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Prenumerata Kaiztuoja: Amerika ant viso mato f 3.00 
JEoropoje ir Kanadoje $4.00 ant viao meto.

Labzkue Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOOZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., 
i B MUM M

MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCZKOWNXI, Prm. A M*. 
F. W. BOCZKOWSKI, I4llor.

ISZ AMERIKOS™?.
PARDAVĖ SAVO PACZIA.
Birmingham, Ala. — Valen

tins Wal'lace, kupezius arkliu 
ipz artimo miestelio, neturėda
mas pasekmes pardavime ark
lio, pardavė savo paežiu “del 
James’o Campbell už penkes- 
deszimts doleriu. Motore tam 
visai nesispyre ir noringai nu- 
sidnve in 
locnininko.
NETINKAMA VIETA

PASLĖPTI PINIGUS.
Pittsburgh, Pa. — Szimas 

Pokva, paslėpė savo suezedin- 
tus pinigus po szunio būda, bū
damas tvirtu kad jok is vagis 
juju nesuras. Budoje gulėjo vi
sados pririsztas szuo. Todėl 
Szimas buvo ramus ir nesirū
pino apie savo apsaugotus pi
nigus.

Bet tame labai apsiriko, pa
sitikėdamas ant iszti'kimystes 
szunio kuris bilvo labai neuž- 
gana-diritas isz savo gyvenimo,

savo

namus savo naujo

nes jojo p^nas ji laike visados 
pririszta ir skupiai maitinda
vo. Ūžtom i nes kad jojo ponas 
ka toki paslėpė po būda, isz- 
trauke ir praliejo draskyt ir 
tik ant laimes Szimo, jojo duk
tė patemino 
pinigus.
pinigus in banka ir dabar ne
sirūpina kad isz ten jam kas 
paims, tik dabar vela rūpinasi 
idant banka nesubankrutintu. 
— Vargas žmogeliui su pini
gais, lx»t didesnis vargas jaigu 
j uja neturi.
SUVALGĖ KELIS ŽMONIS.

San Antonio,, Tex. 
neszta in czionais 
ėdžiai ant salos Tiburon, arti 
Meksikos, suome du Meksiko- 
niszkus žuvininkus, padaryda
mi isz ju puiku kepsni ir suode. 
Meksikoniszka valdžia nusiun
tė in lenais kareivius ant nu
baudimo žmogedžiu.

in laika ir atėmė 
Szimas tuoj nunesze

Da
bok žmog

TURI DEVYNES PACZES.
Mansville, R. L — Jacob 

Bittzer, kuris likos aresztavo- 
las už daug-patysta, dabar ran
dasi kalėjime. Kaip lyg sziam 
laikui isztyrineta, tai jisai turi 
devynes paezes. Keturios isz 
j uju jau atsiszauke, o 

ne nori ne
apie ki

tas Bittzer ne nori nė kalbėti 
kur josios randasi, bet palicije 

neužilgio su-mano ir lik uses 
rasti.

SENATORIAI GERE KAIP 
SZIAUCZIAI.

Itbaca, N. Y. — Senatorius 
Royal S. Copeland, isz New 
Yorko, kuris laike czionais po- 
litikiszkas prakalbas, kalbėjo 
tarp kito ko, kad laike pietų 
iszkeltu del daugelio senatorių, 
“vienas isz juju taip pasigėrė 
kad.net nuvirto nuo krėslo ant 
kurio sėdėjo.“

Senatorius tolinus sake, kad 
tai didžia use veidmainyste, 
jaigu republikoniszka partije 
užklumpa ant demokratu isz 
priežasties prohibicijos, o Wa- 
sliingtone galima kožna diena 
užtikti girtus senatorius. Ant 
t uju pietu radosi ir senatori us 
Copeland kur mate daugiau 
gerymu ne kaip kokiam saliu-

APALPO ISZ DŽIAUGSMO 
ISZ NETIKĖTO GILIUKO.
Wuycross, On. — Bob Kelley, 

Htatytoju.H litam imt linotaipo, 
spaustuvėje, staiga i apalpo ir 
sukrito ant grindų kada jam 
padavė telegrama, apreiszken- 
ti, buk jisai pasiliko locninin- 
ku 250 tukstaneziu •doleriu, pa- 
liktiiR per (lode Louis E. Lilės 
isz Avondalę, Arizonos.

didžiause

ZUDINTOJAS
LIETUVISZKAS VAIKAS 

NUŽUDĖ SAVO DRAUGA 
KAD JI ISZDAVE.

