rūpinasi Ame- 
aleiviu, privalo

protestąvoti už toki isztaute- 
jima vaiku, koki praplatineja 
musu taip vadinami “szimt- 
prorent iniai

Žmon\ 
rikonizavimu

vadinami 
pat ri jotai

kvėpdami netikra dvasia ir pa- 
sisziauszima tarp musu jaunos 
gent kartės.

Ateiviu vaikai privalo atsi
minti, kad Europa isz kurios 
pribuvo juju tėvai, ne yra lau
kiniu sklypu, bet apszviestu 
sklypu ir motina Amerikonisz- 
kos apszvietos. Teisybe, gali
ma kalbėti kokiu nors svetim- 
szaliszku liežuviu, bet priek 
tam galima būti pabaigtu kvai
liu irda didesniu niekszu.

Paguodone del tėvu yra pir
mutiniu privalumu vaiku del 

tėvu, taip czionais Ame- 
YTke kaipo ir visam ei vii iza vo
lam sviete. Vaikai ateiviu pri
valo visados apie tai atsimyt ir 
niekados neužmirszt ir nesisar- 
matyt savo gimdytoju, kurie 
turėjo daugiau sarmatos ir pa
niekinimu kada pribuvo in 
czionais jeszkoti szmotelio duo
nos, kuria nekarta suvalgyda
vo su aszaromis idant ateitoje 
butu lengviau del juju mielu 
vaikeliu.

sa

1 * m-

Kaip kada ir Lietuvos laik- 
jaszcziai moka pamehiot skelb
dami neteisingas žinutes idant 
lik siiarzyt gimines Amerike. 
'Tokia žine Lietuviszki laik- 
raszcziai patalpino nesenei, ku
ria perspaudino ir Amerikos 
Lietuviszki laikraszeziai o ži
nute buvo szitokia:

Marijampolės Apsk., Kros- 
vals., kaime Turiszkiu,

t *

nos vals., kaime 
Vincas Velyvis vedes žmogus 
neturėjo vaikeliu. Tai paėmė 
jauna mergaite, kokia lai gimi 
naite ketindamas jai savo tur
tą pavest.

J’oji mergaite buvo 19 metu 
amžiaus, o Vincas Velyvis tu
rintis 57 metus. Bet jis ja vi
liodamas su pavedimu savo 
turto insiprasze pas jauna mer
gaite in viena lova ant nakvy
nes. Bet vos spėjo atsigult ir 
užtiko juos pati. Tai savo vy
rui davė gera pamokslu, o savo 
užvaduotoja iszvijo kur pipirai 
auga. Tai dabar vargszas die- 
delis vaikszczioja rankoms 
galva susiėmęs ir verkė kad jo 
galva džiūsta. Pati klausė ko- 
gi džiūsta o

f 11

vaikszczioja

kad yra visai neteisinga tik pa
duota tiksle apjuodinimo, pa
talpinome szi užginezinima del 
žinios visu, kad Velyvis, dėde 
mergaites, visai neprasikalto 
kaip szita žino apskelbė Lietu
vos ir Amerikos laikraszeziai.

Gamta kaip kada yra baisiai 
nemiolaszirdiuga del žmogaus. 
Baisi vėtra praputepro Arkan
sas laike Dekavones dienos, 
kuri padare ‘dideles blcdes, 
perszkadino szeimynoins pie
tus kurios sėdėjo prie stalo de- 
kavodamos Dievui už.Jojo mie- 
laszirdvstes. 
nesd(»szimls 
ir daug sužeido Arkansuose 
Louisianoje, Mississippi ir 
M issouri joi.

Panasziai, 
je, Europoje 
daug bledes. Zinunai sako kad 
tame priežastis yra buk ant 
saules atsirado plotinai ir todėl 
buna tokios netikėtos permai
nos oro.

Dekavones
'dideles

septy-

Isz Lietuvos.
LAISZKUS IN AMERIKA 

GALIMA SIUSTI RADIO.
Kaunas. — l’asztu, telegra

fu ir telefonu valdyba prane- 
sza, kad nuo sziu metu Lapkri- 
czio menesio 
su

I dienos inveda 
Jungi inemis 

radio “RL”
prisilaikant

Valst vbemis t'
— laiszku aps--

szios

PAJESZKOJIMAL
• ■ • j f • > f > ; <•. 11 j L >.' I ’ ■ •! . r

Vžmusze 
nsztuones ypatus

2

M ississippi

Kuboje, Elorido- 
viesulos padaro

Del ponu biznierių turime la
bai puikiu sienin«i kalendorių 
ant 1927 meto. Da tokiu puikiu 
kalendorių neturėjome kaip 
szimet — Amerikoniszku ir im- 
porlavotu. Ateikite in spaustu
ve pažiūrėt i-sampeliu o patys 
persitikrinsite apie jujn puiku
mą. Dabar laikas iszsirinkt ko
kiu kas iLori idant turėti juos 
aut Kalėdų ar Naujo Meto.

“RL 
mainymą 
tvarkos.

Radio — laiszkai priimami 
visose paežio telegrafo instal
gose ir siuneziami iki Berlyno 
paoztu kaip paprasti apmokė
ti laiszkai. Isz Berlyno in New 
Yorka, jie perduodami bevie
liu telegrafu o 
in paskyrimo vietas vėl 
cziaini pacztu. Turinys ju turi 
būti raszomas tik atvira ir pa
davimo aba paskyrimo szalies 
kalba. Priesz adresa turi but i 
pažymėjimas “RL”, o gale ad 
reso. — “ 
Radio laiszkai, 
vielas, esamas 
gali būti suineziami 
truotu budu.

isz New Y or k o 
siun-

neturėjome

Seimo finansų biiulželo ko
misija nutarė panaikinti Lietu
vos Atstovybe Amerikoje. Pa
liekamas tik generalinis konsu
las Rabinaviczius.

miest u 
Jaikraszeziu pranesza kad di
deles parodos negali būti pa
sekmingos del milžiniszku isz- 
laidu — ir kad jos jau mate sa-

Daugelis didžiųjų

vo dienas.
Bet Apszvietimo Biuras ne

nori tikėti kad tas teisvbe. nes 
Biuras pripažysta kad tos pa
rodos vra labai svarbios, 
tiek daug gero suteikia

suteiktu 'kelione 
.Jos supažindina tau.

jos 
žmo-

pogui kiek 
pasauli, 
tas, suveda kriuvon visu tautu 
žmones.

Teisybe kad tos parodos nėr 
finansiszkai pasekmingos, kar
tais'kaip tik už save užsimoka, 
bet imant domėn kiek biznio 
atnesza miestams, kur parodos 
laikytos, nes milijonai svecziu 
lankydami tuos miestus pralei
džia daug pinigu, 
sėkmingos.

Net ir viduriniame amžiuje 
parodos buvo laikytos. Per il
ga laika didžiule Nijni Novgo
rod paroda Rusijoj p(»r 
pasauli buvo pagarsėjus,
pirma moderniszka paroda bu
vo laikyta Paryžiuje 1798 me
te, ir pirma tarp-tautiszka pa
roda (Irystnl palocinj Londone, 

parodos 
metu

jos yra pa-

visa
Bet

1851.
1855-1878-1889-1900 melu ar 
nebus garsiausios. Kitos Euro
pos parodos buvo Londono 
1862 mete ir Vienuos 1876 me
te.

Pirma Amerikos paroda bu
vo laikyta Bryant Parke New 
Yoke 1853 mete. Bet szios sza- 

parodos, pirm

Bet Parvžiaus

iv, lies didžiules parodos, pirm 
j. I sziu metu Sestpiicenleniiial Pa

rodos, Phi ladelphi joj, 
Philadelphijos 
mete, Chicngos 1893 mete, St.

San 
Pan American

Buffalo, 
nebuvo tokia

1904, 
ir

buvo
paroda 1876

Louis 
191.5 mete 
Ekspozicija 
1901 mete kuri 
didele.

Kranei sco

r

Trumpi Telegramai.

savo pusbrolio
Juozapo Ruoi'kaus, paeina isz 
St a ra polio Ajiskr.,
Valsez., Giruupio Kaimo, gir- 

kad gyveno Scotland, 
0 metu kaip iszvažiavo

Pajeszkau

A nt anavo

(Įėjau
apie 3
isz Lietuvos. 'Taipgi pajeszkau 
savo ses(‘rs Stalornicziutes. 
Jeigu kas apie juos žino mol- 
Ižiu praneszt arba tegul patys 

(99

sese r.H

atsiszaukia ant adreso.
J uozas Stalorail is, 

Box 47 Greggs, Pa.

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1U3
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Kaip vienas Susiedas kita 
apgaudinėjo.

