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ISZ AMERIKOS! GILIUKIS MAINOSI.
----- ------  VARGSZAS APSUDINO CA 

RISZKUS VIRSZININKUS; 
VISI PAEINA ISZ 

ROSIJOS.

AR DAUG TAIP 
PADARYTU?

JAUNA MOTERE PERSIRE 
DUS VYRISZKAI PRI- 

GELBEJO VISAME 
SAVO VYRUI.

Priežodis sa- 
sziadien po suolu 

Panasziai atsitiko
rytoj

vra
Maudau, N. D. — Jaunas vy- 

dirbo 
kaip 

kasyklų 
kaulxusas 
“Bob

ras, kur per kelis metus 
jnvairius sunkius darbus 

ii <• Y • • 41 icemento darbinin'kas, 
darbininkių,
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Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00, 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto.

Laiszkos Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adrese? '
W. D. BOOZKAUSKAS - 00., 

MAHANOY CITY, P ALMAHANOY AND A STS.,

w. w. MOCBKOWHKI, Pre*. A l|r
r. w. BOCIKOWML HJtor 38 METAS

ISZ LIETUVOSATIDENGIMAS SZOPINO
STOVYLO VARSZAVE. 

t

Mieste \rarszavc
ana

1 jenkijoi, 
diena likos atidengtas pui

kus stovy la's del .atmint ies gar
si nga ns muzikos kompozito
riaus Szopino. Stovyla padirbo

Isz Visu Szaliu BAISUS
ATKERSZINIMAS

NUŽUDĖ
SAVO KŪDIKI

VYRAS, SUSIPESZES . SU 
SAVO PAOZIA, ISZTESZ- 
KINO SMEQENIS 

KŪDIKIUI. .• 1 »

VALKATA NEGAVO PRI
ĖMIMO NUO KAIMUO- 

OZIU, PADEGE VISA 
KAIMA.

SAVE VIS LABIAU MYLI 
KAIP KITA.

Lisztkeva Alytaus apsk. -- 
Balys Karlonas, baigos Merki
ne ketur-klase prasze Liszke- 
vos valscziaus virszaiti iszduo- 
ti neturtingumo liudyma, kad 
galėtu mokytis Kaune techni
kos mokykloj. Viiszaitis Jonas 
Aleksonis nedavė jam lindymo 
teisindamasis, kad Karione le
vai turi sziek tiek žem<»s ir už 
tai jam negalima iszduoti. Gi 
kaip virszaiczio sūnui Alytaus 
gimnazijon reikėjo mokėti už 
mokslą, jis virszaitis,
neturtingumo liudyma,

Luck. — Mažas kaimelis My- 
clzikai, ant Volyniaus, pavieto 
Kostopolskam, nnkentejo bai
siai per szetoniszka atkerszini- 
iria kokio tai valkato, kuris ei
damas isz kaimo in kaima, pa- 
prasze tūlo gaspadoriaus nak
vynes. O kad iszvaizda valka
tos buvo nnžiuretina, lodei gas- 
padoriai tojo kaimo ji nepri
ėmė ir liepa nesztis tolinus isz 
kaimo. Na ir kn tasai rakalis 
daro? Nakties laike pasislėpė 
in tūlo gnspadoriaus tvarta 
nakties laike ir kada visi buvo 
sunkiai užmigo, padega kaima 
isz katurin kampu. Visi sten- 
gimai užgesinti doganeziu trio- 
bu nuėjo ant niek, nes liepsna 
greitai prasiplatino isz priežas
ties smarkaus vėjo. Sudegė 26 
gaspadorystes, daug gyvuliu ir 
keliolika žmonių sunkiai apde
ga isz kuriu keli mirs. Valkata 
pabėgo, bet jojo jeszko po vi
sa aplinkinio.

New York. — 
ko: “ 
ant suolo.“ 
ir su trim i buvusiais padonais 
caro Rosi jo j. Pirmutinis
sudže Max Lovine, gimęs Rusi
joj, kuris pribuvo in Amerika 
nuo mažens, vargingu tėvu 
vaikas, bet per savo mokslą i’’ 
darbszuma, dastojo augsztos 
garbes, pasilikdamas Ameri- 
koniszku sudžium. Kiti du vra 
jojo tautieeziai, kurie buvo ca- 
riszkoj kariumenej aficieriais, 
turtingu tėvu vaikai ir stojo 
priesz savo tautieti kaipo va-

Vienas yra Sergijuszas 
o kitas Timotijuszas

Irkutanofi', užbaigęs universi
tetą ir kariszka mokslą Kana
doje.

Nusistebėjo

Bilgarai, Lenkije. — Marijo
na ir Andrius Psuvai, ana die
na susibarė isz mažos priežas
ties, p kad abudu buvo karszto 
budo, žodis nuo žodžio daejo 
prie pesztynes,-akys abieju ži
bėjo, sugriežė dantimi ir mėto
si vienas ant kito su kumszto- 
mis. Marijona tame laike turė
jo ant ranku kūdikį szesziu me
nesiu senumo. Apsigindama su 
kūdikiu . priesz inszelusi vyra, 
draskė veidą savo vvrui su na
gais, ant galo Mare negalėda
ma apsiginti nuo vyro kumsz- 
cziu, mete in ji kūdiki. Vyras 
insiutes tokiu pasielgimu savo 
mot eres, pagriebė kudiki už. 
koju ir trenkė in siena, isztesz- 
kindamas mažiulcliui smege
nis, po tam vienas nuo kito 
trauke isz ranku kruvina kūdi
kio lavona. Ant galox subėgo 
kaimynai, apmalszino insiutu- 
sia porele ir atidavė in rankas 
policijos. Abudu likos nu- 
sprensti ant deszimts metu ka
lėjimo.

21 ŽMONYS UŽMUSZTI 
EkMFLOWJdX

Digile, Francije. — Dvide- 
szimts vieni žmoilys likos už- •/ • 
muszti o 48 sužeisti baisioj eks
plozijoj katilo kuriame radosi 
kloreino kemikalo dirbtuvėje 
St. Atrben. Ugnagesiai turėjo 
naudoti gazines maskas, idant 
prieiti prie sužeistųjų po griu
vėsiais.

LAIVAS NUSKENDO SU 
40 ŽMONIMIS.

Shanghai, Kinai. -— Manonla 
kad 40 pasažioriu isz 150 kurie 
radosi ant laivo Lieng Shing, 
nuskendo su laivu kuris susi-t 
dure su Angliszku laivu 
1 o ra d o.“ 
taip smarkus, kad laivas nu
skendo in puse valandos ir ne
galima buvo gelbėt visu žmo
nių. <
SENBERNIAI NEMOKĖS 
TAKSU JAIGU NEGALI 

ISZMAITYT PACZIU.
Rymas. — Jaigu senberniai 

kurie negali iszimaityt paežiu 
jaigu apsipaeziuotu, nemokės 
randui taksu. Italijoj randasi 
net trys milijonai jaunikiu, ku
rie galėtu ir privalo apsipa- 
cziuot. Sekantieji taipgi nemo
kės taksu: kariszki aficieriai, 
ubagai ir ligoniai. Taksos ant 
senberniu vra uždėtos szito- 
kios: nuo 25 lyg 45 metu, penki 
lirai ant moto, nuo 45 lyg 65 
motu, du lirai.

id
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“kaulx‘isas“ etc, 
ir vadindavus “Bob” Watson, 
dabar pasirodė esanti motrrisz- 
ke, Dorothy Hallingiene, 
metu amžiaus. Paslaptis iszki- 
lo aikszten, kai ji buvo aresz- 
tuota nžiszkcitima czekio, tuo 
tarpo kai jos banko nebebuvo 
užtektinai pinigu czekiui 
dengti. Policijai ji pausake, 
kad vyristfkus rūbus ji jau se
nai devinti, viena del to, 
tai daug pigiau pareina, 
kad moteriszki rūbai, o antra, 
dedamos vyru ji galėjus kartu 
su savo vvru vifenr keliauti ir 
kartu su juo gauti darba. Kar
tu su savo vyru ji dirbus vario 
kasyklose Butte ir Anacondoj 

Padengus czeki, del kurio ji 
buvo suimta. Dorothy Hallin
giene buvo paleista ir, kartu su 
savo vyru, 
kur sziuo tarpu jie dirba.

DVI KVORTOS GUZUTES 
- DEL«G^NOrf GALVOSI-

Washington, D. C. *- Nesi 
džiaukite taja naujiena nes jiji 
neiszsipildys, tai tiktai ant po- 
pieros o ne isztikruju.

Kožna ypata Suv. \ralstijo- 
se turėtu kiszeniuje po $42.62 

ir dvi kvortas geros, 
tikros guzutes (kokia turėjome 
priesz prohibicije) jaigu visus 
pinigus ir taja guzule valdžia 
iszdalintu žrnoniem lygiai.

Kokios 
Kalėdos!

Sziadien po visa 
yra bėgyje 4,949,247,261 dole
riu. Geros guzutes randasi val
džios magazinuose suvirszum 
57 milijonai galonu. Gyventoju 
Amerike randasi 116,114,300 
pagal paskutini apskaityma.

Guzutes randasi užtektinai, 
bet ne del vargszo darbininko 
tiktai del politikierių ir kitu 
ponuliu, kurie turi intekme ir 
gali jaja gauti isz magazinu.
INLEIS 35,000 ATEIVIU — 

PACZIAS IR VAIKUS.
Washington, D. (’. — Sena

tas nubalsavo Panedelio diena, 
atidaryti 

del 35
moterių ir vaiku, kurios czio- 
nais turi vyrus, kurie pasiliko 
u kęsais szio sklypo priesz. 1 Ju- 
lajaus 1924 meto, arba stengėsi 
popieras aplaikyti.
GAL NE VISI INTIKES IN 
SZITA TEISINGA ATSI

TIKIMA.
Irvine, Kv. — () tai buvę, 

taip. Lee kauntes aliejaus lau
kuose netoli nuo Irvino, vieno 

kurs, matyt 
, užtikęs 

szlake apie pus-kvorte nitrogli- 
Pasteboje tatai darbi

ninkai bando sznni sugauti, 
bet jis pabėgo.

Apie tai buvo

Policijai ji

»»

♦ )»>

pa-

kad
n<’

buvo Miimta. Dorothy Hullin-

iszvyko in farina,

centus

idant 
Amerika

gy*.
Vai t urna

KAS ISZ TO TURTO?
slidžia Levine 

kada kaltininkai stojo priesz 
ji, bet būdamas juju tautiecziu 
ir jnielaszirdingu žmogum, da- 

jiems sekanti

tai hutu linksmos

Amerika

rnbeži u m
t ukstaneziu

gyventojo izuo 
buvo labai isztroszkes

ceri no.
sznni

duota žinot 
szuns szeimininkui 'kurs, bijo
damas nelaimes, tuojau su visa 
savo izeimvna iszsikraustc isz 
namu.

Ir sztai kaip dalykas pasi
baigė. Szuo, patiltes kiszki ome 
ji vytis. Suokdamas per labai 
gilu ir platu griuvi jis betgi ne 

nukritęspajėgė peruzokti ir, 
ilugnan, ekspliodavo.

iszdave 
nors 

isztikruju virszaitis Ameriko
nas irgi turi žemes ir daug tur
tingesnis už maža-žemi Karto
ną. Mat, dievotam virszaiczini 
sąžine neleidžia kitam gera pa
dą rvt i — sau, kask i ta.

•ir

ve jiems sekanti pamokslu: 
“Jus abudu turėjote augsztus 
dinstus Rosi joj prie caro, o ma
no tėvai gyveno vargo ir neda- 
tekliuje, bet likimas kitaip su
rėdo musu gyvenimus; jus nu
puolei, o asz dastojau garbingo 
dinsto. Nemanau, lend jus esate 
paprasti vagys ir todėl jum do- 
vnjibjii 'įįįuj kaltos. Bandykite 
vesti geresni gyvenimą, nes 
Amerikas yra geru sklypu del 
visu kurie netingi dirbt i ir duo- 

gera proga ant gy-d a visiems 
veninio.“

Abudu likos aresztavoti už 
prisisavinima svetimo automo- 
biliaus kuri naudojo ant geru 
laiku su merginoms.
TAIP, SZITAS ŽMOGELIS 

DA YRA GYVAS.
Washington, Pa. — Ana die

na William Krankliu, likos ap- 
karunavotas kaipo karalius 
valgytoju ojsteriu, kuris ant 
kart suvalgė septynis tuzinus 
žaliu ojsteriu, du svarus kre
klu, tuziną agurku ir iszgere 20 
bonku nirbiro. Draugai su ku
riais Willimas “susiboczino,'’ 
užmokėjo už valgi.