Nashua, N. 11. — Pranesza, 
kad Pranas Rokas, lį metu

areszt uo- 
užmuszimc 

Adomo Gudavicziaus, 12 metu

gyv. 32 Factory St. 
tas ir kaltinimas

i

gyv. 41 Factory St. Jis bus tei
siamas Spalio mėnesyj.

Adofas buvo rastas 
tas 
prie

nusziju- 
pereita Utarnyka kieme 
Main Street Metodistu 

bažnvezios. 
•F

Jonas Miszkinis, 10 metu, 
gyv. 42 Factory St., irgi buvo 
aresztuotas už vagyste ir byla 
bus sziu savaite. Rokas ir Misz
kinis buvo aresztuoti Valstijos 
Industrijos mokykloj, Manche
ster)', kur jie atėjo patys pasi
davė.

Pereita Panedeli aresztuota 
trvs vaikai už insilaužvma ir •l'
v a gysta geležiniu daigiu krau
tuvėj ir sako, kad jie ten pavo
gė reviįlverius ir amunicijos.

Kaltina, kad abu vaiku nu- 
szove savo dranga, kur per
daug kalbėjos apie insi lauži
mus ir vagiliavimus. Inspekto
rius McCarthy, liudijo, kad jis 
ir policijos virszininkas Good
win klausinėjo Roką ir vaikas 
prisipažinęs, 
savo dranga vienu isz trijų re
volveriu. 
. ________________

10 metu

kad jis nuszoves

‘ BET NE VISI SULAUKS 
TOSIOS LAIMES.

N. Y. — Henry C.Trov,
Granger, sudėjo Iloosick Falls, 
Peoples National banke szirn- 
ta doleriu del Princeton Uni
versiteto, ant sekaneziu iszly- 
gu:

Kas meta puse procento turi 
Imti nušiaušta del universite
to “szvietimo reikalu gerinti“ 
o antroji puse turi būti pride
dama prie kapitalo sumos. Per 
90 metu, tokiu bildu kapitalo 
suma su pridedamais procen
tais banke užaugs ant $1,620,- 
80., per 198 metus užaugs ant 
$103,731.20 o per 504 metus ant 
$9,496,979,640.40. Taip apskai
tė pats bankas ir sako kad po 
tukstanezio metu, procentai ir 
suma užaugs ant tiek, kad ne
galima bus juos suskaityti.

szvietimo reikalu gerinti

RADO 800 DOLERIU 
STALO KOJOJE.

Pa. — Keli mene-Reading 
šiai adgal nusižudė Jokūbas 
Hull, isz rupesties netekimo sa
vo moteres. O kad neturėjo jo
kiu giminiu, 
kandai nuėjo 
Tarp kitu daigiu radosi dide-. 
lis stalas ant pardavimo, kuri 
nupirko 
Pranas Pearson 
žmogelis, 
mas stalo iszneszt 
ntsu'ko kojas isz kuriu iszpuo- 
le keliolika pundeliu bumasz- 
ku. Kada iszvyniojo jas, radosi 
net asztuoili szimtai doleriu.— 
Gausiai užsimokėjo jam pirki
nys.
KETURIOS KIAULES SU

AUGĘ IN VIENA.
Frederickfc/burg, Pa. — Far- 

mėris Vincent Sillers, parsive
žė namo gyvuliu da'ktara idant 
jisai prailgintu gyvastį nepa
prastam sutvėrimui. Yra tai 
keturi parsziukai suaugo in 
viena kaip Slamiszki -dvynai. 
Kožnas isz parsziuku turi po 
ketures kojas, uodega ir snu
ki, bet tik po viena aki kakto
je. Žmones isz visu szaliu su
važiuoja regėti to nopapfasto 
gyvulio ar gyvuliu.,

visi naminiai ra- 
ant licitacijos.

kaimynasvvelionio
ne turtingas 

už $3.75. Negaleda- 
per duris,

IT. BQ^ZKOWSKI, Id Ito r.
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MAS LIETUVOJE; PAGEL* 
BA REIKALINGA.