Senia u

mas,

sarmaeziau! Del kebliu kapeikų, 
tu ežia dabar lendi gyvas in 

Szimas lysdamas isz 
“O ir tu ge- 

sa- tai ant muro ir suriko:

UIS, 
pelenus parduodi už miltus!

atsake Maslauskas

jisai sako už tai 
kad neturiu kam ukes pavest, 
o ežia ne pavedimu ukes, tik su 
nakvyne nepatenkintas.”

Ant praszymo sesers Vely- 
vio, kuri gyvena ezionais Amo- 
rike, kuri susirasze su savo 
broliu, aipie kuri szita žinute 
tavo patalpyta ir persitikrino

II Butte, Mont. — 'Tula mo
tore perpjovė vidurius kurkino 
Thanksgiving dienojo, 

szeszis szmotelius 
gryno aukso. Dubai* jeszko vie
tos isz kur tasai kurkinas pa
ėjo.

žaruosiu
rado

• i11 New Yoi'k.—Samuel Wei 
neriu, ir jo du sūnūs stengda
miesi iszsigiaIbeti isz dogam 
ežio namo, sudege visi trys ant 
smert.

(”RL”
Post New York, 

adresuoti in 
už Naujorko 

ir regis- 
atvejais 

vieton ‘‘Tost New York” 
romą pažymėjimas 
York.”

Sutrumpinti — sutartini ad
resai radio laiszkams leidžia
mi tik in New Yorka, Bostoną 
ir Chicagė; iu visas kitas vie
tas turi būti paraižytas pilnas 
laiszku adresas, 
pažymėjimai, 
4 4 »

kams neleistina.
M okest is

(<

J >

da-
PR Xew

Ypat ingumo 
kaip: “D,”

“T(J” ir 11, radio lab z-

laiszkauž radio 
imama po 1 litą 50 centu už žo
di; vienok ne mažiau kaip už 
20, t.y. 21 litas ir 25 centu pasz 
to rinkliavos už laiszka.

• Jei toksai laiszkas siunezia 
registruotu budu, lai dar 

papildomasai
t is po I litą už laiszka.

Platesniu žinių apie 
laiszkus galima gi.........
noj paszto telegrafo instaigoj.

AMERIKONAS SULAIKY
TAS SU PADIRBTA 

VIZA. ,
— Pagėgių polici- 
.Jungtiniu Valstijų

mas 
imamas mokės-

SZI uos
gauti kiekvie-

Kaunas, 
ja sulaikė 
pilieti, Rimkų, norėjusi iszvyk- 
ti isz Lietuvos su padirbta vi
za. :

NUBAUDĖ ŽMOGŽUDŽIUS.
Rokiszkis. — Kauno apy

gardos teismas nagrinėjo dvie
ju žmogžudžiu Gryžu byla. 'Tn* 
ji metai atgal Moszkenu kai 
me, Panemunėlio valscziuj, bu
vo rasta nužudvtos
rys Gryžu giminaites, 
rius tardvma buvo rasta

dvi mote-
1 ’ada- 

'kal- 
tais Gyžai; žmogžudyste jie
papilde del ginezu už žeme. 
Teismas jiems davė po 10 me
tu sunkiųjų darbu kalėjimo.

John Lizdas
PIANAI 

Plejerei - Baby Grands 
Ant Lengvu Mokescziu

i

I

Mmil
NAUJI GVARANTYTI 

PLEJEREI NUO 

$390

DYKAI
6 Rolsui, Sėdynė, Atve-

UŽdan-
n
O

žinias in stuba,
gala, Metai Pastrajinimas

GERI ANTRA-RANKIAl PIANAI 
NUO $50 IR AUKSZCZIAU.

................. ........

Priimame jusu Bena Pianu arba
Fonografa kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio naujo Plojerio.
Raszykito o gausite pilna surasza

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST.

WILKES-BARRE, PA.

kėlėmės, kėlėmės!” Jszgirde

žeme!”
duobes, kalbėjo: 
ras! Už vilnas inkiszai man 
manas!” ”()-gi ir tu neblogus-

o nugini imni

11

Pasibarė, vell užsiminė apie pi
nigus. Szimas vėl neduoda, sa
ko, buk tai buvęs kam skolin
gas ir atidavęs. Vėl prasze, kad 
palauktu ryt dienos, tai jau isz 
tiesu atiduos, 
davės

i mo.

rėkit, kaip asz vienu užmojimu 
szitam numirėliui galva nukir
siu!” Ir užsimojo sn kalaviju. 
Nusigando^ Szimas sėdosi grei-

“kelki-
tes visi numirėliai!” O Mas
lauskas atsilieja? isz už stulpo: 
I <
tai žmogžudžiai szoko, pamėtė
pinigus ir viską, iszbego lau
kan. Dabar Szimas su Maslaus
ku pinigus pasidalino per pu
se, tik liko viena marke, kurios 
niekaip negalėjo pasidalyt. O 
Vagis vienas da atėjo ir klau
so už durn ka ten numirėliai 
daro. Szimas su Maslausku vis

• ♦ .4^'

da negali pasidalvt tos markes. 
Tiktai Szimas pamate, kad 
vieno žmogžudžio iszbegauczio 
palikta kepure: pagriebęs ke

, sakyda-
Sze tau žmogžudžio ke-

> T

Maslauskas vėl 
perkalbėt ir parėjo na- 

Sulaukes kitos dienos,
Maslauskas ve‘1 eina pas Szima, 
o Szimas nuėjo pri(‘klojiman ir 
sziaip ne taip pasikabino ant 
sijos už pažaseziu. Alejo Mas
lauskas ir rado Sziniiene ran- 
dojanezia, kad
kokiu ten pinigu pasikorė. Kad 
taip, lai taip, misliiia Maslaus
kas, — lai eisiu nors už jo < 
szia pasimelsti. Nuėjo ant klo- pasakė, kad numirėliu esą liek 
jimo ir bėgiodamas aplink pra
dėjo lot kaip szuo. Szimas ka-

Kupiszkio parapijoj 
gyveno <ln susiedai netoli vie
nas “nuo kilo ir abudu buvo 
biedni. Vienas vadinosi Szi- 

kitas Maslauskas. Viena
karta pristigo Mn.41nii.skas duo
nos ir važiuoja in turga rugiu 
pjrkti, Bot mislinu sau: ko-gi 
pirksiu, kad pinigu nėra! Pa
ėmęs maisza, prikimszo šama
nu ir veža iii turga. Jo Susie
das Szimas, taippal neturėda
mas ko nusipirkt druskos ir ne
turėdamas nekokio daugiau ta- 
voro, prisipylė maisza pelenu ir 
nusivežė in turga. Kaip Mas
lauskas, 
jo rodyt
už lat ir iszsMovejo lyg vakarui 
nepardavė. Kai)) tik prieina 
kas prie Maslausko ir klausė:

Ka ežia t uri parduot
has”

pusbroli 
paeina

Pajeszkau
Adolfą
Kauno guber. Raseinių apskri- 
czio,
ežiu kaimo 
pusseseres 

kurie gyvena

mano 
Bud ra ii i isz

Vaiguvos parap., Vikrai- 
, taipgi pusbrolio ir 
Stanislovo Budrai- 

ezm, Kurie gyvena Amerike 
apie 20 metu apie Chicago, ir 
kilu giminiu. Meldžiu 

mane
at si- 

szaukti pas mane arba jaigu 
kas apie juos žino tegul prano- 
sza man ant szio adreso:

Ben. Budraitis
N. Second St., 

t.D.l7) Girardville, Pa.
Pajeszkau Juoza Valaiti pa- 

b’udos 
'Taipgi Juozą Kas- 
maiio kurna,

giminiu.

21 •) o

eina isz Jūres Kaimo, 
Parapijos.
paravieziu mano Kurna, mes 
persi skyrei n Anglijoj isz Glen- 
garnijos. Jeigu kas apie juos 
žino meldžiu praneszt ant ad
reso: t.97.

J uozas
1427 V

Burka nekas.
S. 121 h SI.. 

Sheboygan, W'isce.

Pajeszkau Juoza ir Joną Le
vickus (Levuloi) kurie paeina 
isz Kriksztoniu kaimo Suval
kų guber., Seinų pa v., Seiriju 
parapij(»s. Juozas gyveno W est

1 ai wrenee, 
apie meiles adgal. 'Tegul 

atsiszauke nes 
pas juos svarbu reikalu.

Bul.' Levi e k i

Virgiuijoj apie 4 melai adgal 
o Jonas 
AI a ss., 

t uojaus

•r v ve noH.

I oriu

(.d.,3)
2(3 W inters Ave., 

W’cst Hazleton, Pa.
J . . .1 1L I f

NUGAROS SKAUSMAI 
LUMBAGAS 

REUMATIZMAS.

Greita, tikra pagelba su Red 
Cross Kidney Plaster.

'I'ukstancziai naudoja greita patva
ria pagelba nuo baisiu skausmu nuga
roje del reumatizmo ir lumbago grei
tu panaudojimu nuostabaus Red 
Cross Kidney Plaster.