VISA MIESTO VALDŽIA 
ARESZTAVOTI.

Edgewater, N. J. — Nuo ma
joro miesto lyg praseziansiam 
palici jaut ui — visi likos aresz
tavoti ir pastatyti po kauoije 
už apgavima valdžios ant dvie
ju milijonu doleriu szmugle- 

Europos.

susiboczino,'

DASIDIRBO MILIJONUS, 
BET NEPASINAUDOJO 
ISZ JUJU NES TURĖJO 

MIRTI.

Boston, Mass. — .Juozas S. 
Donovan, kuris dasidirbo kelis 
milijonus, po tam gyveno pri- 
vatiszkai, kada susilankė 44 
metus idant pasinaudoti isz sa
vo “sunkaus darbo“ ir pada
ryto turto, bet neilgai džiauge-

— Spalio 
Szimkaicziu

savo

sunkaus darbo
■ ■ r • • • /si savo Inirno, nes mirė m trum- 

pa. Miką rv»j?<Į ‘ pasilsėjimui ’ ’į in si Išėjimui

ISZGELBEJO SAVO VYRA 
ISZ KALĖJIMO.

I
WiGkes Barre, Pa. — Sudže 

Johnson susimylėjo ant paežius 
Jono Janusžionio, kuri su asz- 
a romi s melde idant paleistu jo
sios Jonuką isz kalėjimo, nes 
būdamas uždarytas, negali už
dirbti ant iszmaitinimo
szeimvnos o Kalėdos butu liūd
nos <lėl josios ir vaiku. Jonas 
likos paleistas.

Januszionis likos areszt a vo
las už pardavinejima uždraus
to sztopo ir salimas užpeczety- 
tas Oktobejio menesyje ijį’t tu; 
re jo koki laika atsėdėti banS- 
mia kalėjimo.

Abudu likos

DUKTĖ NUŽUDĖ SAVO 
SENA TĘVA.

Berlinas. — Miestelyje Rott-

KAIMO CHULIGANIZMO 
PASĖKOS.

Szimkaicziai, Raseinių apsk. 
menesio 9 durna 
vahcziaus Pami-

tuvio kaimo pas pilieti Rudžin- 
ska Kaži buvo javu kūlimo tal
ką. Po talkos, kaip paprastai 
buvo patalkys. In palaiki susi
rinko apylinkes bernioku,
riu tarpe buvo Jonas ir Prana 
Jesiuliai, Antanas ir

II

*| MPI

milijonu doleriu 
riavimo arielkos isz 
Majoras gavo $50,000, palicije 
$43,000 o kiti mažiau, idant 
laikytu žiotis uždarytas, kada 
atplaukė keli laivai su arielka.

MIRĖ PRIE KOJŲ 
SAVO VYRO.
York. —Mare Kipcza- 

22 metu, nuszoko nuo 
Riverside Drive tilto, arti 125- 
tos nlyczios, 115 pėdu augsz- 
czio užsimuszdama ant vietos. 
Kada pa’licijantas apverte jo
sios veidą, o stovintis vyras 
szale pa'lici jauto paregėjo ja ja, 
apalpo tuojaus. Buvo tai josios 
v v ra s.
$20,000 UŽ ISZGELBEJIMA 

GYVASTIES.
Dubuque, Iowa. — Herma

nas Schols, vargingas žmogelis 
sziadien yra turtingesnių ant 
20 tukstancziii doleriu, kuriuos 
jam paliko O. Vogei, mirda
mas, už tai kad keliolika metu 
adgal Schols iszgelbejo jam gy
vastį kada jisai skendo upeje 
Mississippi artimoje G u t ten- 
bergo, Iowa.

New 
kieno,

nuo biznio.
Donovan turėdamas vienuo

lika metu, pradėjo dirbti fab- SŪNELIS PAVOGĖ 
’o dole-

Po tam pra
lojo pardavinet automobilius

rike divonu už pusantr 
rio ant sanvaites 
c
ir buvo pirmininku dideles au
tomobilines kompanijoj Bosiu-!

MOTINOS PASKUTINI 
DOLERI.

New York. — 'Uamoszius 
| Ryan, likos nubaustas in kale-

ne, kada pra.siszalino isz josios. I •'imn ;!() f,iellu l,ž P»v‘»ipma
.Jisai apreiszke savo pažins- 

taniiems kad, kada dasidirbs 
milijoną doleriu, kaip sau pri
žadėjo isz jaunu dienu, tada 
atsilsės. Na ir dabar silsisi ka
pe negalėdamas naudotis isz 
savo milijonu.

MOTINA TURĖJO
TIESA NUŽUDYT 

SUVADŽIOTOJA
SAVO VYRO.

Kansas City, Kaus. — Pagal
sudžiaus Prano Be-

Blanche Rich-

kuri paveržė

jjaskutinio dolerio nuo savo se
nos motinos ir priok tam pra
keikė motina baisiais žodžiais, 
kad neturėjo daugiau pinigu. 
Nemanykite mieli skaitytojai, 
kad tai buvo vaikas, o ne! Ta- 
moszius yra vyru, turintis 34 
met us amžiaus.

GAZOLINO TAKSAI.
Susidūrimas

kn- 
s 

.FonasAntanu?
stock, artimoje Bruck, ./.monys JJaikszaicziai kaipo talkininkai.

* V. • 1 • • 1 A • Z’w 1 • *

rado 84 nqet n sena szimtininka
. Szmit’a nužudyta. Paskalai pa-

sklydo, kad senis nesavo mir- 
ežia mirė ir tyrinėjimai parode 
kad jisai mirė nuo baisiu žai- 
dillin per keno tai rankas. Jojo 
vedusi 48 metu senumo duktė, 
prisipažino kad tėvą sumuszo, 
bet sake jog tikra priežastis 
jojo mirties buvo ta, kad ji die
na priesz tai sumuszo trys val
katos, kurie atėjo ta diena jesz- 
koti pas juos prieglaudos. Bet 
pasirodo, kad ji pati tęva su
muszo mirtinai, nuo ko ir mirė. 
Duktė norėdama iszbegti isz 
kalėjimo, užsiinusze ant smert

be to,Jėsiuliai, be to, ir G ry gelia i 
Vincas iv Jonas turėjo ant 
Bakszaicziu pykti. Jiems pra
dėjus tarp saves koliotis, 
siuliai ir Grygeliai szoko

Je- 
prie 

Bakszaicziu muszti ir Antanui 
Baksziui peiliu perpiovo pilvą 
kris Spalio 11 diena mirė,
broliui Jonui gerokai apipjaus 

Kaltininkai 
ir Grygeliai 

ir
o Josinlis

1 

o

11 Bl |

‘ ‘Go
bu vo

kada szoko per Įauga kalėjimo.
hA

TRYS ZOKONINKAI UŽ- 
MUSZTI PER SNIEGĄ.

Trvs

te galva ir ranka. 
Jesiulis ir Stasvs * 
Vincas ir Jonas arcsztuoti 
patalpinti kalėjime, 
Pranas pasislėpė.

ISZMUSZE DANTIS UŽ 
KARVE.

Gulbiniszkiai, Mariaurpoies 
apskr. —Sziais metan Spalio 
15 diena ukininkis K. Gvskis, 
radęs savo lauko rugiuose ūki
ninko Tamulevicziaus karve, 
parvedė in savo tvarta. Taniu 
leviczius pamatęs, kad jo kal
ve nuvedė kaimvnas in hivo 
namus, nusiuntė su nu parvesti

Tamulevicziaus sunus 
vaduodamas karve ūkininkui 
Gyskiui taip smarkiai trenko 
in veidą, kad dantys iszsl- 
krauste isz burnos. Sužeistais 
Gvskis iii treczia diena mirė.

NUSISZOVE.
Korai, Radviliszkio vals. — 

18 diena 
Klemas 

24 metu amžiaus, ne-

Mariaiypoles

Bern, Szveicarija. — 
zokoninkai isz garsaus zokono 
Szvcnto Bcrnadino, likos už- 
muszti per nuslydima daugy
bes sniego nuo arfymo kalno. 
Nelaime atsitiko kada deszimts 
zokoninku ėjo in kalnus, atlik
dami -savo kasdienine prieder
me jeszkoti, ar kokis keleivis 
nepaklydo tarp Alpiszku kal
nu. Penki iszsigelbejo o
likos užgriauti per tukstan- 
czins tonu sniego ir ledu. Net 
už dvięju sanvaieziu surado 
nelaimingu lavonus.

Per 1926111. pirmus szeszins 
menesius valstijos surinko net 
$84,939,373. gazolino taksais. 
Per ta laika kiekvienas isz 1.9,- 
697,832 užregistruotu motori
niu vežimu suvartojo apie 225 

gazolino, kitais žo
džiais, kiekvienas automobiliu 
savininkas užmokėjo $4.00 tak
sais- 1919m. taksai buvo uždė
ti ant gazolino. Tiek daug pi
nigu surinkta, kad tuoj beveik 
visos valstijos apart keturiu — 
lllincrs, 
Jersey ir New York — pradėjo 
imti gazolino taksus. Califor- 

surinko. daugiausia isz 
pinigu, 

Florida
apiė $6,000,000. Kitu valstijų 
inėigos’nuo szito szaltinio bu
vo nuo vieno iki dvieju milijo
nu doleriu. Tuos pinigus visos 
valstijos vartoja pagerinimui 
keliu. Tokiu būdu kiekvienas 
automobilistas prisideda prie 
užlaikymo kėliu. 

. - - f - -JI ■-
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Kuziieck, Si berijo. — Šovin
iu valdže geisdama užbėgti vi- 

pramonese, 
sumano to-

galonus

nuomone 
natti, tai Mrs 
mond, 38 metu, motina dvieju 
mažu mergaieziu, turėjo tiesa 
nužudyt mergina, kuri paveržė 
josios vyra, pasiimdama ji isz 
po josios pastoges.

Sudže Bcnatti iszniete teis
mą isz sudo Mrs. Richmond, 
kuri buvo aresZ'tavota už nužu- 
diniina Carrie Sparks, josios 
name. Kada nuskriausta 'moto
re dagirdo kad Carrie gyvena 
su josios vyru,
nuo josios ir vaiku, nuėjo pas 
mergina ir keliais szuviais ja
ja iižmusza.' Sudže rodavijosi 
su keliais ženklvvais vvrais ir 
daugeliu v kunigu kurie 
sprendė, kad motore turėjo pil
na tiesa taip padaryti ir geriau 
butu kad šuflže motore paleistu 
ant liuos^h'cs.

“KRUVINA SAN V AITE”
Detroite:

Detroit, Mich. -—Praeita san- 
vaite buvo viena isz 
niausiu,” 
buvo mieste net asztuonios žu- 
dinstos arba nuo pradžios moto 
papildyta 3.13 žiulinstos. Vadas j 
policijos Rutledge davė palici- 
jai szitoki paliepimo: *‘Po vel
niu tegul eina prohibicije ir 
butlegeriai! Jeszkokite žadin
toju, o ne pleczkueziu munszai- 
nes ant žmonių!” 

i '

nu-
’ e

“kruvi
nos in taji laika atsi-

9QA

alėtu ir privalo apsipa-
penki

karve.

Massachusetts, New

n i ja
v i rszmi.net t| 
$7,000,000. ■

suvirsz 
'surinko

- -- Ma
to

sokes
liaukose ir kitur, 
kius vagis nubausti mirezia 
idant duoti kitiems virszinin- 
kams ir darbininkams pavyzdi 
kad elgtųsi teisingai. Ana die
na suszaude dvylika darbiniu- ♦r
k u kurio apvogė valdiszkas 
bankas kuriose dirbo.

vagystes

MASZINA, AR SZIRDIS?
Moskva, Rusi jo. — Rusiszki 

mokslincziai iszrado badai ko
kia tai maszina, kuri pagal jn 
nuomonių gali užimti vieta 

Iszrado 
varyti 

ku

Lapkriczio menesio 
to kaimo gyventojas 
Jankus, 
senai gryžes isz kariuomene.^
del nežinomos prieža: • ios apie 

isz 
Szliauszo in 

Vokiocziu
SUSILAUKĖ MOTUZELI- 

NIU METU.
Belgrad, Ruinanije. 