Kaunas. — Vieni tvirttina, szie 
metai esą goresni pereitu, kiti 
—blogesni. Tautininku laikra- 
szcziai Lietuvoje ramina, bado 
nebusią, o socialistu ir kriksz- 
czioniu siūlo badmeti. Amen- 
ficczia ekskursantai, kurie nc- 
gveno kaime, negali teisingai 
tikros padėties nupieszti.

Reikia pasakyti atvira tiesa 
— blogmetis Lietuva sziemet 

ežia gamta, 
visur

VISA ŽYDU S Z E IM Y N A 
PRIĖMĖ KRIKSZTA PER 
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30 PASIKELELIU
UŽMUSZTA; KUNIGAS 

SUSZAUDYTAS.
Mexico City, Mex. — Muszy- 

je tai’)) pasikeleliu ir valdiszko 
vaisko netoli Guanajuato, li
kos užmiiszla trisdeszimts pa-1 
sikeleliu ir juju vadas Ceeilio 
Cerva n t (‘s.

San Cayetano likos suimtas 
kunigas už sznipavima drauge 
su dviems pasikcleliais ir 
szaudvti. B’

Banda pasikeleliu kurie už
klupo ant trūkio arti Auguas- 
calientes ir ji apipleszo, likos 
suimti ir suszaudyti.
DAKTARAI GALI ISZGY- 

DYT BEPROCZIUS.
Madison, Wisr— Po dvyli

kos metu da-ktarisz’ku tyrinėji
mu Wisconsino Universiteto, 
ant galo pasiseko iszrasti bilda 
iszgydymo ligoniu kurie 
ant silpno proto. Daug
jau iszgydyta ir bandymai bu
vo

serga 
ligoni u

pasekmingi..Bandymus da
re daktarai W. F. Lorenz ir A. 
S. Loovenhart prie daugelio 
da k tani.
VAIKAS NUKIRTO GALVA 

KŪDIKIUI.
A'lliance, Nebr. 

aresztavojo dvylikos metu vai
ka kuris pavogė isz automobi- 
liaus dvieju menesiu kūdiki po 
tam nunesze ant lauko kur jam 
su peiliu nukirto galvele. Sze- 
rifas važiuodamas per laukus 
iszgirdo kliksma‘kūdikio ir nu
bėgo pažiūrėti kas atsitiko, bet 
per vėlai atėjo idant užbėgti 
kruvina darba jauno iszgamos.
NORĖJO SUDEGINTI

MERGINA PECZIUJE.
Lake 'Bluff, Ill. — Miss El- 

freda Knaak, 29 metu, isz Chi- 
cagos, likos surasta nuoga ir 
pusiau sudeginta, kuria rado 
dideliam pecziuje sklype pali- 
cijos stotyje. Matyt, kad pir
miau buvo sužageta per savo 
užpuoliką, po tam nurėdyta ir 
inkiszta in pecziu. Jaja surado 
ant rytojaus pusgyve ir nu
vežta in ligonbuti, kur po ke
liu valandų mirė.

*

APLAIKE TURTĄ UŽ PRIE
LANKUMĄ DEL MOTINOS.

Saint Louis, Mo. — Už tai, 
kad raszydavo gromata pas sa
vo motina 'kas sanvaite per 16 
metu, 
Amerika, J. W. Gordon, kriau- 
czius, aplaiko visa turtą iszne- 
szant ant 150 tukstaneziu do
leriu kuri jam paliko jojo dė
dė L. L. Liberman isz Londono.

Gordonas turi da tris 'bro
lius, bet tieji nieko neaiplaike, 
nes apie motina suvisai užmir- 
szo ir nesirūpino, o jisai nors 
paraszydavo jai gromata ir už 
tai josios brolirf paliko jam vi
sa turtą. "

prie

I ’alieije

kuria

nuo kada pribuvo in

BERLYNAS Orlaivis Zep
pelinas, kuris apleido Amerika 
Panedeli ryta, pasekmingai at
lėkė namon in 1 
Vokietija, 7 :()(>
vergą rytu. Ant orlaivio rado
si 62 pasažieriai. Atliko 
kelione in (>3 valandas.