Kam kentėti sokanezia diena, kuo
met szis nuostabus plasteris gali grei
tai padėti jusu nelaimėjo. Red Cross 
Kidney Plaster, vartojamas prie 
skaudamu vietų, teikia .y.iliinat pa
gelba ir malonumą. Szitos gyduoles 
persisunkia in skaudama vieta ir vi
suomet skausmai magiszku budu isz- 
nyksta.

Red Cross Kidney Plaster’is yra du 
kart to dydžio, kaip paprastas plas
teris. Jis neskyletas, su raudona fla
nele užpakalyje, palaiko sziluma ir 
.padeda vaistam persisunkti per oda 
in skaudamus muskulus ir susijungi
mus. Nekentek rytoj. Mėgink Red 
Cross Kidney Piaster’! szianakt ir in- 
sitikrink patsai, kaip szis gelbstantis 
vaistas paszalys nugaros skausmus, 
reumatizmą ir lumbagą. Visose vais
tinėse.

nuostabaus

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialists 

Vitos Kroniszkos Ligos.
------1—

Serganti Vyrai ir Motore*

jos vyraė del ptii'e, 
mas:

taip ir Szimas ncnore- 
savo t a voro pirkėjam,

’ “Vil-
— szis atsako. Kaip nori 

pirkėjas pažiūrėt, tai Maslaus
kas neduoda ir nueina pirkėjas 
tolyn. Szimas taip pat sakėsi 
miltu turi,
sza pažiūrėt 
kaip priežodi 
pirks maisze

4 i

bet 'niekam in mai-

s
kate!

už tat 
‘ ‘ kas-gi 
Sulaukė

“ Ka-gi 
usiedai, turi parduot L’ 

atsake Maslaus- 
“0 asz

nedave, 
sako:

abudu susiedai vakaro, jau vi
si žmones i-szsiskirsto, ti'k anie 
abudu liko. Priėjo Szimas prie 
Maslausko ir klausia: 
ežia, s
“Vilnas” 
kas. 'Tada Szimas tarė:
turiu miltu, bet niekas neper
ka.” Maslauskas, pamislincxs

su
Maslauskas, 

truputi, tarė:

bai
(1

saujeles! ’ ’
mas, ir man

t 4

ane

M ainy kim, 
siedai, tavorais; man miltu la

ivikių: duona inmaiszvta * 
inin'kvniui miltu neliko,

Gerai, atsake Szi- 
vilnos reikalinga, 

pati taiso mylu ir saki1 kad bus 
Sumainė tavo

mis taip sau

i €

maža vilna!” 
ra is ir nežiiifejo, 
mi-slina: kaip lik asz jo tavoro 
žilinusiu, tada žiūrės anas ir 
mano! Važiuodami namo, abu
du taip mistino; lai kad apga
vau asz ji!

Važiuodami namo da sustojo 
pas kareziama pasiganyt ark
lius ir pamate abudu kartu, 
kad keno kapszas su pinigais 
pamestas guli. 'Tuojau puolė 
abudu, bet Szimas pirmiau nu
tvėrė. Pasižiurėjo abudu kiek 
yra pinigu 
k et \’ergi.

re

Silpni,
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsbaugokita pavojaus.
' I

Gydau pasekmingai katarą, 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 patrtlnima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna •anvalte—-Seredomi*, Ket
vergei* Ir Petnycziomi*. Ofi*o» va- 
landos: 9 ryte iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
Antras Floras, k

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.
S 7i T - 1. I ' f*

mete susiedui

I pure už marke, o marke man! 
Iu- Vagis sprūdo pas- tai eisiu nors už jo savuosius ir

daug, kad visiem iszteko pini
gu lik po marke, o vienam mar-

bodamas, pradėjo balsiai bartis, kės vietoj tik kepure jo alida-

1 1

Tatai-gi, iszsl-i i r

neuždairi szunio: 
pa mat <‘s 

loja ir

nie
kad 
at -

Žmogžudžiai sau nuvažia-
Szimas su Maslausku vėl

ve.
vo, o
ėjo namo. Bet kad labai tamsu 
buvo, tai susitarė nakvot szalia

tarė: kelio. Atsigulė abudu. Masinus-

ant paezios:
žiojele,
jas Maslauska*
szuo bėgiodamas

Tada Maslauskas
Be.>armarzbįu, < 

gala pasidaryt!”
O, ir tu geras, atsake Szimas, 

nmliu/L szuni, kad 
Bet pinigu

lel grivinos

f ,

' kas tuojau užmigo, o Szimas 
isz Maslausko kiszeniaus visus

I pinigus iszkrajiszte ir parėjo 
namo. Ale tuojau ir Maslaus
kas pabudo ir pamatęs esą vie
nas, pasižiurėju in kiszenius — 
tuszti. Pradėjo begi paskui Szi- 
ma žvingdamas, kaip Szimo 

Szimas, kad jo
žvingdamas

I ;irklis. Iszgirdes I 
arklis žvengia keliu bėgdamas, 
sugryžo norėdamas 
?me ir susitiko nosis su nosim 
su Maslausku. Tasai ji iszbare, 
atsiėmė pinigus ir gyveno sau 
įbildu laimingai toliau.

(TOLIAUS BUS.)

pagaut;

4-

rado Szi m a 
Priejas pa
llet Szi mas 

i|e nepakrutejo. Mas-

i ir rado tik
Maslauskas tuojau 

norėjo kad pasidalyt per puse, 
0 S2*7>>.1*kU l-.kll./klJk. 44
mes

viena

Szimas kalbėjo: 
dalinsimės prie 

akiu, pilna kareziama žmoni u 
gali pamatyt tas katras pa 

meto, prisipažint ir atimt. Na
mie pasidalysime. ” Maslaus-

Ka ežia 
žmoni u

da

pasidalysime.
kas buvo lentas žmogus ir da
vėsi perkalbėt.,Parvažiavo na- 

gerai sutemo.Jau buvo
Szimas vėl nenorėjo pinigu da
lytis, anas taip sau mislino, kad 
jam vienam pinigai liks. Pri
kalbino, kad Maslauskas va- 
žiuotirnamo, sakvdamas: “Tai 
ka ežia mes, snsiedeli, nakezia 
pinigus kylosime. Ar-gi mum 
nebus dienos? Ateisi rytoj isz 
ryto. ir pasidalinsime.

mo.

kai ateis

” Mas
lauskas paklauso ir parvažia
vo su miltais namo.

Ąnlt rytojaus, Szimas lauk
damas ateinanezio Maslausko, 
iszsikase iii s k i ėdy n a duobe ir 
in'lipos iii ja, liepe paežiai, kad 
apdėtu duobe lentom ir api
barstytu skiedom, o
Maslauskas, kad sakytu, 'kad 
norą Szimo namie. Atėjo Mas
lauskas ir dasižinojas nuo Szi- 
rniones kad vyro nėra namie, 
ėjo ir anas namo. Bet da nesi
tikėdamas Szimienes žodžiams, 
del viso ko apsidairė ant skie- 
(lyno, kad szviežiai iszkapsty- 
tos skiedos, Pradėjo Maslaus
kas kapstyl žeme ir baubt kaip 
jautis. Iszgirdes
pradėjo ant paezios bartis: 
“ Mat, 
kapsi is žemes ir atras manei 
Maslauskas.” 
kas atkėlęs lentas sako:

ta Szi mas, 

nosuvarei jauezio: at-

Tada Maslaus-
“Bo-

ras.
k 4

gatavas sau 
i l

taip moki 
asz ne nepažinau, 
ir vėl neduoda, sako kad netu
ri; prasze kad palauktu už ne
dėlios atiduos. Vėl perkalbęj<
Maslausku ir parėjo tas namo. 
Praėjo įiedelia. Szimas paleido 
garsu, kad numirė anas. Iszgir- 
do ir Maslauskas ir eina savo 
susieda pakavot. (> Szimas, su- 
simokines su paezia, nuėjo kop- 
lyezeh n, kuri buvo ant kapu ir 
atsigulė aut muro. Atėjo Mas
lauskas ir rado Szimiene rau- 
dojanezia kad jos vyras numi 
re. Nuėjo ir Ma41aus!kas koply- 
ezelen ir isz tiesu 
gulinti ant muro, 
žnaibė, pakuteno, 
iszkente,
lauskas ir pa misi i na, kndrgnl ir 
isztiesu parvarė iii kapus savo 
kaimyną, del griviu-palaikes. 
Jau ėjo isz koplyczeles, lik isz- 
girdo kad kas privažiavo pido 
koplyczeles. I žsiglaude už 
stulpo. O jau buvo sutemę — 
vakaras. Pamate Maslauskas, 
kad inejo koplyczelen

i žmogžudžiai. Nusigandęs, 
įlojo kur dėtis, puola, žiuri kas 
ežia bus! Sueja žmogžudžiai 
pasidėjo pinigu maisza ir eme 
dalytis. Dvioje dalino 
ežias priejas prie g 
mo, tarė balsiai in anuos:

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

V

l žsiglaude

t rvs 
neži -

o tre-J 
ii'linczio Szi- 

“žiu-

Mokame d _ ežia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie j\isu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su muso 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentes
G W. BARLOW, Vice-Pros.
j. E. FERGUSON, Kas.

EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!
Jeigu jus norite nusipirkti gera 

Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas isz tvirto rieszut-medžio, puikei 
iszpiaustytas, su raudon-medžio pri- 
dezekais, uosiniai ir juod-inedžio 
ranka padaryti invairus artistiszki 
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu 
ploezio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia žema 
preke. Vertas mažiausiai $20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $13.95 
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. Užganėdinimus gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne

preke, tai atminkite kad jis nebus tokis geras kaip kad czionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymu dabar kol preke yra teip žema. Adresas:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 North Irving- Ave. Dept. 62. Chicago, Ill. 

........ ..  ■ ■ ■■■ .............. ..... -'..Hl...------- ............. ..........  
----  1 ..... * ■ -—I . --J ■- - -r ------ ---

Dept. 62.
Ji

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del justi 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

%

;* ■
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LAIMINGAS

i I ru-

prie

teatru korės-

Nuo gelžkelio stoties, vadi
namos 44Baline” juda keleiviu 
trnukinvs. Viename antros kla- 
sės traukiny paskirtame 
kautiems”, traukinio prioblin-
da supami, snaudžia penki ke
leiviai. Jie tik-ka buvo užkan
dę ir dabar prisiszlieje 
sienų, stengiasi snusteli. 'Tyla.

Durvs atsidaro ir in trauki
ni ineina aukszta, kaip szien- 
karte, figūra geltona skrybėlė 
ir ]udtu sulig paskutines ma
dos, labai panaszi in operos ir 
sziaip sostiniu 
pondentus.

Figūra sustoja vidury trau
kinio, szmikszczia ir ilgai žiu
ri akimis iii sofkeles.

— Ne, ir ežia ne tas! 
nuima jis. — Velnias žino, kas 
ežia pasidarė! 'Tatai tiesiog ne 
pakeneziama! Ne,ne tas!

Vienas isz keleiviu areziau 
in figūra prisižiūri ir džiaugs
mingai suszuibka:

— Jonas Aleksynas! Kaip 
jus ežia patekote.’ Ar tai tams
ta?
Szienkartinis Aleksynas krup 

tolėjo, žiuri iszputes akis in 
keleivi ir, ji pažines, linksmai 
pliauksztelejo delnais.

— Aha! Ponas Petraiti? 
kalba jis.
metu! O asz ir nežinojau, 'kad 
szianie traukiny j važiuojate.

tiktai ot ka 
t raukini

Kiek žiemų, kiek

— Na, sau, 
tamstele savo traukini pra- 
žaidžiau ir dabar jo niekaip ne 
atrandu, szitokia mano galva! 
Nėr kas kaili man iszpertu!

Aleksvnas svvruoja
♦ * 

loja |)ilva
ir kva- 
..  I \ g 

esama tokiu atsitikimu! — te
as’/. po ant- 

iszsimest

susietuos.

daugi

Pakol galvojau ir gr
ęžia kai|> bematai, ir tre- 

asz kai]) bė

šia jis. — Iszejau 
ram skambueziui 
konjako biirm*le. Žinoma, isz- 
sig»‘riau. Na, manau sau ka- 

*kanti stotis dar toli,
tai esą m* pro szali ir kita isz- 
siiiiest. 
riaii, 
ežias skambutis
protis, begu ir szokn iii pirma 
pasitaikiusi vagona. Nbų-ni'msz 
ne priekvaisza ! 
vaikis ?

O jus, matomai, links
mam upe — sako Petraitis. — 
Sėskite! Garbe ir vieta!

Ar ne viszt-

matomai.

— Ne-ne! eisiu savo vago
no jeszkot! Sudie!

— Jus ])ataniseje ko gera, 
nuo aikszteles galite nusiverst. 
Sėskite, o kuomet sekančia sto 
t i j)ri važi nosinio, jus ir atrasi
te savo vagona. Sėskite!

Aleksvnas atsidusta ir

-klaii-

lai-

ne- 
drąsiai atsisėda priesz Petraiti. 
.Jis matomai, susijaudinės ir 
sėdi, kai]) ant szpilku.

— Kur važiuojate ? 
šia Petraitis.

— j\sz ? In ])latnji pasvieti. 
Mano galvoj tokis mineziu su
sikaupimas ikad asz ir pats ne
nuvokiu, kur asz važiuoju. Ve
ža likimas na ir važiuoju, 
(’lia-cha-cha... Drauguži, ar pa 
sitaike, jum kunioet-nors
iiiingu kvailiu pamatyt ? Ne* 
Tai ve, žiūrėkit)*! Priesz jumis 
vienus isz laimiiigiaiisiiiju pa
saulyje žmonių! Taip! Ar jus 
isz mano veido nieko negalite 
pastebet ?

— Tai yra pastebima kad., 
truputi ant drąsos 

esate iszsimete.
Tur-but mano veidas da- 

<*hu labai kvailas!
gaila, kad nėra veidrodžio pa- 
sižinrecziau in savo snnkinali- 
zacija! Jaucziu, tamstele, kai]) 
einu kvailyn! 'Tikrai kai]) ma
ne gyva matote! Cha-cha-cha!.. 
Asz, galite sau insivaizdint, 
atlikinėju keliom* po jungtu
vių. Ar asz ne viszt-vai k is ? 
Ka ?

_  'f 
jus taigi...

bar Ech,

— Tamsta f Nejaugi jus ap
sivedei ?

Sziandien, mano mielas! 
Apsivedžiau ir tiesiog in trau
kini.

Prasideda pasveikinimai ir 
pa p rast i k la u sy ma i.

kiasi Petraitis. — Užtat jus 
taip frantiszkai pasipuoszet.

— Taip... Del pilnos iliuzi
jos net kvepalais apsiszlaks-

Žiūrėk, tu ežia... — ,|iio-

»

czia u. 
pasinėriau! 
mineziu, o vien tiktai pajauti
mas kaž-ko tokio... velnias ji 
nemato, 'kaip jis ten ir vadina
si... malonumas, ar kokis ga
las? Dar kaip gyvas tai]) pui
kiai niekuomet nosijaueziau.

Aleksvnas užmerkia akis ir 
kraipo galva.

— Nepaprastai esu laimiu 
— Bet jus pa- 

Tuojaiis 
lasz nueisiu in savo vagona. 
Tenai ant sofkcles, szalia lan 
gelio sėdi esybe, kuri tai]) sa
kant visa savo gyvybe man 
esą atsidavusi. Szitokia balta
plauke, mėlynakė, gražia no 
syte... mažais szvelniais pirsz- 
ežiukai.*... Mano duszole! Tu 
inano angelėlis! Tu mano pum
purėlis! mano sielos paguoda! 
() kojuke! Vieszpatio! Kojuke, 
jog ne tokia, 
kojos o 
m* (labai 
alegoriszka! 
cziau tai kojuke* ir 
su valgyeziau! 
jus nieko nesuprantat, 
tamsta esi materialistas, 
jus tuojaus analyzas, 
sziaip! 
daugiau nieko! 
apsivesit, tai atsiminsit! Kame 
gi dabar, pasakysite 
nas? Tai]), 
dabar in savo 
mane laukia su liekant rūmu... • 
atjauezia mano pasirodymą. 
Mane pasitinka szypsena. Asz 
atsisėdu prie jos prisigaludžiu 
ir szitaip dviem pirsztukaK už 
pagurkliuko...

Aleksynas k ra i] 
isz laimes kvatoja.

— Paskiau dedi savo

Ligi ausu savo laimėjo 
Nei rupescziu, ne

malonumas,

gas! — sako ji 
tys apsvarstykite, 

in savo

kai]> kad musu 
knž-keikia miniatiuri- 

mažyte), pasakinga, 
Bodes nut ver

nut vėrės
E, kai]> matau 

Jog 
pas 

tai]) ir
Sausas \ iengnngis ir 

Sztai kuomet

nieko

Aleksv- I 
taigi nueisiu asz 
vagoną. Ten jau

m galva ir

leiskite man .jus

kaip

ma
kaule jai ant petuko ir ranka 
apkabini liemeni. Aplinkui, ži- 
note-gi tyla... poetine prieblin 
da. Toj minut(*j, regis, visa pa
sauli pa<*mes apkabintum. Po 
nas Petraiti, 
ii])kabint!