žarna kai moli je Nuga ta va,
mis dienomis mirė senuko Mor
ta U Cta, 
kaus amžiaus 136 metus, 
visa jos ilga maži nesirgo 
syki. Ji turėjo setpynis vaikus 
kurie taipgi nesirgo

kuri susilaukė pul- 
Per 

ne

žmogiszkos szji^aes. 
jie būda kuris ketina 
krauju iv užlaiky gyvastį 
ne, norints szirdis jau paliautu 
plakti ir kepenų i 
savo užtluotios.

Pimutini” bandymą padare 
ant sziuiies, kuriam perpiovo 
gerkle. In dvi valandas po tam, 
indejo in vidini nauja maszi
na.
g

neat tikinėtu

• ne viens, 
diena. Ant jos laidotuvių pri
buvo 32 anūkai ir daugelis pra- 
anuku.

Bulgarijoj ir Rumunijoj ran
dasi daug senuku kurie 
suvirszum szimta metu. Sako
ma kad ilga aniži susilaukė te
matiniai gyventojai valginda- 
mi raugyta pieną, 'kopūstus ir 
stambia juoda duona.

turi

Po pusei valandos laiko, 
aiva pradėjo krutet, akys at

sidaro, o ausys pradėjo judin
tis. Vietoje paprasto pulso 80 
plakimu ant minutes, pulsas 
rtiugze 400 plakimu. Du maži 
elektrikinei motorai pristatė 
pajėgas ant sugrąžinimo gy 
vastios.

9 valanda vakare iszejos 
buto kaimvno *
darželi ir pasiėmęs 
kariszka szautuva nusiszove.

Priesz nusižudydamaf buvo 
gerokai iszsitraukcs degtines. 
Blaivus nebūt to padaręs.

Sztai kokiu baisiu duoda al
koholis.

ŽMONES NUODIJASI.
Punsko vahcziuje žmones vi- 

siszkai pasileido gerti: prie 
kiekvieno progos 
i 4 
liau taip, tie patys 
Dievui “
Lietuvoje 
namines 
žmones nuodijasi.

O valdžia susirūpino... kaip 
nuo Kataliku Blaivybes Dr-jos 
Kaune Liaudies nnmns atimti

gert i: 
girdi

buk sveikas” velniui; jei te
pasakys 
Girtvbvsu diev.

dabar padaugėjo, 
dirbimas paplito,

■

rszmi.net


t ■'"X
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

U i-h 
k

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W.» 

Washington, D. C.

Ka raszo isz Lietuvos 
ir kokis ten sziandie- 

ninis padėjimas.

Sveika Karaliene -
Labai Tau Dėkingas

I■h

r

SAULE

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

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

Kas Girdėt
Jaigu žmogus ka padaro nau

dingo <lol savo artymu, o tieji 
artvmai vra isz to užganady- 
tais» tai isz to turi džiaugsmą ir 
užtektina pelną, kad jojo dar
bas yra priimtas. Ibinasziai ir 
su redaktorium I 
jaigu aplaiko gromaln nuo sa
vo S'

V. SI oi kis isz

“Tas tiesa, 
nesenai teikiama

4 4 

žinai, ne iszeiti ne 
paeztn yra 12 ki- 

Pas 
labai

Ra> peburg, 
Md., aplaike sekanezia groma- 
tu isz Zalakiu kaimo, Baseinu 
apsikriezio, tarp ko kito raszo: 

Pas mus rudens kolei kaip 
negalima

iszvažiuoti, o 
lometru tolumo nuo mus. 
mus lankei palijo, oras 
blogas, lai retai kada būname 
miestelije. Derlius sziniel labai 
blogas ant javu, dar
meta taip jevai nebuvo 
gus kaip sziniet, rugiu 
centneris |>o 30 litu, 
centneris 3

m*viena 
bran- 

v iena s 
kviecziv.

(i litai, avižų IŠ litu,
Inikraszezini'"'*’51'" 21 *>’« 24 *ir’ 
...in ...... Mi. inn 27 litu, bulvin 7 liln, o kas

kaitytojo kurioje iszreiszke 
savo užganadininni. Daug gro- 
inatu aplaikome isz visu daliu 
Ameriko ir Europos, bet visu 
negalima talpyti, tik kaip ne
kuria* o isz kuriu viena ežio- 
na i s talpiname:

“Su sziimm laiszkn prisimi
ežiu jums viena nauja skaitylo-

del laikraszczio “Saules” 
ant vieno meto.

Minėtas draugas atėjo pas 
mane ir rado mane skaitant ju- 

gerbiama laikraszti “Sau- 
ir jam isz karto peržiurėjas

ja t ft Snides

su 
le’
labai paliko, tuojaus vyras pa
davė 3JM) dolerius ir sako: 
asz noriu kad szis naudingas ir 
žinių pilnas laikraszti* ir mani* 
lankytu, nuo szios valandos lyg 
tolimai atoieziai.

Ir isz t i esu, 
nas isz
\ iszku laikraszcziu ir

t > 
“Saule” vra vie- 

naudingiausiu Lirtu 
t uret n

lankyti tiesa mylinczin, Lietu-
Su pagarba, 

skaitytojas M/f., 
Xew Haven, (’onn.

\ iu namus.
•‘Saule.*! 4 4

Japonije užkalbino Anglijoj 
dvideszimls penkis pasažieri- 
nius eroplamis, kurie kasztuos 
po .*>0,000doleriu kožnas, o ku
rie galės talpyti savyje kožnas 
po 20 pasažieriu, turės po du 
motorius po
pajėgu kožnas.

Giiukis kad Japonai yra prie- 
telingi( Amerikui, nes jaigu 
kada pradėt u atlckinet in Ame
rika jeszkoti kada t eisi ngy stos, 
tai ir atlėktu, nes tasai mažas 

eroplanus, ir tai
kurie gali užsilaikyti

tūkstanti arkliu

skly|x*lis turi 
gerus, —
ore, o mu>u milžiniszka ir tur
tinga Amerika turi taipgi ero- 
planus, bet tieji negali užsilai
kyti ilgai ori* ir nukrinta že- 
mvn.

Arkiologai isz Szvedijos ke
li menesiai adgal surado arti
moji* Pekino, Kinuose, kaulus 
žmogaus, kuris kaip tieji mo- 

gyveno ant
svieto 20 milijonu metu adgal, 
kas parodo, kad žmonys tada 
jau gyveno ant svieto.

kyli isztyrinejo,

virszininkas1 mm i g racijos 
liuli kongresui raportavo, kad 
valstijų ir federates 
ligoniuose bei kalėjimuose yra 
GOJMM) negeistinu ateiviu, isz 
kuriu 10,(MX) galima tuoj de
portuoti, o kitiems reikia per
leisti tam tikras deportavimo 
instal vmas.

valdžios

Prieglaudoje del ubagu Mil
waukee, 
(ii

Wis., mirė nuo bado 
metu senukas Alfredas 

(‘rose, levas keturiu vaiku. Bu
vo jau per senas 
koki nors darba,
daug pasisziauszes idant pra- 

Ve-

idant gauti 
o buvo už

szyti pagelbos nuo kitu. — 
lino įnirti, ne kaip kentėti.

Dabar paimkime kita atxiti- 
k i ma:

Garsi kintamųjų paveikslu 
aktorka Mile. Fitžiu, apsirgi/ 
pavojingai nuo bado ir dabar 
serga pavojingai ligonbuteje 
Chicago. Aktorka buvo per rie
bi, ir norėdama atsikratyt nuo 
negeistinu lasziniu, pradėjo 
pasninkauti. Taigi, toji moterė
lė vėlino badauti, idant netek
ti lasziniu, o senukas mirė nuo 
hado neturėdamas lasziniu.

Vienos apskrities ligonine-' 
kapelionas, lankydamas ligo
niu, rado du mažame kampely
je. Juodu buvo jau visiszkai 
silpni, prižiūrėtoju jau apleisti 

\ iemis buvo 
nekrilo zl vtas,

Lietuviszkos Pasakos.
neiszsemiamas.

atsake Le-
- - 1

i
J J

A ui uolas?! Nu! tai

Galui inai
isziiii’kino.

S jo
iis tarė:

bus pavnsarije, tai nežino. Gy
vulius už nieką perka, karves 
kiaules, avis, paukszczius pi
gesni kaip kituosią meluosią, 
ba niekur i n uŽHilx*ži lieiszvc- 
ža, o Lietuvoje ju yra užtekti
nai. .Jaigu reiki* ukinikui par
duoti koki gyvulėli, tai turi 
sulyti žydui kad pirktu ir kiek 
duoda už tiek ir atiduok, o 
ūkininkai per tuos metus buvo 
nuhadeje, kad net dabartės, 
konia kožna turgaus diena.su
varžo ūkininku turtus. \’aldže 
likviduojau ūkininku gyvulius 
javus ir padarus už mokė? 
ežius, kurie neužmoka iu lai
ka. Mat senoji valdžc laukdavo 
kelis metus pakol žmogus ga
lėtu užsimoki i, t iktai reikėda
vo po deszimtuka ant meto mo
kėti, bet dabar nauja valdžia, 
kuri priesz rinkimus žadėjo vi

rėju Lietuvoj padaryti, 
tai dabar jaigu neužmoki in 
laika, tai tuojaus policije atva
žiuoja, s u raszo viską ir pra
slinkus keliom sau va item, veža 
ant turgaus ir parduoda ir da 
kerszina, kad tolinus taip da
rys, tai Ims nuvarytas nuo že
mes, o kita ant jo vietos paso
dės kuris gales užsimokėti. Tai 
tokia tvnrka pas mus Lietuvo- 
ja. O kodėl ? Senoji Kriksžezio- 
niszka valdžia .’-late bažny 
ežias, vienuolynus, užsieniuos!* 
namus, bet dabar kaip spėjo 
ingyti valdžia,
paleidžia isz kalėjimo pleszi- 
kus, stalo venerikams, paleis
tuviams ir isztvirkeliam< du- 
kai prieglaudas, sztai kur eina 
kruvinas prakaitas 
Klausu mas 
užf iinoket i 
kurie taip žmogu

kad t n atmetei 
tau Dievo 

malone ir tas geras žmogus ja 
priėmė; bet maloniu iždas yra 

Dievus gi
t rokszta, kad jos vaisiu nesztu. 
Ar panorėsi ta malone priimti 
dabar?”

“Asz noreczinu, jei 
nuodėmės galėtu būti 
tos,” tarė mirsztaS žmogų-, 
drebėdamas viaa^HiUo galvoj 
ligi kojų.

Kadangi jau tau lieka
o nori mirt i ra- 

tare kapelionas, “as:-.
*s am 

ir busiu atsakomingas 
už jas Dievo 'l’eisme, kai] 

priėmė ant 
viso pa’saulio miodeme.-.”

Asz negaliu priimti tokios 
gynėsi pusiau 

norėdamas

mano 
ai leis-

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

Apie Levyzoriu.
(Ivvono šimelis ir bobele*. Jie

I

siems

tare

ft ft

ilgai gyventi,

prisiima tavo nuodėme 
saves,

hnybeji

ganytojas

(>•

žmogus,

nr*

i

kad net

v n z

neužmoki

kaip 
tai pirmiausia

ūkininko.
ga leskasužeina, 

mokescziiis, 
i sluogina.

Gal gales tik Žydai užsimoki*!i 
ir valdininkai ba ju rankose vi
sas Lietuvos kapitalas, gal ne- 
užilgio Žydai apims visa Li<* 
t u vos republika. Szios Kalėdos 

sunkio> ir 
visus su ge

t uos

bus del mus labai 
lidnos. Sveikinu 
rais velinimais anl szveneziu 
pasilikite su Dievu ir t.t.

PAJESZKOJIMAI.

Pajeszkau savo broli .Jurgi 
Janulaiti paeinanti isz Suval
kų Gnb., Mariampoles Pav., 
Kdkerotiszkio Kaimo. Pirmiau 
gyveno Kausiu* City, dabar ne

kleidžiu praneszli 
pats atsi-

Mariampoles

žinau kur.
apie ji arba tegul
szaukia ant ailreni:

Jonas Janulaitis,
2115 Jackson St.,

Scranton, Pa.lt.)

mano pusbroli 
Budraiti paeina isz

Pajeszkau 
Adolfą 
Kauno guber. Raseinių apskri- 
ezio, Vaiguvos parap., Vikrai- 
cziu kaimo, taipgi pusbrolio ir 
pusseseres Stanislovo Budrai- 
cziu, kurie gyvena Amerike 
apie 20 metu apie Ohicaga, ir 
kitu giminiu. Meldžiu atsi- 
szaukti pas mane arba jaigu
kas apie juos žino tegul prane- 
sza man ant szio adreso:

Ben. Budraitis
213 N. Second St., 

Girardville, Pat.D.24)

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15e.