Zeppelinas iszveže isz Ame- 
riko 49,745 gromatu ir 51,938 
atvirucziii, kurias iszsiunte gi
mines iii visas.szalis Europos.

Isz Visu Szaliu
Ffedrichshafen 

> valanda ket-

ilga

ŽIURKES APGRAUŽINEJO 
MIRSŽTANTI.

Binghnmpton, N. Y. — Le
wis Jac'ksynas, gulėdamas ant 
mirszlauczio patalo nakties lai
ke likos užkluptas per kėlės di
deles žiurkes, kurios jam pra
dėjo graužti akis, uosi ir ausis. 
Būdamas silipnas, negalėjo 

apsiginti 
du'kte ser- 

gunezio atėjo in kam'bari, užti
ko žiurkes ir iszvaike jaises po 
tam neapleido tęva pakol nu
mirė.
AMERIKONAI ISZDAVE

KANADOJE $300,000,000.
Ottawa, Kanada. — Szimot 

laike,
turistai, kurie atlankė Kanada 
iszdavo 
ant

silipnas, 
szaukti pagelbos ir 
mm žiurkiu. Kada

vasaros
1

A meri koniszki

doleriu
pavilginimo 

geru alucziu ir

300 milijonu
gerklelių su 

arielkelc. Szi- 
met atvažiavo beveik du kart
tiek Amerikonu in Kanada ne 
kaip praeita meta. Ant rube- 
žiaus suskaityta milijonus au
tomobiliu kuriu locnininkai 
praleido nuo 24 lyg 60 dienu 
Kanadoje.
PROTESTONAIBALSUOS 

UŽ SMITH’A.
Ra. — Protesto- 

niszkas kun. Frcdrikas Stanim 
< 
apie 
prezidento ir prižadėjo su visa 
savo parapije balsuoti už ji. 
Tame tiksle net parasze gro- 

pas Smith’a prižadeda- 
paszelpa rinkimuose. 

Poliaus kun. Stamm primine

Headingn >

ių u ri u
24 iv (>•

apreiszke savo gera nuomone 
kandidatu Smith’a ant

mata
mas savo 
T
jog gailesi kad kiti p rotos to
nai yra taip tamsus kad prie- 
szinasi Smith’ui todėl kad ji
sai yra katalikas ir gailesi kad 
tarp kataliku ir protestam: už
ėjo tokis nesupratimas.

PADIRBS DIDŽIAUSIA
LAIVA ANT SVIETO.

New York. — Laivine kom- 
panije White Star, apgarsino 
buk baigė statyti nauja laiva

»

60,000 'tonu sunkumo kuris bus 
vienas isz didžiausiu laivu ant 
svieto. Sziadion didžiauses lai
vas yra Majestic'o jojo drau
gas yra Leviathan. Majestic 
laivas sziadion yra greicziau- 
siu 'laivu, bot naujas laivas bus 
daug greitesnis.

Dei-

RADO DEIMANTĄ SVE- 
RENTI 282 KARATU.

Kimberley, Afrika. — 
mantas didumo visztos kiau-
szinio ir sverentis 282 karatu, 
likos surastas per vietini dar- 
binin'ka Bed H.<xpe kasyklose 
Darklv Weste. Yra tai didžiau
ses deimantas, surastas tonais, 
Tr kuri nupirko tūlas deimantu 
kupezius už 22,000 doleriu. Jai- 
gn butu tikrai 'baltas, tai butu 
užmokėjas jisai 120,000 dole
riu.