Kodėl ne? Malonėkite!
Prietoliai prie bendro kelei

viu juoko apsikabina, iriai 
miilgas naujavedis tesiu:

— O del didesnio idioti?z- 
kumo (kvailumo) arba,
ten romansuose sakoma, del di
desnes iliuzijos nueisi in bufe
tą ir du-tris stiklelius vienu 
ypu be atvangos paimki ir isz- 
simosi. Czia jau galvoj ir krū
tinėj kaž-kas tokio darosi 

nesužinosi.
mažytis, siljmiitis,

ko 
ir isz pasakų nesužinosi. Asz 
žmogus mažytis, silpnutis, o 
man rodosi kad asz no ribų ne
turiu... Visa pasauli savim api 
mu! (H kai])!

Keleiviai žiūrėdami in girtu
tėli, laiminga nauja-vedi užsi 
kreczia jo linksmumu ir jau 
snaudulio nejauezia. Vietoj | 
vieno klausytojo, palei Aleksy
ną netrukus siisis])jeczia jau 
penki. Jis sukasi, kaip ant 
adatų, pasakoja skeczioja ran
komis ir taiiszkia be .paliovos. 
Jis kvatoja ir visi kvatoja.

Ilonai, esą 
galvot! 

Teeina po velniu visi tie ana- 
Noris iszsigert, na ir 

gerk, o nėr reikalo ten filoso- 
fiiot, ai* tatai kenksminga ar 
naudinga.... Visos tris Filosofi
jos ir psichologijos teeina po 
velniu!

Per vagona pereina konduk
torius.

— Ponas konduktoriau. — 
kreipiasi in ji naujavedis. 
Kuomet eisite per vagona No. 
209, tai tenai rasite ponia pil- 

ir baltu pauksz- 
cziu ir pasakykite jai, kad asz 
esu czionai!

— Klausau. 'I’iktai szitanie 
traukiny j nėra 209 numerio. 
Yra 219.

— Na, 219! Vis-viena! 'Taip 
ir pasakykite tai ponai: vyras 
esąs sveikas ir laimingas!

Aleksynas staiga susitveria 
už galvos ir dejuoja:

— Vyras... Ponia.

ne.jauczia.

— Svarbiausia, 
kaij) galima mažiau 
7’ ‘ 
Ivzai...

ka skrvbele*

nėra 209
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Ar ta
tai senai? Vyras... (!h a-cha- 
cha... Tau reikia kaili iszperl, 
o tu vyras! Ach idiotas! .Bet 
jinai! Dar vakar buvo mergai- 
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Iii devynis metus po pirm uliniu žuvusiu Amerikoniszku 
kareiviu Sviotineje Karoję, szitas medis ant Governors Island 
New Yorke, likos paszveiistas ant atminties 
mutiniais kareiviais kurie paaukavo 
riszko lauko Batldemonte, ant Lorraino 
Gresham, T’. F. Enright ir M. D. 
pulko.

, juju mirties* Pir- 
gyvarftes ant 'ka- 

Jolin
savo

franto buvo:
Ifay isz 16-to pekszti ninku

kaip keista 
sako vienas isz kolei-

laiminga žmogų
reget, 
viii. — Greicziau balta dramb
lį paregėsi o ne laiminga žmo
gų.

Bet kas-gi kaltas? sako 
A lėksvnas iszi lesdama s
ilgas kojas labai asztriais 
lais. 
niingi, tai nekalt inkile 
tik save! Taip, o jus kaip 
uote!
jas savo

> a v o 
g’a- 

Jeigu jus nesate bu
kit n o

ma-
Žniogns esą pats tvere- 

laimes. Jeiasmenes 
lanoresite, jus busite laimingi. 
)et jus jog lokiais nenorite 
)Ut.
1110 laimes!

— Sze. tau bobule, 
irs! Kokiu bildu

— Labai jiraslai!.
idant

savo 
nivletn.

na ir

tokiais
Jus atkakliai

jog
szalinates

J urgi

Gamtų 
žmogų.*- 

gv veninio 
'Tasai lai

(*sa nutarusi, 
am tikrame 
a i kotarjiy 
cotarpis užstojo, na ir mylėk 
kai]> iszgali, o jus jog nokiau 
sote gamtos vis kažko tebiJu- 
kuriuojat. 'Toliau...
esą 
dividumas 
pri valo 
tuviu nėra laimes.

T

Maskva — nustebo 
d i s.

naujavc-

Jus in kur bi-— Keista... 
lieta paoniet!

— In Petrapili.
'I'okiame atsitikime tams

ta sveikinu. Jus ne in ta trau
kini Į>atekot(*.

Puse minutes praej< 
Naujavedis pakyla

> tyliai. 
Naujavedis ])akyla ir niūriai 

'akimis 'kompanija vedžioja.
— 'Taip, tai]) 

Pet rail is. —- ‘ ‘ Balinėj 
in ta traukini 
Jums, reiszkia, 
drožus apsiduiuc akyse ir jus 
klaidingai in ])rieszinga pate
kote traukini.
Aleksynas pabalo, kaip drobe, 

imsit veria už galvos ir pradeda 
smarkiai 

Ak
1

i 4

paaiszk i na 
” jus m* 

i nszokot e... 
konjako iszsi

galys
asz

vagom* žihgsniuot.
asz kvailys kaip pa 

— kolioja pals save. — 
s fkad mane

te... peteliszke
nesinori!

— Musu laikais net kaž-

jas ir prižiūrėjo 7,400 motinu 
ir 31,880 vaiku, 283 nuolatiniai 
sveikatos centrai insleigti. Nėr 

slauges

susituoki...

Instatyme 
pasakyta kad normalis in 

(pavienis asmuo) 
Be jnng- 

Atejo at a
tinkamas laikas, na ir apsivesk 
m*ra ko kvailv>t<*s buvaik\ t... • • 
Bet jus jog nevedat, vis kaž-ko 
laukiate! Be to Szv. Kaszte i sa 
pasakyta, kad vyras džuginas 
žmogaus szirdi... Jeigu tau ge
ra ir norisi idant dar gerinu 
butu, tai, reiszkia eik in bufetą 
ir iszsigerk. Svarbiausia — esą 
kuo mažiau galvot o varyt su
lig priimto pavyzdžio.! Pavyz- 
dis — didelis daiktas!

Jus sakote, kad žmogus 
esąs tvėrėjas savo laimes. Ko
kis jis po velniu tvėrėjas, jeigu 
užtenka ligoto
piktos uoszves, idant 
laime, kai]) durnai ore pranyk
tu ! A’iskas priklauso nuo nuo- 
tiikiu. Jeigu dabar, jiavyzdžiui 
su mumis invyktu traukinio ar 
kita kokia katastrofa (baisi 
nelaime), tai jus visai ka kita 
užgiedot umet...

— Niekniekis! 
t uoja nauja-vedis.
trofos tik viena kagta in metus 
tepasitaiko. Ne jbkiu nuotikiu 
asz nebijaiisi, dėlto, kad n<*sa 
prasmes tiems nuoiikiams in- 
vykt. Reti atsitikimai! Na, te
gu juos velniai! Asz apie juos

, mes,
važiuoja

arbadanczio 
visa jo

— protes-
— Katas-

ir kalbėt nebenoriu! Na 
regis in pusiaustote 
Ine.

važi 110-
— klausia Petraitis. — 

Tu Maskva, ar kur-nors in pie
tus?

— Na, tai gražiausia! Kaip 
gi asz važiuojant iii žiemius, 
pateksiu kur-nors iii pietus ?

— Bot jog Maskva ne sziau- 
reje

Jus kur dabar
ja te?

Žinau, 
bar in Petrapili važiuojam! — 
saiko Ale’kaynas.

— Ponuli, apsirikote*, 
in Maskva važiuojam!

— Tai yra, kaip-gi taip in
■

bet jog mes da-

fkad
>1 lest u ir iii

1, ,
Jog

Ak, a>z nieksza 
kur nors velniai 
pragma inmestu! N 
dabar bedarvsiu ? 
traukine esanti žmona! •l'
ten viena, laukia, kankinasi be 

a.* z bala-

k a asz 
tame 
Jinai

mam's par'd i kusi! Ak 
mulas szalaput ra!

Naujavedis puola ai sofikeles 
ir szauszesi, tarsi jam kas-nors 
butu ant kojos užmynęs.

— Nelaimi ligas 
gus! — dejuoja jis. 
darysiu ? Ka ? V

— Na, na... 
nusimint...

žmo-
Ka-gi asz
asz

butu ežia ko 
ramina ji kelei

viai. — Menknieki?... .Jus tele
grafuokite savo žmonai o pats 

sės I in
Tokiu bildu

Įiasistengkite pakeliui 
greitąjį traukini, 
jus ja jjasivysite.

— Greitasis traukinis
i <

mos

I

i

savo lai- 
() kur asz 

greitojodel
Visi mano pinigai

verkia naujaVedis, 
mes tvėre* ja s.” 
gausiu pinigu 
traukinio ? 
pas žmona!