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

asz tuomet ai liksiu

rūpindamasi*

ir tarė:
va s

su
kai!
va-

vie-

al si sake 
Asz da-

ir palikti mirti, 
juodukas dar 
antras baltas žmogus, bet i.*zsi- 
žadėjo tikėjimo. Abu dar turė
jo sąvoką, bet artimi mirties.

Kapelionas, sužinojęs szi ta 
daugiau apie tuodu ligoniu, sn 
ypatingu atsidėjimu užsienio 
baltuoju ir ji ragino susitaikin
ti su Dievu.

Bet jis atmeti* kapeliono pa 
siūlymą. Negana to, jis ji isz- 
keike, ’ iszpludo,

pasistengdama 
visiszkai atsikratyt i.
“Kaip padarysi isz (o nigerio 
Kataliką, 
iszpažinti.

Kapelionas, 
kaip nors iszteifinti nelaimin
gojo baltojo žmogaus biauria 
kalba, prisiartino prie nigerio 

‘‘Mano prietoliau, Die-
sulvere kiekviena žmogu 

būti amžinai laimingu. Jo 
nūs mirė ant kryžiaus, 
pelnyti kiekvienam geros 
lios žmogui priemones ingyti
dangų. Jis nedaro skirtumo 
tarp tautu ir spalvų ir panesza 
mums, kad malone, kuria 
nas atmetė, jis nuo jo painia ir 
duoda kitam. Tu tik ka girdė
jai, kad tas žmogus 
susitaikinti su Dievu.
bar klaupiu ir melsiu Iszgauy- 
tojo Motinos užtarimo pas Joj- 
Simu, 
anas ;

Jis atjiklaupe 
kalbėjo “Sveika Karaliene!..’

Bebaigiant kalbeli (a malda, 
nigei’is atsikreipi* iu kapeliona 
ir su gyvu indomavimu užklau- 

“Tai Tamista’, manai, 
nigeriui galima iiieiti in balt 
jo žmogaus dangilC’

“Žinoma”, atsake kapelio
nas ramiai ir linksmai 
vas taip myli kiekviena žmogu 
kad visiszkai nemato jo spal- 

Joi nori, asz Tau ((hioi* i u 
pirmos klases bilietą iii, dangų

sau

, kad ta
atmeti*, Tau suteiktu.

ir garsiai su- 
Karaliene!.

malone, kuria
ft ft

S( <a<i
o-

Žinoma ”,

vos.

ft t Die-

ir pilna teise gaut i tenai 
(Sąlygos yra. kad 

tikėtum in viena Dieva, 
turn pasitikėjimą Jėzaus Kris
taus nuopeliiiais, gailėtum del 
savo nuodėmių ir 
patikti Dievui kai) 
gyvas).

-“Baigta 
tai. “

gyvenimą.
t U re

rūpint nines 
> ilgai busi

, tarė nigeris”, tarė nigeru* griez- 
Vienok asz noriu, kad mi

nėtos sąlygos man butu geriau 
iszaiszkintos, kad asz jas gale- 
eziau pilnai iszpildyti. Pirmiau 
negu mes pradėsime savo toli
mesnes derybas, 
niu balsu, “ 
vienos malones — tai pakart li
ti ta paezia malda. Ji smarkiai 
paliete mano szirdi ir man la
bai rupi ja atsiminti, kad asz 
galeeziau parodyti savo i n ver
tinimą ir dėkingumą lai Po
niai, kuomet asz ten nueisiu.” 

Kapelionas noriai iszpikle 
n i geri o praszyma. Jis ji iszmo- 
ke reikalingiausiu tikėjimo tie 
su pagelbėjo padaryti gailės- 
ties akta ir ji apkri'loztijo. Pa
sibaigus visoms apeigoms juo
dasis žmogus savo dėkingumą 

kartodamas 
Sveika Karaliene!—

ji ture malo- 
asz d ryst u praszyt i

lai

i i

>J (are

bet kokia isz

reiszke dievotai 
žodžius: “ 
labai Tau dėkingas!” 

“Asz laimiu laižybas!
kapelioiuiH, žiūrėdamas in bal
ta,j i žmogu. . .

Asz laižvbiu laimikis
atsako ligonis, “ 
manes nauda ? Mano vieta dan
guje jau atidavei tam nigeriui, 
o antra,’ asz dasileides tokiu, 
kaltybių, kad Dievas man jau 
negali atleisti. Asz esu užmu- 
szes žmogu ir už tai inskun- 
džiait kita, neteisingai pri.*ie 
kiau ir jis neteko gyvybes,” 

“Juo daugiau nusikaltai,' 
tuo daugiau turi priežm-ezin 
visa savo vilti turėti, tik Jo-

Kristaus nuopelnuose, 
Kuris mirė, kad iszgolhetu ta
ve no p fa garo, 
kapelionas.

zaus

) Isz- 
sa ves

ft ft

kilnios aukos”, 
apmiręs 
pasikelti lovoje.

“Bet asz nenusileisiu”, 
jake kapelionas. 
Asz dar ne.
kad Szvencziausioji Molina pa
dės man atsileisti begalinio 

Taigi 
gali lesti toliau savo iszpažin 
ti.” 

ft ft

ft ft r

Buk

at 
l'ii niirszli. 
i m- i t i k im*s,

man 
gailestingumo Dievui.

tari* ma-

krežiam*
savo iszpa-

A ežiu tau, Teve, ” 
rinamaais jausdamas kaip jau. 
palengvėjo. Padare 
ženklą ir pradėjo 
žinti.

Kuomet jis gavo visiszka su
raminimą, kuri teteikia mirsz- 
taneziam Kataliku Bažnyezia. 
prasze kunigo, kad su jiionii 

“ta malda.
Taigi abu kartu 
Sveika Karaliene,

kad su 
t t

a i ka Ibi’jo, 
” Kada ku

nigas i.sztare paskutinius mal
dos žodžius, ligonis kvėpuoda
mas lengvai, tartum bemigda- 

ir sznabždoda- 
Sveikii Karaliene.

kalbėtu 
fp • •I ai gi

ft ft

mas vaikelis,
mas “
lest ingmno M oi ina

Gai- 
, mirė.

REUMATIZMAS

Skausmai greitai palengvinami 
su Red Cross Plaster.

neturėjo vaiku, bet ant senat
vės davė jiems Dievas sunu ku
riam jie davė varda Levyzo
rius. 'Tas vaikas buvo tokis ma
žutis, sulyg nykszcziiii tikini
<li<lmiio, hoi tuojau po gimimo i 
pradėjo vaikszcziol ir kalbėt. |

I'eveli, sako, 
užsipelnyti duonos* 
ak vata

ubagus.

4 ft r I'

svietą 
I iiriu

leisk mane iu
A </. 

vedžiot žabalus 
nuvijo jam 

o kilpa,

iszejo san. Be

ubagai paskui. Pri

sako jiems: 
laba r priėjom labai gilia ra- 

) lik asz surėksiu: op!
” Ir sii-

Bumbl! bumbi!
visi ubagai 

susidaužė

rikb:

am e i

Nuo nsZtrlu, peilio skausmu, atszi- 
pųsios,,niekad nebaigiamos..reumatiz
mo gėlos, pagelba, kurios ligoniai no
ri, tamsta gali tureli. Prastu bildu už
dek Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. To
mistą busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kuri ntncsza beveik 
urnai.

Nežiūrint kokius gydymus tamsta 
bejeszkodamas palengvinimo

nuo reumatiszko nesmagumo, nepa- 
mirszk ir užsidek szita sena isztiki- 
ma Red Cross Piaster’!. Jis szildo, ir 
palengvina skaudamas vietas, sustab
do skausmus ir gėlas, apgali uždegi
mą ir iszvaro skaudėjimu isz sutinu
siu skaudamo kūno vietų ir susijun
gimu. Jis szvelniai masažuoja kuna ir 
jo gydymus nuolatos buna szvarus.

Tamsta gali kirpti plūsteri in for
mas ir pasirinkt diduma, kad tikrai 
tiktu ant nuduotu vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmu ki
tai dienai. Tamsta gali gauti skubu,, 
tikra palengvinimą areziausiojo vais
tinėje, jeigu praszysi del didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

KANTICZKOS urba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais,- preke $1.50 

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

iuzaiFJikitm
25 Gillet Rd.

GYDlKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
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 kraujo nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios' astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinL 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisonejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsi 
minėtu ligų, tai groieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Skaitinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10' ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 902 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvlszkuo 
kolonijas. Adresavokite szlteip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. Y.

kas tu esi toks mažas?” “Asz 
esiu aniuolas! 
vvzorius. “ 
ar tu nematei mano Leizeruka
kuris jau du melu kaip niimi 
re?...” “Kaip-gi nematysiu, 
maczian, pas Dieva kiaule* ga
no; visas apiplyszes ir nusu
sęs. ' ”1 i, ne galima kai ka 
jam niisiimst ! Maž ir tu eida
mas jam iiiineszlai ?
kad asz viso .svieto drvskiam B
nesziocziau visokius daigius, 
tai mane vežimais apkrautu!... 
Duok pinigu, kad nori tai nu- 
neszin; už pinigus jis tenai vi

Vi lei- 
lare Žudei- 

ka ir davė jam szinila rubliu, 
kad nuiiesztn Leizariukui. Le- 

prižadejo nimeszl ir 
sugryžo r*

Kai p-gi

visas
“l’i.* f

4 ft Vmm!

visoki ns

uis nusipirkti*
*

<O gi 
svbi* I u kalbi!

(

ft ft

V'VZol’lllS 

iszcjo. Neuzdgio /»\
das namo ir pasigyrė Žydclka. 
kad buvo užejas kareziamon 
aniuolas, ir ji jam indavns pi
nigu kad tas niineszlu Li*iz<* 
rukiii. Žydas tuojau 
kad lai buvo

k ft

b;irl i h ant Li'v vzorian.s 
sako: “

Susigadijo visi ir vėl ei- 
Priejo in krūmas, 

erszkecziu ir 
Levvzo

visiem ubą

” Tėvas 
virve: vieiutm gale buv 
o kitas galas iszsiskirste in de 
vvnos szakas. Pasiėmė Levvzo- 
rius szita virve ir pasakęs le
vams “sudiev,”
regint susirinko devyni ubagai 

* žabali, kuriuos apsiėmė jis 
vedžiot. Gerai. Levyzorius eina 
pirma, 
ėjo prie daržines, sustatė visus
ubagus iu eile ir 
“< 
va. Kai| 
tai visi szokit per ra va*

Op!” 
k a bald i! k a bald i! 
sugriuvo pasienyje 
kaklas. Pradėjo ubagai rėkt ir

, o anas 
Dovanokit, seneliai, asz 

norėjau isztirt, ar visi esat ža
bali.” 
na toliau,
kur pilna buvo 
I ii k I adagi u. (’ziona i 
rius liepi* nusiaiit 
gani kojas ir užsiraityt kelnes, 
nOs esant gili bala. Kaip užve
di* ubagus per erszk(*tyna, tik 
szokineja visi kruvinom kojom 
ir keikdami Levyzoriu, Jedva 
iszsikapurnojo isz
t) Le vvzori u s sako:

lai 1 ft

erszketyno.
“ Susimi 1- 

dami dovanokit, mat parėka
vau isz tolo, inislinau kad ba- 

Eina toliau- l’žejo bala
priaugusia viksvoms. Levyzo- 

...................“Czionai, 
apsiaukite, potani 

susidraskysite.”
Kaip užvede ubagus per bala! 
Puszkojo, puszkojo seniai, led- 
va ne lodva iszsilauže isz balos 
ir isz piktumo nežino, ka daryt 
Levyzoi'iui, bet tas teisinasi 
kad vyksvos esą dideles, o jam 
isz tolo pasimatė, kad (ai krū
mas. Eina

‘ ‘ klaupkitės, 
ja kunigas pas ligoni!
jau visi suklaupė ant keliu, 
jaueziai bėgdami sumindė vi

ki tani net ir dantis iszspy- 
“Ta paleistuvi, reke uba

gai, tu mum ir smerti padary
si!” “Ka-gi asz kaltas, diedu
kai, kad kunigo arkliai pasi
baidė ir mėtėsi ant tamstų?!
Neužilgio eidami

rius saku ubagams: 
diedukai, 
vėl kojas

vėl ir pamate at be
aut karve su jaueziais. Sako: 

seneliai, važi no- 
Tuo-

O

1

sus, 
re.