DidžiaitsėA* dcdrttanta.^ ant 
svieto yra Cullinan, kuris svė
rė suvirszum .’’,000 karatu. Ko- 
liinoor deimantas svėrė priesz 
sup'jaustinima 900 karatu bet 
kada ji supjaustė ir nuszvcite 
svėrė 106 karatu ir sziadion 
randasi Anglijos karaliaus ka
rūnoje.
BAISUS ATKERSZINIMAS 

APGAUTO VYRO.
Vilnius. — Kaime Matkevi- 

cziuose, kaimuotis vardu Daro
zovas, sugrvžes isz vaisko na
mo ir 'dažinojo nuo kaimynu 
Imk laike jojo nebuvimo na
mie, jojo pati mylėjosi su gas- 
pa'dorium Rojanu ir susilaukė 
su juom sunu. Nuskriaustas 
v v ra s

juom sunu.
taip inirszo, kad suka

pojo savo 
kirviu,

apgavi nga pa ežia 
po tam padege grinczia 

Rojano, o sunu, kuris gimė isz 
uždraustos meiles paskandino 
prude. Iszpildos ta viską, pats 
Darozovas pasikorė artimoje 
girraiteje.

I

I

MOTERE GIRINIU SARGU.
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Fv
Mrs. Walter B. Sellmer isz 

Fairfax, Calif., yra vienatine 
girriu sargas (luullesnyke) vi
sam Kalifornijos valstijoj. Lyg 
sziol aresztavojo 40 prasižen
gėliu už szaudymn uždraustu 
paukszcziu ir žvėrių.

Germerelicim, 
Aptiekorius Rotschild, gimine 
turtingiausios Žnliszkos szei- 
myuos Europoje, kuris gyveno 
caionais, persikėlė su visa savo 
azeimyna in Koennersreutli. 
Tame mieste gyvena Terese 
Neumann ant kurios ranku ir 
kojų randasi Kristaus kanezios 
ženklai, kurie padare ant ap- 
liekoriaus t</kia intekme, kad 
tuojaus po pribuvimui in mies
teli jisai priėmė katalikiszka 
tikėjimą su visa savo szeimy-

Lietuva 
atlankė. Bet kalta 
ne valdžia. Suprantama, 
negi bus vienodai. Todėl vieno
se aps. geriau, kitose blogiau. 
Lietuva tacziau maža valstybe •

na, o krikszto motina buvo pa- ir viena apskritis daug rcisz-
■4 t P *»/X x« xv XI XX a a <v «-x I \ * L xv 1 > "t V ‘W ▼ i • "W "Xt i Dabar

♦

Terese Neumann.
Rotschildas mano lankytis in 
seminarije mokytis ant kuni
go, o likusi nariai szeimynos 
instos in kliosztorius. Savo ap
tinka padovanojo 
savo darbininku.

vienam isz

PALAIDOJO SAVO KOJAS.
Budapesztas, Vengrai. — Ana 

diena czionais atsibuvo nepa
prastos laidotuves. Turtingam 
kupeziui Mauricui Dumontui 
likos nupjauta koja. O kad tai 
buvo Žydas ir Žydu tikėjimas 
rodo kad 'kožna dalis kūno tu
ri būti palaidota, tai kada pa- į 
sveiko Dumontas, parengė lai
dotuves savo kojai, kurios at
sibuvo ąu.,-didele ceremonije 
Žydu kapinėse.

Tame paežiam mieste 1925 
metė, Leopoldas Haas palaido
jo abi savo kojas, o kada jisai 
vėliaus mirė, tai jo kojos likos 
atkastos ir palaidotos kartu su 
jojo kunu.

kia. Ežerenu, Utenos ir Pane
vėžio apskrityse tikrai blogme- 
tis. Ta maeziau savo akimis. 
Rokiszkio gi apskrity padėtis 
tokia.

Paszro perpus 
pernai. Vaisiu 80 
žiau. Pernai obuoliu kilogra
mui mokėjo 15 centu, o sziemet 
moka 70 centu. Bulviu 65 nuo
sz. žuvo. Už centneri mokėdavo 
seniau 2 ir puse litu, dabar jau 
10. O bulves geriausias duonai 

J]pridurkas. Pavasari bulviu pa
ras gales inkilti iki 10 litu. 
Rugiu pūras gales inkilti iki 
50 litu, nes jau dabar moka 30 
litu. Ypatingai bus sunku ma
žažemiams ir darbininkams. 
Pas ūkininkus taipgi litu ne
bus, nes nėra isz kur ju paimti.

mažiau negu 
i nuosz. ma-

DAUG GEMA MERG
VAIKIU.