Basisziiabždeje tarpo saves 
besijuokianti(*ji 'keleiviai sude
da auku ir laimingoji aprūpina 
pinigais. —J. Naruseviczius

Skausmus ir gėlimus nutildoPAIN-EXPELLER
Valzbužunklla užreg. S. V. Pat. Oliae.
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

v:

bikaitIvnin kiek namu 
aplanke, arba kiek motinu pa
siekta kliasoms, korejtponden- 
cijos kursais ir kitais budai.*..

Kalbant apie Vaiku Biuro 
darba, Grace Abbott, Biuro ve
dėja pranesze, kad

siiniažint i iszlaida< 
ir tik 9 asme- 
gydytojai, 

raszt ininkai).
mot iuvs

4 i visuomet

pagvlba 
*<»!•<* i - 

patęst i 
metams

( r HlodŽlO

Hawaii prie-

4.3 valstijų i r 
tautiszkas programas pagerin
ti motinu ir kūdikiu sveikata 

ipasieke beveik viena miliojona 
'kūdikiu ir mažu vaiku, ir 180,- 
000 bitsianeziii mot imi.

Vaiku Biuras sziadien 
leido sut ranka pereit u
darbo po Motinytes ir Kūdi
kystes Aktu, kuris aktas teikia 
Fedcrale pagalba valstijoms su 
tikslu ])ag<*rinti sveikata moti
nu ir kūdikiu per visas Suv. 
Valstijas. Aktas priimtas 1921 
nu* te ir valstijoms
duota per jienkis met us. I 
ta pa vasari kita byla 
laika dar dviejams 
buvo Buto patvirtintas ir bus 
Senato iszklausvtas 
menesi.

43 valstijos ir
me akta, Vaiku Biuras rapor
tuoja, ir bendrai 
pildyti pograma.
t i jos turi 2,826 apskricziiis ir 
Motinystes ir Kūdikystes pro- 
gamga. pasiuke 2,31*3 tu apskri- 
cziu.

Pereitais metais 2O,17>5 priesz 
gimimo ir vaiku sv«*iktos kon
ferencijos buvo laikytos. 
554 motinos ir 159,244

veikia
Los 43 vals-

IPZ-
rp

t >

Tier p

gefiun 
bot da- 

Lietu- 
e misi

nu? ijonie

stengta 
lede ralio biuro, 
nys samdyti (3 
slaugei ir .3
reguliariszkai dirba 
tęs ir vaiku bygienos skyriuo
se.

Biuro statistikn skyrių* ren 
informaci ias 

mirt iim-

Kur tas atsitiko tai 
pasiliksi nu* del savos, 
lykas atsitiko vienoje 
viszkoje parapijoj lai k 

Įju. Gerai žinomas
rius, 'kuri praminsim tam syk 
Jonu mylėjo loszti kazyras, ka 
da nekalbėjo pa mokslo. Nese
no! klebonijoj su kitais kuni
gais losze kazyras ir buvo tuo 
labai užimtas kad sztai pra- 
baszczius jam pasakė, l<ad jau 
laikas eiti in bažnvezia sakv 
t i pamokslu, nes jau miszparas 
baigėsi.

Tėvas Jonas greitai paszoko 
nuo stalo ir notemindamas ka 
daro insidejo kazyras iii ranko
ve sutoiios. Nuėjo in liažnyczia 

|ir atsistojo ant parnoksliny- 
pradejo kalbėti, o 

kad turėjo papraįima nuolatos 
mosuoti su rankoms laike pa
mokslo, vienui knzyre iszpuok* 
jam i*z rankoves, kuria pakele 
kokis tai vaikas. Skandalas bu
vo neiszsisaiigojnniJis. Bet mi 
sijonieris net rot imlumas vil
ties, tuojaus užklausė vaiko, 
kuris jam davė kazyria:

— Kokia kiizx’ria laikai ran
koje?

— Pikiu karalių - 
greitai vaikas.

Kunigas tolinus klausė vai
ko:

■

M

I

lįį

[i

ka reikalingas 
apie vaiku ir mot imi 
iria netik Su v. Valstijose bet n 
svetimose sznlvso.

Szeszios svetimos szalvs tu
ri žemesne kūdikiu mirtinumo 
rata negu Suv. Valstijos. 1923. 
mete rates surinkta del 17 sza- 
liu. Svetimu szaliu statistikos 
del vėlesniu metu 
Kūdikiu mirtinmnas Suv. Vai 
stijose daug pagerėjus. Suv. 
Valstijos!* labai daug 
mirszta

. H

atsistojo ant 
ežios. \’os

f

■

I

H

H y|

motinu 
nugimdy rno priežas

tim ir szalis turi tolinus
buvo gydytoju iszi'gzaminiioti. pastangas apsaugoti motinu 
Slaiig(»s laiko 6,*107 konforeiici-

1
Laidoja kunus numelreliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tinlu, ve sėli j u, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centre St. Mebanoy City, Pa.

10- 
va i kai < l<*1 i

sveikata. atsake
-Ji

a a ka, ar gerai daro, 
Jaigu tokius szposus varo? 
Kam da ant svieto gyventi, 
V'oluk ant virves*|>asitemptir* 

O tai in darbus apszviestunu 
Tu iszgtijeliu isz mokslo 

bizūnu, 
Įiradžios pasiseku,

Prie Lietuviu prisiplakė, 
K a norėjo, 

'Tai kalbėjo.

f n • •I lems i

I

Tieji isz-sižioja klausė, 
Ir patempė savo ausi, 
Ba to nebuvo girdėja, 

Ka tieji szpiclei žadėjo, 
Kad visi pinigu turės, 
Gers, valgis ir gules, 

Nieko nėr upes, 
A’argo notares.

’Te i sy be, k re j isze l n i ūkai
(loleriiku prisirinko, 

era bizniuką apsirinko
Svetimas moteres gavo, 

s])akainiai bizni varo.
'Tamsus to nepadarys, 

Svetima motore paimti 
noiszdrys,

J

Sau g y

Ir

'Liktai aĮkszviestunai 
Latrai ir bizūnai.

♦ ♦ . ♦

Ana diena Gent re ulyczia ėjau 
Ir sztai ka paregėjau, 

Prie banko du žiopliai stovėjo,
Novos Angliszkai kalbėjo, 

A re z i a u prisiartinau,
Sztai ka girdėjau:

M a i k, jugoautointamakva, 
Te i k e I o n g j u k v a k v a,

J )en vist opa tdaroda uz- 
džuivkszen,

Havagutaims brolyti ten. 
Noriais per puse valandos 

stovėjau,
Bet isz ju kalbos nieko 

nedasiprotejau
Jau gana su tokia kalba 
.Jog liežuviu tai]) mala, 

Geriau grynai Lietuviszkai 
kalbėtu,

O svietas isz j u nesistobotu.
♦ ♦ ♦

Jau niekas tiek bjaurybių 
neiszdirba,

Kaip nekurie musu broleliai 
pridirba, 

Kai]) tai vienam pleise 
nesonei buvo,

Toji naujiena in mano

y

rankas pa kliuvo.
Dvi bobol'kos ant porcziii 

sodojp,

Apie savo vargus viena 
kilai kalbėjo,

Kumute, koja man skauda
Turiu su jaja didele beda.

Alejo ir treezia in pagelba
Jau pasenus liobelka

Darode su

J

y 

smala patepti, 
Ant skudurėlio liepe uždėti. 
Paibelis atnesze tuom kartu

bu rd ingierj 
ji tuojaus nusitvėrė, 

Smalos ant skudurėlio uždėjo,
Kvailiui greitai pridėjo...
O gi szokinejo neliagelis 

per kėlės dienas,
Kaij) katinas landžiojo 

po sienas, 
Pakol daktaras neapmalszino

Su visokioms gyduolėms 
’ ’ |)avi(*szino.

Gerai kvailuk, prie bobclku 
nesi kabyk, 

Vėl u k savo žioti drueziai 
uždaryk,

O nebūtum in nelaime 
pakliuvęs, 

Sziadien kolieka buvęs.
• *

Brolvežini tiesas laikykite 
Niekados neperžengite 
Ba už tai beda turėsite 

Nubaustais busite.
Kaip tai Hartforde nesenei 

buvo,
Vienas žmogelis in beda 

pakliuvo,
Mat namine pardavinėjo 

Ir galvas skaldinejo.
Visiems namine pardavinėja 

Už dyka nedavineja.
Už tai in kalėjimą pasodino, 

Kad kostumeriams galvas 
skaldino.