“'Taisykit bo- •lt
suriko Levyzorins, —

11

, pamate Le
vyzorius at važiuojant poną su 
szeszeta arkliu.
tagus, 
ba karve su jaueziais atbėga.
Sustatė ubagus isz abieju pu
siu kelio: kaip tik privažiavo, 
tuojau visi szoko szlajuot ark
lius, furmona ir ponui per akis* 
Arkliai pasibaidė, szoko isz ke
lio i n ra va ir poną iszverte. Le
vyzorius nubėgo iu rugius ir 
pasikavojo. Poijas, iszsirites isz 
ra vos, liepe suimt ubagus ir va
ryt i n d va ra ant rykszczin, bet

John Lizdas
PIANAI

Plejerei - Baby Grands 
Ant Lengvu Mokescziu

r

i “if;

' e*
i1'

Jotat?

1
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lt11

NAUJI GVARANTYTI 
PLEJEREI NUO

$390
„ . . 36 Rolfai, Sėdyne, Atve- DYKAI žirnus in xtubu, Uždan- 
..... — gala, Metas I’astrajinimns

suprato, i 
gudrus I 

vaikiszczias, kuris taip gražiai 1 
ant; 

arklio ir vijosi pankui Levyzo-1 
riu. Pavijos klauso: “ar tu esi 
aniuolas Asz” atsake Le- 
vvzori us. t 
mano arkli;
tau pasakysiu!.. ” Žydas nusė
do nuo arklio ir padavė ji Le 
vyzoriiii, o 
mus laužti lazd
priszveist Levyzoriu, bei tas 
nieko nelaukdamas, szoko ant 
f 
kos

apgavo

ko k i s

jo paežiu.

Pavijęs klausė:
“Asz”
Tai imk,

; asz
ft t

I

viena daigia;“L‘ ' ' " ‘

arklio ir padavė 
pats nubėgo in kru- 

os, mat mislino

arklio ir nudulkėjo keliu pali- 
Iszlindo 

o-gi 
k remia

žudą k minuose, 
žudąs isz kriiniu sn lazda, 
žiuri, kad Levyzorius s 
anl jo arklio, tik dulkes ruk>
ta. Matydamas, kad ir ji apga 
vo I 
das 

ft ft

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62

Mokamo 3.ežia procentą ant 1 
sudėtu pinigu. Procentą pride- , 
dam prie j^su pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir. , 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažai ar 
didelis. i

H. BALL, Prezidentą*
G. W. BARLOW, Vice-Pro. 
j. E. FERGUSON, Ka«.

i

I

j

l

I

e r r t J • |

ubagai teisinosi, kad esą žabali ' į 
ir visa kaltybe numėtė ant pra- 
vadoriaus. Eme ponas su fur- . 
mon u jeszkot Levyzoriaus 4r 
atrado rugiuose ant ežios (n- • 
pinti kaip kalina. Ubagus po- 1 
nas paleido, o Levyzoriu insi- 
dejo in kiszeniu ir parsivežė 
namo. rl\*nai ponas ji laike ant 
sztukos ir rodydavo visiem 
svecziam, kas tik pas ji atva
žiuodavo. Bei neilgai Levyzo
rius ir dvaro buvo: pradėjo pa
ti pOna iszjuokt, erne ponas su
pyko ir iszvarė Levyzoriu isz

l-

dvaro.
Eina, eina Levyzorius ir už

ėjo kareziama. Jnejo vidun, ra- 
JL. 1 ! I_ __ ! _
Žyd Atiką tuoj jo klausė:

. . ■ / «

do tik vienui viena Žydauka*
K

v .
Ui,

GERI ANTRA-RANK!Al PIANAI 
NUO $50 IR AUKSZCZIAU.

Priimame jusu sena Piana arba 
Fonografu kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio naujo l’lejcrio.
Raszykite o gausite pilna surasza

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST.

WILKES BARRE, PA.
t LADIES!

YOUR DRUGGIST 
RECOMMKNDI

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTIŪNI

Dis. Ly First National Laboratories
Lehighton, Pa.

kaip ir jo paezia, gryžo Ž\- 
klause Ž vdolka: 

“ Kaip-gi, pa
namo;

nu, a r pa vi jei ? ” 
vijau, da ir arkli daviau kad 
greieziaii nujol u. ’’

(TOLIA US’ BUS.)

M" M f I

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3
Philadelphia Specialistą 
’ ‘ k ; J 'IĮ |Viso* įtroniiAti* * A* * imi 'pu»

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Serganti Vyrai ir

visuose pa

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

Kraujo ir Odoa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligos.

Be operacijos ir patrlinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna •anvaite—Seredomi*, Ket- 
vergai* ir Petnyciiomi*.
lando*: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

Ofiaoa va-

Antras Floras, 
POTTSVILLE. PA.

DR. J. E. MENDELSOHN 
12 EAST MARKET STREET 

WILKES-BARRE, PA.
4 v ---- DOC------->4

Mano ofisai bus uždaryti nuo 18 dienos
ftr,r

Gruodžiu iki 5 Sausio. Atlankysiu gar- 
singiaiisius ligonbut.inius Klinikuš Su
vienytuose • Valstijose. Raszykite del 
atsilankymu arba pasimatymu su ma- 
nim po 5 dienai Sausio 1927. Velidamas 
visiems savo pacijentams Linksmu Ka- 
ledu ir Laimingu Nauju Metu.

MENDELSOHNDR. J. E.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. 1

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir U

I

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
« 9 V •'t « 9*1’ 9 «• M. . • •del šmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o bi j 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

H t ' ■'' . *1 ‘ *

pinigus in szita Banka 9 ^ 
lUga 8U pad:

Dekite savo 
ersitikrinsite ir matysite
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Velnias ir Boba
o KAIP NUCZYSTYTI 

PECZIU.

verte yra iszaugusi daug didės 
ne negu ukiu skaiezius. Vidu
tinis žemos vortjngiimas 187U 
m. buvo $3,363; 1900 m. $3,563; 
1910m. $6,444 jr 1920m. $12,- 
084. Akro verto padidėjo nuo 
$21.94 1870m. iki $24.37 1900, 
$46.64 —- 19101U. ir $81.52 — 
1920m. Inrankiai, maszinerijos, 
pragyvi'idmo sanlygos ir 1.1. 
pad i < h* jo proporci jonai ia i.

—KL.I.S.

Paprasta Amerikos 
Fauna.

“SAULE”

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKA3
GRABORIUS MAHANOY CITY

“Žemes klausymas” 
egzistuoja (langelyje Europos 
szaliii beveik nežinomas Ame
rikoje. Amerikos ūkininkai tu
ri daug svarbiu problemų, bet 
tie problemai nėra žemos ploto 
problemai. Suv. Valstijose ž<‘- 
mes netrūksta, pritekliaus ne- 
siranda, ir Europos szauksmas 

(langiaus žemes” 
negirdėtas

szalyj(*. Ckes turtas, delei ai 
vykimo (langiaus ūkininku, vi
sai nemažojo, nes paprastas d i 
durnas pagerintos žemos buvo 
toks 1920 m. kokis buvo 1900 
m., taipgi 1850m. Bot kiekvie
nos likos verti? vis didėjo.

Suv. Valstijų žemes plotas 
buvo tas pa'ls nuo 1860m. — 
truputi suvirsz 1,903,000,000 
akru. 1860m. ukininkai valde 
407,000,000 akru. Ukiu Žeme 
padidėjo nuo 1900m. 414,500,- 
000 akru iki 955,900,000 akru 
1920m. Padid(\jimas ineųie ap- 
dirbta ir neapdirbta žeme.

Apskritai imant, 1870m. 
kiekviena ūko turėjo 153.

kurisk kuisy masKieviejio pecziaus pa v i rąžius 
turi būti dažnai nuszluostomas 
audeklu, ininkszta popiera ar
ba bovelna. Riebumai numaz 

Igojumi vandeniu ir muilu. Kad 
sėjo tavo vyrui piktaji plauks V* 

...»i.. /.i .I(*

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvio, krikss- 
tinia, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1, 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Ir tavajaigias pakiszt i koja.
laimei kisza.

— Kodėl, mieloji f
— Gi todėl, kad kip?zas iu-

Kiekvienas vėlinąs 
vydus 'kaip velnias, 
pavydžiausias yra imiin.yle.jvs 
velnias. Czibirbis buvo velnins 
ir, be to, buvo insimylejes iki 
]>at ragu jauna velnaiti*. Jei 
pridesim prie to, kad Uzibirbiu 
meile buvo nelaiminga, tai bus 
visiszlcai uiszku, jog Czibirbis 
buvo pavydus kaip dn velniai, sziniu, kad tik

Keliavo (’zibirbis per pasau
li a py varas paleidęs ir k lia li
ejau joszkodanias. Norėjo arba 
kam kitam kaili iszvanoti arba 
sava gerai pakasyti, kad nenie- 
žetu. Ir atsiliktu man, kad Czi
birbis lH‘sivalkitnlamas pateko 
in Balbieriszkio kaimo pas jau
navedžius Gervinus.

'Tai buvo vos ketvirta meiie-
Dvvynia- 

keršai ir i>zilgai galė
jai iszvaikszcziot i apylinkes — 
kitos tokios poros nera-davai.

Dliszyte. pami(*gok. Asz 
pat> padarysiu ta darba. •

Kvietkeli. iszžiok snu
kuti. asz tau gabaliuku pyrago 
indosiu.

Pabuczinok mane in <!<*- 
balandėli:

T._
si susituokusi pora.

yra pa- 
het visu

in galva: gal, jau bus ir iszau- 
ges...

Gerviniem* pažadėjo Bam- 
blienei visa kapa antiniu kiau- 

: ja pamokytu 
isz bėdos iszsisnkti.

— Gi paimk »kastuvą, kū
mute ir kaip tik nueisi in lau
kus, apkabink meiliai 
paguldy k 
užmigs, 
plaukas: imk ir skustuvu 
szmykszl ji prie pat sza'knu.

Puse kapos antiniu kiau.-ži
nių Bambliene pasiėmė ir ta 
pati vakara pranesze Gervinai, 
kad jo jaunoji žmonele rengia
si skųstnvn papianti.

*
Visa diena 

lauke kaip 
Jo žmonele, 
bus ežia sumaniusi ji

sau ant keliu, 
kurpažiūrėk, 

imk

vyra ir 
Kai 

žilas

dirbi

t n t ok<

•s l’zibir-
ir iszgirdo

Ir ne

galiuku

I žsidege velnia> 
pavydu.

palaikius pecziu gerame stovx 
. >, be žvilgėjimo, 
nutrtinti minksztu storu aude
klu sudrėkintu keliais laszais 
keroino, arba szviesiu slidžiu 
aliejumi. Virimui vartojamus 
peczius kaikurios szeimiuin‘k('.- 
sprendžia yra gerinus taip nu
valyti negu nu juodi i, nes leng 
via u nnmazgojama, taipgi 
prosu ir katilu dugnai yra szva 
resni kuomet peczius yra aty- 
džiai uupalymotas. Yra ilius
truotas labai patogus mopai-, 
kuris szeimininkiu rankas ap
saugoja. nuo sujuodinimo Pas
tarasis yla padarytas isz avies 
kailio pavilgytas sename svies 

iszrastas moteries isz

virtuvėje iszradi- 
apskrities 

konteste.
peczius

rei'kn lingu

l i 

bildukams
žemes dar

bioje
\’ienam pleise susipesze 

vyras su boba, 
NnplOsze nuo virszu-galvio 

kuodą, 
Bobelei niekas daugiau

. nepasiliko,
Kada plika liko.