Kopenhaga, Danija. — Pa
gal valdžios surasza, tai isz vi
su vaiku kurie czionais gema, 
25-tas procentas yra isz neve
dusiu žmonių. Danai yra laimi 
tame lėtus nes ju tiesos net 
leidžia nevedusioms mokyto
joms turėti vaikus. Toji laisve, 
kuri pavėlina mergoms turėti 
vaikus ir kad kožna motore 
privalo turėti nors po viena 
vaika, o kad ten yra per mažai 

, kad užtektu kožnai mer-

žinių,

vvru v 
ginai.

NAUJAS KATEKIZMAS.

1. Kas tai yra moteryste?
Ats. Tai szioj žemoj baus

me,
2. Ka žodis “ 

riauk“ reiszkia?
Ats. — Tai insakymas, kuris 

vyrus pažemina, o moteris isz- 
kelia, nes joms nėra draudžia
ma svetimvyravimas.

3. Kam Dievas meile sutvė
rė t

Ats. Vyrams kiszenius pu- 
tusztinti.

4. Kas tai yra angelai ?
Ats. Tai vedusiam vyrui sve

timo pati, —Vienybe.

9

už kuria pelnysime dangų.
Ka žodis nesvet'imote-

TEISINA.

Atbėgo in sztora motore ir 
atnesze tuziną kiausziniu, 'pa
dėjo ant baro ir pradėjo vago
ti:

I*Kokius tu man davei 
kiauszinius, visi pagedo.

Sztorninkas: — Ne turi ko 
pykt, nes dabar ne tiktai žmo
nes pagekle, bet gyvuliai, visz- 
to.s o ir kiaušiniai pagedo.

LIETUVOJE JAU PRASIDE
DA ŽIEMA.

Kaunas. — Isz Sziauliu prane
sza, kad Spaliu 1 diena ten pa
sirodo sniegas, taczia greit isz- 
tirpo. Temperatūra diena bu
vusi arti nulio.

Isz Joniszkio gauta
kad apylinkes tiek daug prismi
gę, kad susidaręs visai žiemos 
vaizdas.

Ir Kaune buvo pasirodęs 
sniegas, taczia labai maža.

Isz visur gaunama žinios, 
kad naktimis žymiai nukrin- 
tanti temperatūra ir buna szal- 
nos, kurios vietomis sulaikiu
sios žydėjimą žirniu. Ūkininkai 
biją, kad bulviu neapsnigtu.
SUNKI PADĖTIS LIETU- 

VOS ŪKININKAMS.
Renavas. — Renavo ir bend

rai Mažeikiu, Kretingos, Tau
ragės apskrityse, ūkininkams 
sunki buitis. Lietus pilte pila 
kas diena. Daugybe ūkininku 
rugiu nesuveže, javai nupjauti 
lyja, kai kuriu jau dygsta avi
žos, o vietomis dabar teplauks
ią. Rugiai sėjami, o sėkla — 
lauke tebera; sėjami szlapi — 
nežinia kada bepriseis pasėti. 
Derlius sziu nietu — neblogas, 
ypacz rugiai, avižos, vikiai ir 
sausose vietose bulviu yra. Bet 
sudoroti jie sunku. Visi ūkinin
kai skundžiasi sunkia padėti
mi.
NUKANDO NOSIES GALA.

Sziomis dienomis Kauno pil. 
Abclkis isz meiles nukando no
sies gala Anelei Makarienei.

GERI ŽMONES.
Oniszkis. Oniszkio apylinkes 

gyventojai labai susipratę ir 
mandagus u'k i n i n k a i.

Ineisi kur pas žmogų atsiger
ti, — gausi ir pavalgyti. Jei jia- 
klausi kur nors kelio, eis ir pa
rodys. Be to, kiekvienam žmo
gui jie su užuojauta pagelbsti.

Jaunimas inteligentiszkas ir 
apsiszvietes. Kuomet Oniszky 
yra koks vakarėlis ar gegužyne 
malonu žiūrėtis. Visi blaivus ir 
patenkinti.

t
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“SAULE”
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Kas Girdėt
įkaity tojaus kasztuoja nuimsi 
mažiausia penkis centus ant 
meto, tūkstantis gromatu 50 
doleriu, deszimts tukstaneziu 
500 doleriu ir 1.1., <

siunHli kelis paragiui- 
todel apskaitkite kiek 

per meta mums kasztuoja.

reike 
mus;

VISOMS CENTRALI- 
NIU DRAUGIJŲ

- ' - . VALDYBOMS

nirusiu.