Bobeles

*

y

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

ST

>

t

VRAM MAMM

Geriausia vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

y

LADIES!
YOUR DRUGGIST 
RSCOMMKNDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

Dis. by First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

i
<

j) Lietuvhskas Graboriut 
K. RĖKLAITIS

r Laidoja numirėlius pa- 
, gal naujausia mada ir 
* mokslą. Turiu pagalbi

ninko moterems. Priei
namos prekes, 

1,0 ' "STiusVh- cirr, i-a 
«M MAKOTI. Q1U1 M

t

s

— Gerai, dabar man pasa
kyk, kuri yra svarbiausio isz 
keturiu didžiausiu tikejimisz- 
k u dorybių!

— Nežinau, atsiliepė vaikas.
Tada karp sugriaus didžiu 

balsu tėvas Jonas in klausyto
jus:

“Klausykite mano broliai ir 
seserys Kristuje! Sztai vaikas 
kuris žino kas yra pikiu kara
lius, o nežino apie ketures di- 
džiauses tikejimiszkas dory
bes! Kas bus su musu vaikais 
ateitoje, kaip jus savo vaikus 
mokinate? O! baisus užėjo lai
kai!” '

Ir ant tojo punkto turėjo pui- * 
k u pamokslą, kuris labai pati 
ko del klausytoju, kurie tikrai 
buvo tosios nuomones, kad mi- 
sijonierius tyczia iszkrate ka- 
zvria isz rankoves.

Szi atsitikima girdėjau nese
nai nuo tūlo Lietuviszko kuni
go kuris apie tai man apsakė.

—F.W.S.B.
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Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Iszrasta ir

Geriausias būdas gyditis su iolemi, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas Ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso Žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikoma invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj atlipini* 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iaagasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysv 
užima, bemieges, szlrdles drebėjimo, 
vandenines ligos, už&isanejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greiesiaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvisxkus 
kolonijas. Adresavokite ssiteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.
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ŽINIOS VIETINES.
«r-

o

k

— Ateinanczia Sereda pri 
puola Nekalto Prasidėjimo 
Szv. P. Marijos.

— Po visa aplinkine kietų
jų augliu kasyklos dirba gerai, 
biznei eina gerai ir szimet ti
kisi geru laiku, nes kasyklos 
dirbs be pertraukos visa žie
ma. Praejta mota kada tai 150- 
000 žmonių buvo ant streiko, 
daugelis reikalavo suszelpimo 
ir Kalėdos buvo liūdnos,
szimet žmonių randasi mažai 
kurie reikalaus suszelpimo. Ne 
užilgo paczeduiuo bankus isz- 
mokes milijonus doleriu, 
riuos žmonys sutaupino per

Kalėdinius Kliubus 
pirkti dovaneles Ir kitus daig
ius.

— Du užgriauti angleka- 
siai Moreos kasyklosia, Jonas 
MikalSki 21 metu ir Andrius 
Bloszyczek 30 metu, kuriuos 
užgriuvo Utarninko ryta, likos 
atkasti sveiki ir gyvi Sc redos 
ryta.

■
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bei

k u-

meta in

menesius unije
nuo

— Pottsvilles sūdo bus per
klausomi 352 aplikantai ant 
citizens popieru.

— Decemberio ir Jaunario 
anglekasiu

rinks ekstra assesmenta 
kožno darbininko po viena do
leri ant pripildymo anglekasi- 
nes unijos kasa, nes labai isz- 
situsztino. Tiejei, kurie nedir
bo per koki tai laika assesmen- 
tu nemokės.

— Lehigh Valles polieije 
padare ablava ant penkiolikos 
namu kuriuosia gyvena angle- 
kasiai dirbanti tosios kompa
nijos kasklosia, paimdami 
daug brogos, namines ir katilė
lius o locnininkus aresztavojo. 
Ablavas buvo padarytas Pan
ther Creek aplinkinėje.

— Nekurie žmonvs 
ruju yra akli kada skaito laik- 
aszti nesuprasdami apie ka 
skaito su užteinusioms akims. 
Ana diena patalpinome žinute 
isz Lietuvos, buk kokiam tai 
Dargiai isz Va balių vagis isze- 
me 4,000 doleru. Kūmutes ne
suprato gerai žintes tuojaus 
siera ir ugnia pradėjo spjaut

Saules“ buk tai kunigą 
Taigi, paezios neatsi

mena, kad “Sauk*“ užtylėjo 
svabesne žinute 
ne kaip augszcziau minėta ži
no kuri visai prie jokio kunigo 
nesikisza. Geriau kūmutes 
spjaukite in 
greieziau ar 
gerti.“

kasklosia.

iszt ik-

ant “ 
siuvi že.

4 4 Saule”
ju gyvenime

“ne 
ba arvandeni, 

vėliau turėsite*

ANT PARDAVIMO.

Pirmos klasos szilumos pe- 
czius (hyteris) geram padėji
me. Palaiduos pigiai. Kreipki
tės ant adreso (99

1122 E. (’entre St 
Mahanoy City, Pa.

PRAPUOLĖ AR PAVOGĖ 
SZUNI; DOVANA, KAS 

SUGRĄŽYS.

• *

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

1776 Visit 1926

Naujas boilerauzis prie 
Branczdelije 

sudegi* apie 6 valanda 1’tarnin- 
ko vakaru. Bledes padaryta 
ant 25,000 doleriu.

K pudingo kasyklos tik 
vienos nedirba isz
užliejimo, szeip visos 
Ashland o (list rikte

Otto kasyklų,

diena, ir atsibus

priežasties 
dirba.

visos ne
dirba kaipo ir Gilbertono nes 
vandens da daug randasi.

— Pirmutine motore Jurv 
kamisarka Pottsvilles sude, li
kos paskirta poni Elsie Bergan 
isz Minorsvillcs, kurios vyihis 
nesenei mirė laikydamas tąjį 
dinsta kelis metus.

— Keturesdeszimts valandų 
atlaidai szv. Juozapo Lietuviu 
bažnyczioje prasidės Nedėliojo 
Gruodžio 5
Panedelyje ir Utarninko. Tiki
masi daug svecziu kunigu at
vyks in pagelba vietiniam kle
bonui. Sekantieji kunigai sa
kys pamokslus: Nedėlios vaka
re per m isz iki rus, k u n. J. Kara
lius isz Minersville, Panedely
je per suma kun. V. Matulaitis 
isz St. (’lair, Paned. per misz- 
parus kun. K. Skrypka isz Mt. 
Carmel, Utarninko per suma 
kun. I. Valancziunas isz Gir
ardville, Utarninko per pasku
tinius miszparus kun. 1). Mik- 
szvs isz Shenandoah. Tad Lie
tuviai katalikai turės gera pro
ga pasiklausyti gražiu pamoks
lu ir kartu atliekant iszpažinti, 
ingy! i ai laikus.

Dideliam pavojuje ran
dasi žvėreliai Lycoming pavie
te isz priežasties išvažiavimo 
in taja aplinkiniu Seredos ryta 
musu garsus medėjai ponai J. 
Navakas, J. Andriulis, K. Bar- 
taszius ir suims, ir A. Auksz- 
takalnis kur medžios ant niesz- 
kn ir elniu. Ketina gryžti už 
nedėlios. Tikimos ir mes para
gaut elninio kepsnio kada mu
su sportai sngryž 
geru laimikiu.

prisik rovia

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera ir derlinga farma ran- 
Locust Willey, 

giau 200 akeriu žemes, 
riu dirbamos ir 40 akeriu misz- 
ko ir girios. Budinkai visi ge
ri, kluonas, visztinyczia, kiau
lėj var t is,

dasi maždau- 
,160 ake-

Nakties laike isz Nedėlios in 
Panedelio ryta, kas tokis pavo
gė ar prapuolė mano jaunas 

apie penkių me- 
apie ji ži- les

ge ar prapuolė
Police Dog’’ 

nešiu senumo. Kas r*'!* ” 
no, arba man ji sugrąžys, tai 
aplaikys dovana. Atsiszaukite 
pas:

korninvezia ir 1.1. 
Gyvenimo namai v ra du — vie- 
nas naujai pastatytas. Bėgan
tis vanduo šluboje ir pas tvar
tus. Ant fanuos randasi trys 
szaltiniai ir bėgantis upelis. 
Yra 4 arkliai, 9 raguoti, 6 kiau
les, visztu, anezin ir 1.1. Visos 
reikalingos maszinos del dide- 

farmos, didžiuma naujos*
Viskas parsiduos už prieinama 
preke. Atsiszaukit pas locni- 
ninka.

Frank Konsavagc, 
Il.F.l). No. 1 Box 130 

Barnesville, Pa.t.lhkO)

Ben. Budraitis
213 N. Second St., 

Girardville, Pa.
“TEMYKIT.“

LINKSMAS DARBININKAS.