Su peiliu antaki vyrui

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir deklianmcijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25c

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

Jei plaukai slenka?
Naudok

4

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 
iszpiauKtytns, su raudon-medžio pri- 
dezekais, nosiniai ir juod-m’edžio 
ranka padaryti invairus artistiszki 
iszmarginimai, puikus vidurini, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir guli laikyti visam 
amžiui. Aukxzczio 17 coliu o 13 coliu 
ploczio. 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 jusi! na
mus. Užganėdinimas gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne

perpjovė,
Ka lik akies neisztnove, 
Vyras va ran t a iszpirko, 
Boba pas va i ta nuvilko.
Bet ir vyra apkaltino, 

Abudu in koza pasodino, 
Bausmia abudu užmokėjo, 
Keliolika doleriu padėjo, 

Pagirti tokio darbo negali,
Ba abudu kvaili,

() per savo kvailumą, 
Ir tamsuma,

Butu tureja ant duonos,
♦ • ♦

Taip kvailumas daro visados. 
Szenadoryje vyras darbo 

net u re jo,
Ne gauti jojo negalėjo, 

Kiek jisai nuo savo bobos (- 
nukente, 

1\‘gul gelbsti Visi Szvenli, 
* * ♦

'Teisybe, bjaurus bobos 
liežuvis, ’

Vargei ar turi toki szunis, 
Duoda sa v isz k i ui- pi pi r u, 
N<*aplenke ne kitu vyru, 

l'ž lai bnrdingierin ne turi 
Ba ant ju plusta ir nežiūri.

Nesenei atsibuvo baliukas, 
Mizernes pavietu^ ne kas, 
l’žmirszau kokia^tai buvo 

diena, 
nelaime palioku ir

< • Inetuvi“vrena.

te, iszrastas moteries 
Wythe County, Virginia kaipi 
geriausias 
mas kuris buvo tos 

Better Kitchen” 
Nikeliu padabintas 

turi būti valomas panasziai ki 
tiems nikeliniams daiktams, 
t.y., mazgojami karsztu 
luotu vanedeniu dažnai 
szluost ant 
arba popiera, kas palaiko gera- 
me ir gražiame stovyje. Sutam- 
sežusi nikeli galima nuszviesti 
arba atbaltinti.

Anglims,

Gervinąs dirno 
svetimom rankom, 

ta balandėlė, 
nugala

byti! Prasimanymas senos bo
ginai pa

žysta ta Bambliene! Ne be rei 
kalo žmones kalba, kad ji 
gana esanti: 
su velniais.

Bet vis tiktai Gervinai 'kir
minas szirdi (‘da: apėmė ji vi
sa nerimas, įkratė draiigĄ .-.

Kai atėjo Gorviniene, Gervi
nąs nieko nelaukdamas, pats 
padėjo galva žmonai ant keliu 
ir apsimetė miegas.

Žmona tik džiug kažka isz- 
1 rauke. Gorvinui szirdis plak, 
plak, plak — viens, du, Lys ir 

I Gervinienei už 
rankos. Žiuri — skustuvas.

Prakeikta boba! Tai tu tokia 
Tai tau frakuotas 

ponaieziukas reikalingas! Vel
nio tu botage! Asz tau parody
siu!

Velniai kvatojo visa 
krūmuose.

Kita diena dhr 
, (’zibirbis 

rankas trindama? 
žilvyezio^

bos! < )i — Gervina

susidedant i

, t

i r

ra- 
iiel

mui- 
ap- 

minkszta bovelna

taipgi malkomis, 
vartojamas peczius reikalinga 
dažnai ir kiaurai (perdom) vi 

iszvalyt i palaikymui 
szilumos. Pelenai turi būti isz
valomi kiekviena diena, taipgi 

iva i to isukrės
ti suodžius perdėm

duryje

imant,
3 ak 

rus žemes; 190()rn. 146.2 akrus 
ir 1920m. 148.2 akrus. Isz 6,- 
448,343 tikiu 1920m. tiktai 41,- 
882 ukes turėjo mažiau negu 
3 akrus žemes, ir lik 47,276 
ukes turėjo 1,00(1 akru arba 

kadangi vidutine 
uke susidėjo isz nuo 100 iki 
174 akru, kurios 
augszeziausios ruszies ukc

dauginus, 
susidėjo 
akru, skaitėsi

i*s.

•(•ko, lai atminkite kad jis nebus tokis geras kaip kad czionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymą dabar kol preke yra teip žema. Adresas:
P'

PRACTICAL SALES COMPANY,
Dept. 62. Chicago, Ill.

szine a u* i 
geras...

Szitaip dažnai kalbėdavosi 
Gervinai, ir atkiūtini 
bis pavyduolis (*me
ju meiliuosius žodelius, 
tik iszgirdo: biaiirybo pamate 
kaip jaunoji Gorvimene pabu- 
cziavo jauna.ji Gervina in pati 
nosies galiuką. Velnias neisz- 
turejo: in pati nosies 
— juk tai skandalas!

pra keikt u 
iki kraujo

liežuvi — ir pasiryžo iszardyti Gervinąs capt 
Gervinams laime.

Czibirbis, mat. buvo pavydus 
kaip du velniai.

*
Devynias diena.-, devynias 

naktis, devynis rvttis ir devv 
uis vakarus 
Gervinus.

Sukando

pasidarei

dienas,
*

gunde Czibirbis
Indgjo vu a savo

gerkle
vu a

pragariszka akademijos moks
la, nesigailėjo nei prakaito, nei Begiedojus,

ir vis

viena karta in k f
k 4

nuo vir- 
sziius iki apaezios. Visi linkiai 
turi būti iszvalomi reguliarisz 

virszut iniai
1

liežuvio, nei sąžines 
dėlto viskas ėjo velniop!

Buvo atvvkes (’zibirbis fra- 
kilotu ponu pas Gervinus
iliena kai Gervinąs vienas buv 

mieHa.

prie

ta 
o 

iszvažiaves in miešta. Siūle 
Gervinienei aukso 

krūva, kad sutiktu ?u juo bėgti 
nuo vvro.

v* <■ 
gaidžiams 

lauke
seno

kur buvo susitaręs 
atsiskaityti su Bambliene. Per 
peczius turėjo persimetės pora 
vyžų ir kurpiu; in anti turėjo 

dvi nauji
(’zibirbis

Kalbėjo meiles žo
džius. sieke, bet visos pirszly- 

frakuota 
Gervinu

bos baigėsi liūdnai: 
(’zi birbi iszlydejo i-z 
didžiausia szluota.

Apsiverto (’zibirbi>

insikiszes dvi nauji nagini. 
Ran'kosp laike ilgiausia žaga
ru.

Czibirbis prisiminė savo 
naite, del 'kurios turėjo 
vargo iszvargti, tiek

uodu ir 
ome zirsti apie uosi Gervinam- 
gal, b(*nt szitaip 

užsi>py relius. 
* * n

s upykd\ šia?
Nieko

Turėjo sprukti ne

vel- 
t iek 

nagu pri- 
sikramtyti ir tiek prisidusauti
visuose pragaro kampuose. Ir 
vis tiktai Czibirbini buvo dar 

jo velniszko.p szirdvj: 
dar galo ji pamilt i.

Kad t ik neinsi kiszl u 
mano istorija Bambliene.

ka, ypatingai virszutmiai ir 
apatiniai per kuriuos karsztas 
oras vaikszczioja apj-zildymui.

Kada degamieji sanariai ga- 
zinio pecziaus labai apsit ra alke 
reikalinga juos i.-zimli iszdul- A . * •- ... k . . . r ...

Paliko

Nuolatinis Žemdirbystes 
Augimas.

Kaip angszcziaii minėjome, 
nuo I8501U. Suv. Valstijose bu
vo padidėjimas skaillynese 
ukiu ir akiu žemes. Nuo 1850m. 
atidarymas dideliu žemes plo
tu vakaruose pritrauko daugy
bes ūkininku. Po Civilio Karo 
suardžius dideles plantacijas 
taipgi padidino skaicz'ius ūki
ninku. 1850m. tik 
szimezi u

padidėjimas

bjaurius 
nepadėjo! 
laimingas uodas kaminu1

Ir ko tiktai nedaro (’zibirbis 
per tuos devynis rytus ir vaka 
rus! Buvo net užvirtos ireziao 
(lomaja taboka, bet ir cziaedp- 
moji taboka 
jo.

nepaveiki* jaunu

pamiegok.

vilt ies 
“ji” i <

I )nszy te, 
pats padarysiu ta darba 

i* zžiokKvietkeli. i.-zzioR snu- 
gabalinka pyrn-knji: asz tau 

go judesiu.
PabiK'Z.iiiok mane in de- 

szine ausi balandėli: tu toks 
geras...

t

iižmusze Czibirbini 
žiiip.-ni kantrybes, 
cziodamas, uosi pakabines ant 
ragu, lyg pragara pardavės.

Ko tu toks liūdnas, (’ži
bi rhi * — paklausė ji karta 
Balbieriszkio Bambiiene.

Ko asz nebusiu nulindo !
Taip ir taip

- ir iszporino (’zibirbis kaip 
vaikas visa savo nelaime.

l’oros vyžų ir poros 'kur
piu ar nepasigailėsi!
suprato, jog boba gali buti ir 
už velnią velnesne ir sutiko: 
pažadėjo dar treczia pora nagi
niu.
i

t u

Pos Gervinu amžinos kalbos 
paskui i m i 

Ėjo žiauk-

•— atsake velnias.

Velnina

in ta 
” p:u 

mam* sau ir atsargiai apezili
pinėjo žagaru.

Vartai giržd >ugirgždejo, ir 
in žilviti pradėjo žygiuoti
už velnią velnesne Bambliene. 
Pamatęs ja ateinant. susiignže 
kamuoliuku ir kad ims bėgt — 
net dulkes laksto in visas pu
ses !

— Ko begi! — suszuko nu- 
stehubi Bambliene.

— Tu palauk. tada ir asz 
nebėgsiu, — atšaki1 velnias isz- 
kiszes liežuvi.

Bambliene su?tojo. ’Tada Czi
birbis nutraukė nuo pecziu po
ra vyžti ir pora kurpiu, iszome 
isz anties pora naginiu ir nuka
bino viską krūvon. Paskui pri- 
sirhzes visa prie žagaro galo, 
titkiszo ji ir trepsėdamas slin
ko in Bambliene.

Kai Bambliene Užtiesė ran
ka paimti savo dovanu, velnias 
paleido isz nagu visa žagaru.

— Bambliene, tu man bai
si! Clii-ciii-chi-chi! — Eiikvato 
jo velnias ir pasispyr<*s 
koja, niibzvilpe vėjais.

Czibirbis, mat, buvo pavy
dus kaip du velnini.

— Kramtikas.
------ tt.-. t "    * i ui"—m

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

Ant an^ro floro Kllne Sztoro.
vienai laimei velnias vis sten-11? W. Oentsr St. Mahanoy City

viena

t t
Insisznekejo Bntnblione 

Gorviniene:
— O žinai, kuroute, kiek-

su

Ant antro floro Kline Sztoro.

kyti, sudėti in dideli tam tikra 
ąsoti ir iszvirinti vandenyje, 
kuriu atskiesti skalbiamos so 
do proporcionaliai, puse svaro 
dkabliamos sodos ir viena galo 
na vandens, 
reikia apzluostyti 
bovelna sudėti atgalios in vie
tas ir gazo kiaurai iszdžiovint i. 
Skardis (“tray”
dalis po degamojo gazo dalelė
mis) turi būti plaujama 
nai patartina kasdien.

Degamosios dalys ir kaminė
liai aliejiniu pecziu turi būti 
užlaikomi kaip ir degamosios 
kerosiu i nes lempos, 
degamosios dalys i 
ir kuomet jie apsitraukia 
szvaruinais, gali but iszvalomi 
panasziai kaip ir gaziniai pa
ežiai. • •

Eleketrikinio peeziaii? 
leidžiamieji sziluma 
gali būti iszvalomi 
ir minksztu szepeteliu 
gusios daleles gali but Įirasza- 
lintos mitrinant jas.

— E.L.l.S.

gerai iszplovus 
po|)iera ar

— apat ine

daž-

Kaikuriii 
itskiriamos, 

no-

pra- 
olmenta.' 
vandeniu 

Sude-

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosuliu, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvapo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszaliinas, Užkimimas gal
vos, Isz prlszakio 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.

I

Vienam name tas dėjosi, 
Kraujas puikiai liejosi, 
Priežastis buvo girtybe, 
Tai didžiausia kvailybe.

Lietuvei be to negali apsieiti, 
paskui turi pas vaila eiti. 

Su paika nuvaro, 
hi koza uždaro, 

Liepia gerai užmokėti, 
A r a t šyde t i.

N’ienam brangiai kozas 
kaszta vo, 

() to neiszims, kiek in kaili 
gavo. 