Diena 2 Novemborio, kntali- 
:isska baznyezia apvaikszti- 
icja taip varlinamas “Užduszi- 
108”, paszvenstas atminimui 
r maldomis del mirusia myli
ai! ypatų.

Lietuvoje kitaip apvaikszti- 
icja taja diena, bet Amerike 
hioda ant maldų už atminti 

Todėl atsiminkime
mt t uju, kurie jau apleido szi 
ivieta, melskimės už juos idant 
Dievas priimtu juos in savo 
langiszka karalyste, nes ir mes 
nirsime ir geisime idant ir už 
nūs melstųsi tieji, kurie turėjo 
ciljuki pasilikt ant szios asza- 
ru pakalnes pergyveirti kelio
lika metu ilgi a us.

Užduszines pri puola vidury- 
kada laukai

lapai nuo medžiu nu
krito, kada medžiai savo sza- 
kas iszkelia in padanges, o vi
sa gamta rengėsi ant ilgo žie- 

primennnt

| Tuwnt omenyje,
Juk pacztas Dėdes Šamo .vrnp2iniu

kas skubiai gaminti visu Cen
tra liti iii draugijų istorijas, tom 
su kuriu valdyoomis dar nesu 
si t arta del ju darbuotes upra- 

. szvmo iszsiuntineta I J
la iszka i:

Saulei ” 
tieji pinigai yra daugiau reika
lingi, nes su jais galima page
rinti laikraszti.

Todėl meldžeme musu prie- 
teliu idant su prenumerata ne-' 
vilkintu, nes 'per tai padaro 
mums daug ergelio ir nereika
lingo kaszto, o 
su 
visiems szirdingai.

gana turtingas i 4

je rudens, 
luszti,

v ra

atsilsio,mini o
mums, kad ir musu gyvenimas 
yra panaszus in mirsztanczia 
gamta.

Todėl atsiminkime ant mir
ties, nuo kurios niekas negali 
lipsi saugot ir bukime ant jos 
pasirengia kožna valanda.

4 ‘ Ta ut i sz k a s krik szcz i on i sz- 
kas Susivienijimas Blaivu Mo- 

” Chicago, nutarė idant 
laike prezklento rinkimu atsi
botu pUblicznos maldos isz- 
melsti Dievo idant užlaikytu 
Amerike prohibicije. Maldos 
tesis visa valanda, 5 diena Ne

toriu

Ant giliuko yra kad Dievas 
gyvena labai augsztai, nes to
kios maldos nieko neprisiduos, 
lies Sutvertojo nepasieks.

Žmones kalba, kad kas gere 
“munszaine” tasai save užsi- 
trucina... Well, ir mes ant to 
sutinkame, bet reikė žinoti ko
kia munszaine žmogus turi ger
ti. Bet skaitome lai k raszczi uo- 
se kad Logansport, Indijanoje 
ližsitrucino pienu visa szeimy- 
na, kada karve priede žoles va
dinamos “white snake.” Trvs 
karves pastipc

tasai save

white snake.”
> nuo tos žoles ir 

keturios ypatos mirė nuo isz- 
geriino juju pieno.

Pieną kuri gauname nuo di
deliu pioninycziu yra nepavo
jingas sveikatai, nes yra pas
terizuotas, tai yra, sus/Jldytas 
lyg tam laipsniui kad jame vi
sos ligų bakterijos yra sunai
kintos.

Norints turime prohibicije, 
bet ne yra retumu pasitikti su 
girtu žmogum, bet matyti gir
ta arteli, tai yra geda del ark
lines veisles! Tokia tai buvo at
sitikimas ana diena
prigulintis prie tūlo l^enko 
isz Greenpoint, Brooklvne, N. 
Y.