Greggs, Pa. — Kasyklose 
darbai eina gerai, aplaikydami j 
senoviszka uždarbi ir dirba 
koznii diena, tik vargas, kad

daug žmonių priėmė prie 
todėl karuku c_

bet vis žmoneliai už-|
didelis1

neduoda užtektinai karuku 
nes 
darbo, 
stokas,
dirba nuo 80 lyg 100 doleriu in
dvi sanvaites. Oras gražus, 
sniego neturėjome, kaip kada 
paszala naktimis, bet diena 
saulute atleidžia. Lietuviszku 
szeimynu czionais randasi pen
kios ir turime viena Lietuvisz- 
ka farmeri kuris gyvena gana 
gerai. Visi gyvena sutikime, 
bet kaip kada isz didelio bro- 
liszkumo už daug ragauna na
mines isz ko pasidaro liežuviai 
ir visoki nesupratimai. Girdėt 
kad Baltruviene ketina atsi
lankyti ill musu aplinkine ir 
sustos musu miestelyje in sve- 
czius — Ink aut!

Bayonne, N. J. — 15 metu 
Jule Baube, kuri buvo dingusi 
isz namu 159 W. 2()th gatves, 
tapo rasta Prano Solinskio ga
liūne 622 Broadway. Pasirodo, 
kad ja ten nuviliojo Dalukas. 
Solinskis aresztuotas už laiky
mu nedoros instai'gos, taipgi 
Italas, kuris prisiegauja, kad 
noris su mergina apsivesti. —V

Freeland, Pa. —

nuo
va-

Pati An
driaus La'kicko kuris kitados 
gyveno Mahanoy City, turėjo 
st ebetina iszsigelbcj ima 
baisios mirties Panedelio
kava, gryždama automobilium 
isz Mahanojaus, kur 
pas pažystamus. Norma n Zei 
loft tame laike van* automobi
liu kaip girdėt būdamas girtu, 
o kada važiavo pro Lofty, au
tomobilius pasviro nuo kelio 
inpnldamas in upeluka, pri
slėgdamas szoferi ir p. Lakic- 
kienia. Kiti automobilistai 
iszgelbejo abudu.
likos pavojingai sužeista ir nu 
vežta in llazeltono ligonbutia 
ant gydymo. Lakickas laiko 
Cottage Hotel czionais

lankėsi

Kili
I aikickiene

o Ma- 
hanojui kitados turėjo buezer- 
nia.

Frackville, Pa. — Juozukas, 
keturiu metu sūnelis Jonu Že- 
lonin, likos inkastas per szuni. 
kuris padare vaikui gana skau
du žaiduli. Pagal motinos ap
sakymu tai kaimynas
užsiimto szuni ant vaiko, 
teismo neapsieis.

t vožia
Be

Mount Carmel, Pa. — Lind 
nos isztikruju buvo laidotuves 
Mares Andriuloviczienes, 
metu, kuri sirgo 
tris savaites ir tik po inircziai 
josios Iszejo in virszu grau- 

tosios szei-

32 
suvirszum

in virszn 
dingas padėjimas
mynelo. Velione paliko septy
nis mažus vaikus, isz kuriu vy
ria uses, 13 metu yra paliegęs. 
Jos vyras serga nuo keliolikos 
metu ir negalėjo uždirbti ant 
užlaikymo szeimyneles. Motore 
sunkei dirbo idant iszmaitvt 
būreli vaiku ir ligota vyra pa
kol pati neteko pajėgu ir szal- 
tas kapas ja priėmė ant 
šio.

atsil-

PHJLADEbPįflA

SESOUI
CENTENNIAL CITY
NEDELIOJ 5 Decemberio

Specialiszkas Exkursinls Treinaa

Isz • Iszols
Shenandoah ...................... 2:00
Gilberton ...............................2:39
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16

Grįžtant specialia treinas apleis 
Į Philadelphia 7:80 vakare ta pa- 

czia vakar in virsz-minCtas sta
cijas.

$3.50 DUBELTAVAS 
TIKIETAS

Ant Readingo Geležinkelio

Reading Company
^Reading

lines

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Klino Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City i
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BALL^BAND
*fAR^

Prižadėjimas Kuris
Niekuomet Nesulaužytas

Perki prižadėjimą pirkdamas “ 
Bolč) guminius ir vilnonius kojoms reikmėmis — pri-

f

Turiu ant pardavimo dideli 
bizni. Sztoras ir buezerno, taip 
gi su gyvenimo kanibareis, 
trijų lubu. Del platesniu žinių 
atsiszaukit bile kada.

Jonas Szvedas, (Agentas) 
40 East Broad St., 
West Hazleton, Pa.t.9‘J)

EKSKURCIJA 
in NewYorka

NEDELIOJ 5 DECEMBERIO 
$4.00 Dubeltavas Tikietas 

Treina* apleis Mahanoy City 4:40 
ryto. Grįžtant apleis Jersey City 
(Excrango Pl. Stacijos) 7:20 vak.

(Eastern Standard Time)

Railroad

fajermonas I

Linksniiauscs darbininkas ant Le- 
hi|fh Valley geležinkelio sziadion yra 

O. J. Strauss, isz Le
highton, Pa. Jisai atrado kad Dr.
Whites Lung Healer gyduole ne tik 
ka suteikė jam palengvinimą nuo bi
le kokio perszalimo arba kosulio ka 
jis pagauna, bet taipgi rcgulariszkai 
vartoja ta gyduole idant apsisaugoti 
nuo perszalimo ir kosulio laike žie
mos.

Galima pirkti aptiekosc arba tiesog 
nuo First National Laboratories, 
Lehighton, Pa. ad.

Steitine 
palicije padare ablava ant .150 
szeimynu pas kurias rado sa- 
mogonkos, brogos ir namines. 
Tiejei, kurie negalėjo užmokėti 
bausmes, likos uždarytais ka- 
Įėjimo.

ANT PARDAVIMO^

Homestead, Pa. —

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu b 
kitiems pasi važini j imams.

Bell Telefonas 1878-M.

Parduodu namus, vienas na
mas singel o kitas dubeltavas. 
Geras didelis garadžius del 3 
maszinu. Namai turi po 8'kam
barius, vienas nams turi 3 lo
tus o kitas 1 lota. Namai ran 
dasi po No. 309-313 Pottsville 
street, Minersville, Pa. Prie
žastis paradavimo negaliu dirb 
ti mainose ir iszvažiuoju in 
Connecticut, todėl parduosiu 
pigiai del greito pirkėjo.

John Barkauskas, 
309 Pottsville St 

Minersville, Pa.

ti ma i nose
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Ball-Band” (Raudona

A.

Women**A

4*

Mcn*« 
Argo 

Slipper

žadėjimą dauginus dienų nešiojimo.
Suvirš dešimts milionų vyrų, moterių ir vaikų šiądien 

turi kokios nors rūšies “Ball-Band” kojinių reikmenų
Tas parodo kad negali klysti perkant guminius

• debatus, darbui kurpes, attikus, kaliošus ar vilnonines 
pančiakas su Raudona Bolc sau ir Šeimynai.

Drūti, liuonus ir gerai atrodanti.
Kiekvienos poros drūtumas yra geras taupymas.
Gauk “Ball-Band” kojinius reikmėmis pas tavo

krautuvninka.
Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. 

4G0 Water Street Mishawaka, Indiana
“Nanins, kuris Moku Milijonus del Rnilts’*

4G0 Water Street
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Notice of Price Increase
"v

NNSYLVANIA
POWER & LIGHT COMPANY

I L| $6 PREFERRED 
STOCK

6

I

On and after DEC- '
* * ’ . - ■ *’ * ■ ■’ - 1

1

i, r

’ i l >

13 price will be 
$100.00 and accrued dividend Į 

w ■ 
M

Present price is $98.00 and ‘'■’ll 11 <"
accrued dividend per share.

.A per share.
d. 4 ’

I

i1"

Pennsylvania Power & Light Co.

Buy your shares 
from any em
ploye of the 
Compan y —
they’re our sales
men.J. 1 j|j f ‘ . 4

I
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Cut out and mail to order stock or for complete information.
1 PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO., 
| Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

(Mark X in [ ] meeting your requirement*)
Please send mo free copy of booklet telling more about your 

Preferred Stock and the Company.
I wish to subscribe for. .......

(yearly dividend rate of $6 per share) at price of $98.00 and

[ J

[ ] . .skaras your Preferred Stock

accrued dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due.

[ ] I wish to subscribe for . . ., . . . .shares your Preferred Stock 
(yearly dividend rate of $6 per share) on Easy Payment plan of 
$10 per share down and $10 per share per month until $98 and 
accrued dividend per share is paid.

I 
rate of $6 per share) at $98 and accrued dividend per share with

[ ] Please ship.............sharesyow Preferred Stock (yearly, dividend

draft attached through. .
Name of your Bank

Name
Street

I City .

DRSSE
Jį

, .<

" II
The Company 
maintains a Re
sale Department 
for the benefit of 
its stockholders, 
to assist and ad
vise in the resale 
of any of its 

shares.
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