Lietuviai nemažai gėdos 
t nrejo, 

Ba daugelis An klikų subėgo.
Nekuria besmegeniai, 

Kvaili avingalviai,
S k a i t y m n n e n žs i i ma, 

Visi priprato iii geryma.
Ir mergieos kelios yra, ( 

Kurios munszaine sriaubė, 
() jaigu greitai nepasiliaus, 

Nuo mano kimios gaus.
* * *

Isz Džerardzviles tilipona 
aplaikiau, 

Tuojaus su forduku ten 
niųilesz’kejau,

Noreikoje man daug jeszkoti, 
Po visa miestą trepsėti, 

Ba isz tolo riksmą girdėjau, 
Kada prie vienos vietos 

priėjau.

O

(

Iszrasta ir

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

••

lazbalsamuoja ir laidoja mlrualoa 
ant viioklu kapiniu. Pagrabua paruo*

15.6 nuo- 
vartoja- 

192(hin 50/2 
szimeziu. 1850m. lik 6 nuoszim-
cziai visos žem'<*s klasifikuota 
apdirbta; 1920m. 26.4 nuoszim-

183()m.
visos žemes 

mas- u kerną;

ežiui. Žemes plotai kurie ukiu 
nevartojami susideda isz kal
nu, pusjjeziu, m'iszku, miestu ir 
1.1. Dalis tos žemes vartojama 
ganykloms ir 'kita dalis gali 
Imti vartojama1 nkems po nu- ■ ■ * • •

1219 North Irving Ave.

t

Darbe buvo stiklai dideli, 
O keli berniokai kruvini. 
Badai žonoezius batalijų 

pradėjo,
Mat einiki traukti norėjo, 
Kuo kito doleri pagriebt', 

Ant stalo pastūmė. 
Ogi buvo kliksmo, 

I r žveriszko riksmo, 
Juka tekėjo, 

Ir stenėjo,
Daktaras turėjo darbo in va les, 
Pakol žonocziid susiuvo skyles.

asla nuo papraacziauaiu iki prakiL r 
niaunlu. Paraamdo automobiliua de) 
iaidotuvlu, 1 
kltiama paalvažlndjimama.

Bali Telefooaa 1878-M,1,

vMdlu, krik-ztyniu b

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenį) 
gėlimai greitai nustoja Jeigu patrini su

PAIN-EXPELLER
VatcbaiankHi ulr«g. S. V. Pat. Oflia. 

Žiūrėk, kad gautum dkrajj-garsuji per 
.daugiau kaip 50 metų.

Įkaro (Anchor)

V«tcbat«nkU> ulr«g. S. V. P#t. Oflie.
- ’ ) JI 1 ’ i .

I
■ '

irlgacija. Žemesvalymu ir

Žiurgk del raudonos bol$s.

v

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mhhawalca. lad.
“Namas Kuria Išmoka MllŲonus Del RuUesn

BALL^BAND
“Ball-Band” gumines kurpęs yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Padaryti Angliakasiams

, v ' "j. 1

Užsidek porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
Yra smagiausios kurpes kurias - * -

Mm

Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau
donos bolgs) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.

Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band” 
gumines kurpes, kurios čiouais pažymėtos 
—Lopac ir Himiner.

Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

atrodo.
bile kada nešiojai. *
Gali gauti “Ball-Band” Čebatus, Lopacs ir 

Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

Visi krautuvninkai juos parduoda.



ŽINIOS VIETINES

i
.. lit

wr ' ,

I

I

I

s

8AUL8

Philadelphia. — Kad ne Ka
lėdos tai Juozas Sabalauckas, 
43 metu, groserninkas ant Al
ter uH., butu sėdėjas kalėjimo 
•kelis menesius už nežmoiiiszka 
pasielgimą su savo keturiais 
sieratūkais kuriu motina nese- 
nei mirė. Sudže Smith pastate 
ji po kaucije $5,000 doleriu pa
leisdamas namo su persergėji
mu: “Jaigu kada da rnuszi sa
vo vaikus arba su jais pasiolgi- 
nesi nepadoriai, tai tave užda
rysiu ant keliu metu in kalėji
mu. Eikie namo ir padarykit* 
sieratūkams linksmas Kalėdas.

— Szaltas oras.
— Tik as2tonios dienos iki 

Kalėdų, o Nauji Metai taipgi 
greitai artinasi.

— Vardeiiio kompanije de
da in namus nuterins. Nuo 
Main nlyczios in East End jau 
indejo 2,500 mitelius, o am 
West End turi indeti da 900 
miteriu. O tai vis per munszai- 
ne ir danma naminio alaus.

■f Juozas Lynch (Lenkevi- 
czius), 65 metu kuris pulda
mas tropais iszsilauže koja ir 
ranka ir gj’desi Shenadorio Julius Vilkas, kuris Lenkif 
ligonbutije keliolika fanvai 1 kai save vadina: 
ežiu, mirė Panedelio ryta. Ve- ]<us, nesenai atsirado Brookly- 
lionis gimė Lietuvoje, pribūda
mas in Amerika jaunu žmo
gum būdamas. Kitados gyveno tikėtai ji užklupo detektyvai ir 
Park Place, Pa., Kansas City,

Brooklyn, N. Y.

I

Kan. po tani Mahanojui. Pali
ko paczia ketu ros (lukterės ir 1
du brolius Jurgi, Lee, Pa..

— Ponas

Jnljusz Wil-

ne ir su savo paeziuke apsigy
veno ant 97 Evergreen Av. Ne-

Mat ponas Vilkas
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j Priima depozitus per laiszkus, moka 47r | 
s taupomoms sanskaitoms. Slunczla pinigus \
I pigiausiu kursu in visas pasaulio dalis 
Į Parduoda laiva-kortes visomis linijomis. Į

i I

I

e
I

Į Aprūpina keleivius visais reikalais.
Pilnas informacijas suteikiam laiszkais.

I
Užrubožinio Skyriaus Vedėjas

A. B. STRIMAITIS i t • i

3
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Visokiais Reikalais Kreipkitės Vissz-nurodytu Adresu.
t

I

ox-lax das sekantis — pratink kuna 
prie regulariszkumo, gerk už
tektinai vandens, valgyk dar
žoves, k.t. salieru, kopūstus, ža
lias pupas, lęšiukus, salotas, 
svogūnus ir fygas, džiovintas 
slyvas ir rozinkas. Rugszczius, 
kaip apelsinai, tomates, obuo
liai, citrinai ir 1.1, daugiau pri
duoda muskulams veiklumo. 
Riebumai kartais reikalingi 
palengvinti tu judėjimą.

Proto veikimas yra surisztas 
su viduriniu organizmo judėji
mu. Valgyk tinkamai, nesirū
pink, perdaug nenuvarg, tuo 
rasi kad tavo sveikatos padėtis 
normale. Teiraukis apie savo 
sveikatos nenormalumus.

Prisilaikant augszcziau mi
nėtu nurodymu, savo sveikata 
palaikysi gerame stovyje.

—F. L.

vaikams druskos, “ex-lax” ar
ba žolių arbatos kas savaite. 
Tas nėra reikalinga nei gera ir 
nepatartina.

Yra du budai viduriu pra
liuosavimo — lengvas praliuo- 

smarkus viduriu 
viduriu

4 4

SVEIKATOS
PALAIKYMAS

IR INDIJONAI PRADEDA APSISZVIEST.
National Glacier parko kitados Indijonai naudojo savo 

paprastus senoviszkus mažus kirvukus, bet sziadien jau juju « . • « ■ •• • t 1 • 1*

aresztavo.
esąs pabėgės isz Conn, valsti
jos, kur buvęs inkaltintas už 
iszvogima $5,000 vertes visztu 

metam 
kalėjimo in Litchfield, Conn.
Vilkas pristatytas pas Bridge 

Plaza magistrato, kuris ji su
laikė be teises jokio užstato, r f

ir
Adoma, Springfield. 111. Velia ir pasmerktas dviem 
nis gyveno pas duktere Wes- 

ant 1015 East Pine 
Laidotuves atsibuvo ket- 

Graborius Tras-

ner’ienia 
St. 
vergo ryta, 
kanakas laidojo.

— - Steitinei

nenaudoja tik naujausio iszradimo kirvius, 
balti žmones, nes sako kad toki kirviai 

“ tomaliakai.daug parankesni ne kaip j uju

Isz Lietuvos.

< <

kokius naudoja 
balt-veidžiu”
J)

DU BROLIAI.

v ra Szioje szalyje randasi apie 
vienas milijonas žmonių ser- 
ganeziu plaucziu džiova. Ap
sisaugojimui nuo plaucziu 
džiovos reikalinga užlaikyti 
gerame stovyje savo sveikata. 
Žemiau sekantieji paaiszkini- 
mai suteikia informacijų svei
katos klausyme. Kuris tu nu
rodymu prisilaikys 
plaucziu džiovos.

Viduriu Užkietėjimas.
Dr. B. S. Herben.

Žmonoms vertėtu (langiaus 
užsiinteresuoti apie suvirinimą 
maisto žmogaus 
Yra a isz k i narna 
maisto vaikszczioja 
szimts ketliros valandas po ne
matomas musu organizmo da
lis. Maistas yra laikomas, suvi
rinamas, ir pereina in kraujo 
srioves, kuriomis eina in rei
kalingas kimo dalis. Iszmatos 
tuojaus Įiraszalinamos. Tos kū
no dalys neatnaujinamos, joms 
suirus tik gali but pagydomos 
ir neatnaujinamos.

Tankiai žmones paprastu bu- 
du gadina savo vidurius, t.y. 
smarkiai praliuosuojant juos. 
Kaikurios szeimynos prisilaiko 
viduriu

nuo

asavimas ir
iszvalymas.
praliuosavimo būdas ne taip 
suarzina viduriu žarnų pieve
les ir yra lengvesnis. Smarkus 
viduriu praliuosavimas labai 
kenksmingas ir turi būti var- 

‘keiites I t°jamas l'dnii retai. Kadangi

Pirmas

Viename sodžiuje gyveno du 
broliu- Vyresniojo buvo didele 
szeima, jaunesniojo žmona ir 
vaikai buvojau mirė. Abu bro
liu labai \nylejosi, iszvien dar
bą dirbo ir savo pelnu dalijosi. ,

Viena karta, po rugiapiutes, 
kada rugiai jau gubose stovėjo, 
jaunesnysis, nakti nubudęs, ta
re sau:

— Dievuli mano, kaip netei
singai mudu su broliu (hllija- 
vos turtais! Brolis turi žmona 
tiek' vaiku 
priteseti, 
daug reikalauja,

man nedaug tereikia. Mie- 
žunoma", aliduoeziau jam

y

ju pinigu'Paežiu vedimo, 
keliu farmeriu Locust Valley ' iszvilioinio ir kamforifzko isz- 
pas kuriuos surado samogon-1

užklupo ant

i-j garavimo in dausas 
kas, brogos ir namines. Visi Ii-1 ,,as Klimas

czampio-
— tebevedi Kay- •r

kos pastatVti po $600 kaucijos I <non«l St. Kalėjime, Brooklyne.
1 -- iszkeliauti Lietuvos irlyg teismui.

— Utarninko vakara stai- 
gai apsirgo Juozas Rntkauekas 
602 W. South nli. ir likos t ne
jaus nuvežtas in Warne ligon-

Neužilgo jis turės 
in didesni ir sziltesni

— Atlanta, (la.,toru J !

4 4 kliosz-
kale ji- |

ir 4 dienomis 
lam

LIETUVIAI SU VOKIE- 
CZIAIS APŽIŪRINĖJO 

NEMUNĄ.
Lapkriczio 3

Vokiet i jos
tikra komisija apžiurėjo 
muno srove, krantus ir nustato

nia kur turės iszbuti penkių : reikėtų, kad Nemuno vaga
“rekolekcijas”

(

1

ne smarkaustankas vartojimas 
viduriu praliuosavimo .sukelia 
in vairu viduriuose karszti, kas 
yra viduriams pavojinga.

Tankus vartojimas viduriu 
praliuosavimo vaistu priprati
na prie nuolatinio viduriu už
kietėjimo. Toks vartojimo bū
das verezia dirbti žarnų mus
kulams. Kaip kiekvienam žino
ma kad muskulai kurie nėra 
vartojami nuo tokio veikimo

butu tinkamai sureguliirota.
Isz Maineiviu Apylinkes, 

Juodupės vals., Rokiszkicj ap. 
(“V.“ kor.)
tekanezioj Vižankos upėj, vie

linis žvejas rado paskandinta,
Dabar

metu “rekolekcijas” už nau
dojimu Su v. Valstijų paczto>, 

. Kai al 
tai

bule Potftsvillej ant operacijos, prigavyst<‘s tikslams.
apdūmojimus”,

— Miestas puikiai iszredy-!(^11’ pi’iesz ji stovi skundai ke-
’ kuri nusiseko pasekmingai.

tas, sztorai papuoszti o zmo-

bus tuos 4 * r

loto paežiu,
niu pilnas miestas kožna vaka- apie septynetą.
ra, nes sztorai atidaryti lyg 10 sz,ta
valandai. Darbai eina gerai, 
todėl ir pinigėliu yra užtekti
nai pas visus.

— Poni Andrejauckiene isz 
Mahanoy Junction, lankosi ke
liolika dienu (Chicago pas savo 
tėvelius Mikus Kuzus.

— Roller Skating ant Nor-

— kuriu jis vede ' 
. T ’ j

i • Leningrado pilie! i ” 
vi dar ‘kriminale byla už daug 
patylu* ir civiles bylos jo bu
vusiu paežiu už viliojimą pini
gu isz ju.

— Pro szi kaimu

Taigi priosz tik ka gimusi kūdiki.
sto- policija stengiasi surasti kalti

: ninkus.
SULAIKYTAS INTARIA- 

MAS ASMUO.
Kauno policijos I nuovados 

valdininkai sulaikė pilieti Ka- 
Apžiurint ji, , rasta 

i mauzers, be to, paaiszkejo, kad 
pilietis Vaitis in Kauna atvy- 

’ . ko isz anapus demarkacijos Ii- — • » I •
kio atlvginimo, nes negalima ! 

Kli !

Byla jam iszkele bent viena 
ulrvsusi Brooklyniete mote- ;

Ona Puidokiene, isz'
iszdrvsusi 
riszke, 
kurios Kastas Klimas, po apsi 
vedimui ja iszviliojo $2,400. ' 

kevieziaus sales kas vakaras Bet jai teismas nepriteiso jo- 
nuo 7:30 lyg 10:30.

SHENANDOAH, PA.

— Jurgutis vienuolikos me
tu sūnelis Jono Stepanavi- 
cziaus, 405 W. Mont Vernon 
ulvezios, likos skaudžei sužeis-♦ ▼

ta per automobiliu kuriame 
Važiavo mot e re. Vaiko rogutes 
gavosi jx> ratais, kada leidosi 
nuo kalno ant Centre ulvezios. 
Norint s motere tuoj sustojo, 
bet vaiko nepacme in aut omo 
biliu idant nuvežt pas daktare. 
Numaris autoniobiliaus yra 
758-009 ir likos inteiktas poli
cijai idant surastu motere.

— Andrius

automobiliaus

I

i zi Va i t i.

Szvenezioniu. nijos, isz Szvenezioniu, kuri 
; laika gyvenos nelegaliai ir Vil- 
' kaviszkyje policijos priežiuro-žinoti, ar turi “sultonas” ..... . . . . I puuvijuninas koki turtą, isz kurio gulo-1 ||(,H 1)|lv() ,lllsiĮtlll(eH. Vaiti

tu savo prigautoms moterims! 
ir merginoms atlyginti. — V. i— v. savo globon politine

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda Kotelis (saliu- 
nas) 12 ruimu, namas naujas, 
paežiam vidurį miesto prie di
džiausios gatves prie State kc 
lio ir Street kario. Bulivard 
lempa prie paties lango. Gara- 
džius del dvieju maszinu. Ran
dasi ant didelio loto.

naujiems

viduriuose, 
kad daugelis 

dvide-
(1

— visiems reikia • * • • • visi aptaisyti.
o asz vienas

Jis

Januleviczius 
pirko namus nuo Szimo Ufber- 
go už $5,500. Antanas Stepans- 

namusviezius pirko
James Boylan už $6,500.

mm

Tamaqua, Pa. t Ketverge •
ryta apie 3 valanda mirė gerai, 
pažystamas Juozas Melczins- j
kas, 72 metu, 503 Washington j 
ulyezios, sirgdamas kokius du f 
metus. Velionis gimė Liudvi
nave, Lietuvoje. Paliko dide
liam nuliūdime paczia Ona, 
(lukterės Liudžiuvienia, Brat
tleboro, Vt., Margarieta New 
Yorke, Helena Schaeffer, Rea
ding, Pa., Julia New Yorke, su
nns Kazimiera Tamaqua, ir 
broli Vinca, Brattleboro, Vt. 
Velionis kitados gyveno Maha
noy Plane per 22 
atsikraustė in ezionais koki 7 
metai adgal. Laidotuves atsi
bus 9 valanda su bažnytinėms 
apeigoms S.S. Petro ir Povylo 
bažnyczioje ant kuriu likusi 
szeimyna užpraszo visus pažys
tamus, gimines ir prietelius at
silankyti atiduoti paskutini 
patarnavimu a.a. Juozui. Reiko 
primint, kad velionis buvo se
nu skaitytojum “Saules” ku
ria skaito konia nuo pradžios 
iszdavimo. Lai silsisi amžinam 
pakajuje.

metus, vėliaus

imti... 'Taigi, nuėjės

Parsi-! 
duos pigiai nes noriu apleisti 
miosta greitu laiku.

Wm. Mitchell, 
127 S. Lehigh Ave 

Frackville, Pa.t. 102

Dubeltavas
Tikietas !

NEW YORK A
NEDELIOJ 19 Decemberio

Specialia Treinaa Sukatos Nakti

Isz , Ryte
Shamokin ........................ 12:01
Mt. Carmel......................  12:10
Ashland............................. 12:47
Girardville........................... 12:65
Shenandoah......................... 12:35
Mahanoy City ................... 1:16
Tamaqua ........................... 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23id St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

paėmė 
policija.
MOKES ALGAS KUNIGAMS 

BET NE VYSKUPAMS.
Lietuvos laikraszcziai raszo, 

kad ininisteriu kabinetas nu
tarė iszmoketi kunigam algas. 
Nemokės algų tik
vy: kupam: , kuriu nei Seimas, 
nei vyriausybe nėra pripažinę.

Taigi iszrodo, kad kova tar
pe valdžios ir dvasuzkijos tuo 
tarpu pasibaigė kompromisu, 

i Visiszkam bažnyezios nuo vai 
stybes atskyrimui m*ra aisz- 

da ilgumos dabartiniam
I ■ -I F __

y

i kios i
' Seime.

GERA MOKYNE.
— Zosiuk, ar tu myli mok- 

slaine ir mokytis ?
— O, ir da kaip. Daugiaaše 

žiemos laike, kada mus palei-
< dže namo kada v ra stoka ang-
< liu. *

PIENININKAS YRA 
ATSARGUS.

Theodor Eschenback isz Kresge- 
ville, Pa., pasakoja savo draugams: 
“Kaipo pienininkas turiu būti lauko 
visokiuose oruose. Turėjau kroniszka 
perszalima ir kosuli per metus. Isz- 
bandžiau visokes gyduoles be pasek
mes pakol pirkau bonkute Dr. 
Whites Lung Healer gyduoles ir tuo- 
jaus man pagelbėjo.”

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

>)

Ant Readingo Geležinkelio

■■ - ..........— ' .............................—T ■■ ""
i 1 * ■ ■ •ii*''''1 J 111

—nw i 1 ■

Lietuviszkas Graboriut I
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

810W. N n r u r c «it.,
IIAIIANOY CITY, PA.

800 NAIIKET ST ,
TAMAQUA, PA.

esu, 
lai, 
turto dali. Bpt asz broli žinau 
jis niekuomet nesutiks didės 
nes dalies
laukan, pridėsiu jam prie kiek
vienos gubos(l)ent po kelis po
dėlius-

Kaip pasako, taip ir padaro.
.Jaunesniajam broliui namo 

sugryžus ir užmigus, nubudo 
vyresnysis, ir sako savo žmo-: 
nai:

Mano Marvte! Szirdi man 
spaudžia, broli atsiminus.- 
Vargszas vienas, kaip pirsztas, 
pasiliko pasaulyje: nei vaiku, 
nei žmonos neturi.. Dažnai, 
mums ežia krūvoje besilinks
minant, jis, gailesezio paimtas, 
vienas nulindęs isz pirkios isz- 

Kaip asz norecziau kuo 
ji nuraminti! Zinai ka, 

įmano brangioji: 'jei nelemta 
jam taip laimingam būti, kaip 
mes esamo, tošie nors turtin
gesnis už mus. Taigi, jei sutik
si, nueisiu ir pridėsiu po kelis 
pėdus jam prie kiek vienos jo 
gubeles... Ar tinki?

Žmona mielai sutiko- ■
Ryto meta abu juodu pama

to, kad gubu lygiai turima.
Dar pora kartu abu taip da

bot matydami, 
nuolat -vienoda, nutarė viską 
sužinoti.

— Eisiu, pasaugosiu, — abu 
tarė sau, 
ežia yra. v .

Buvo graži nįktis. Abu bro
liu iszejo saugoti, kiekvienas 
in savo lauka. Ilgai juodu pa
sislėpusiu tupėjo, bet nieko ne
sulaukusiu paėmė po kelis pė
dus, ir nosza vienasi aptvojo 
laukan. Ir beeidami abu susi
tiko.

— Tai tu ežia, Jonai! — su- 
szuko pirmasis.

— Tai t n ežia, Petrai! — sa
ko antrasis-,

Ir abu vienas antram puolo 
ant kaklo. Jr apk.iaszarojusi u

4. .

pasidaro minkszti ir silpni ir 
palieka visai nenaudingais.

Todėl tie vaistai neturi būti 
vartojami, kuomet nėra tikro 
reikalo. Reikalui priejup gali 
but vartojamą .mineralinis alie
jus, ricinos aliejus, arba drus
kos. Enemos tankus vartoji
mas yra tiek kenksmingas kaip 
ir vaistu vartojimas.

Viduriu užkietėjimo 
liuosavimu duodant saugojimu yra geriauses bu-

NE BUVO VISKO.

Bosiene: — Kukne, parteris, 
du bedruimiai ir pastoge tai 
kasztuos jum 45 doleriai rau
dos ant menesio.

Randauninkas: — Na, o kur 
tvartas?

Bosiene
tot Ka jame laikykit?

Randauninkas: — U-gi del 
tojo asilo, kuris szitas st ubas 
pa randavo t u. *

— Kam jum t va r-

broli

apsi-

Would Your Personal Accounts 
Stand a Business Test?

eina, 
nors

re j

.M

jog gubu

— ir iszt irsiu, kas

karsztai parfibueziavo.
1

M

BICZIU MEDUS.

Jeigu norite apsisaugoti nuo szal- 
ežio tai vartokite medų. 5 svaru vied* 
rūkas dž $1.65. Imant dauginus 
pirkaite pigiau. Visokiu karveliu ir 
balandžiu $2 už pora ir brangiau. 
Szunu del medžiokles, gražiu dideliu 
apžclkoju visztu ir Lt. (103

P. Androkus. 
Box 107 Pentwater, Mich.

SUPPOSE a trained auditor were to mull over your personal 
accounts and judge them according to efficient, business 
standards. Would your books stand the test.

If you are like many thousands of Americans, the income 
side of your ledger would, show up rather poorly. For while 
our people are reasonably thrifty and conservative in their 
spending the majority neglect one source of income—the earn
ing pftwer of their money. They actually iose money thah they 
coud have without the least effort.

Money can be PUT TO WORK to earn wages—a salary paid
in the same hard, cold cash that man and woman earn. Andrew 
Carnegie, John D. Rockefellcs and all the other fortune-builders

. knew this and a great part of their money came from the wages 
THEIR SAVINGS EARNED.

A safe way to PUT YOUR MONEY TO WORK is to buy 
shares of Pennsylvania Power and Light (’o. Preferred Stock. 
If you owned only 10 shares you would be entitled to receive 
$60.00 a year.

Y'ou are really losing this money if you do not

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO. 
PREFERRED STOCK

i

4 •

l

. l:-

invest in

Cut out and mail to order stock or for complete information.

Buy your shąres 
from any em
ploye of the
Oompan y — 
they’re our sales
men.

5

li/

■I

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.,
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

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

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

(yearly dividend rate of $6 per share) at price of $100 and
accrued dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due.

[ ] 1 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 $100 and 
accrued dividend per share is paid.

shares your Preferred Stock (yearly dividend 
rate of $6 per share, at $100 and accrued dividend per share with 

* draft attached through.

Name of your Bank............................................ .........................................

Name

Street

City .

[ 1 Please ship

I

♦d**

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

♦ shapes.