Locnininkas arklio, 
damas kad prohibicije uždrau
džia ir arkliams gerti uždraus
ta vaisiu, davė jam iszsigerti 
ant ramumo gana didele czer- 
kele namines.

arkliui

nežino-

ant galo už ju- 
neapsileidimu doką vejame

sakoDa k t a ra i—spec ia 1 i s I a i 
mums kad malszumas, czystos 

linksmumas ir kodau-mislys, 
ginusia juoko yra kanecz rei
kalinga dėl musu sveikatos ir 
prailginimo musu gyvasties. 
Pritarėm jiems, kad tanu* tu
ri teisybe, nes kaip skaitome, 
o ir tankiai esame patys liudin- 
tojais kad daugelis žmonių ser
ga patys nuo susi rupi ui mo, pa
pildo savžmlinstas ir gauna su
mišima proto. Ne taip senei 
tūlas žmogelis Bayonne, N. J., 
gavo sumiszinia proto isz rū
pėsi ies ir turėjo Imti misi tins
tąs in paikszn narna. Rodą dak
taru ir visokiu profesorių yra 
idant žmones nereikalingai ne
sirūpintu. Jaigu tėvas szeimy- 
nos ne turi darbo, o vaikai yra 
iszalke namie szau'kdami duo
nos, tai iokis tėvas negali tu
rėti ramumo ir kanecz turi rū
pintis apie juju buvimą kad ir 
ne norėtu; joki specialistai tam 
ne gales užbėgti, tiktai viena
tiniu birdu, jaigu nusiims jam 
keliolika doleriu ant maisto, o 
tada ir rūpestis tėvo dings.

Pirma svki Amerikos istori
joj, didelis skaiezius Indijonu 
dalvvaus tautiszkuose rinki- 

rases.
taut iszkuose 

muose. Ainiai stiprios 
kuri valde szita Kontinentą 
priesz Kolumbo atradimu Ame
rikos, autoinatiszkai igijo Ame
rikos pilietyste Kongreso aktu 
priimtu 1924m. Priesz ta laika, 
Tndijonams pilietyste teikiama 
tik kuomet darode, kad buvo 
konipetentiszkus. Kuomet Indi
jonas g 
kalio 
petentiszku ir ingijo pilietyste. 
Apie dvi-trecz dalys Amerikos 
Indijonu tuo budu ingijo pilie
tyste, bet labai mažas skaiezius 
isz tu balsavo. 1924m. aktas 
buvo priimtas pervelu pavėlin
ti jiems dalyvauti 1924m. rin
kimuose, ir todėl sziu metu rin
kimuose jie visi gales dalyvau 
ti.

Kad nors’konstitucijonalisz- 
kas aprūpinimas teikia balsuo
ti nekreipiant a t ydos in rase, 
spalva ir lyti, bet vistieJc val
stijos turi teise snreguliuoti 
savo balsavimus. Valstijos turi 
ypatingus balsavimo reikalavi
mus. Pietų valstijose negrai 
negali balsuoti, bet, kad nors 
su Indijonais kitaip pasielgta 
vistiek Michigan valstijoj gen
tinis Indijonas negali balsuoti. 

Minnesota valstijoj neeivili-

alejo prižiūrėti savo rei- 
jis buvo skaitomas kom-

Ir ant tikrųjų arklys pasiju- zuotas Indijonas negali balsuo
ji n ksmasto “linksmas” pradedamas 

ant ui veži os szokti kazoku. To
jo regėjimo negalėjo nukensti 
palicijuntas ir aresztavojo loc- 
nininka.

įtaikė teismo prisipažino 
žmogelis kad paczesftavojo sa
vo arkliuku kelis kartus, kad 
turėtu didesne pajėga, bet ne- 
pagelbejo jojo iszsiteisinimas 
ir turėjo užmokėt 10 doleriu 
bausmes ir dabar žinos kad jai
gu prohibicije, tai prohibicije 
del visu sutvėrimu.

>»

teismo

Jaigu jusu prenuumerata už 
laikraszti jau pasi'baige ar ne- 
užilgio pasibaigs, meldžeme 
ne vilkint su užmokeseziu.

Ne laukite mylimi skaityto
jai, pakol apie tai jums prane- 
szime, tik pažiūrėkite ant sa
vo kvitu. Tokiu budu mums su- 

Iczedinarte kelis tivkstanczius 
doleriu ant meto, nes iszftiun- 
įimas vienos

ti.i

ti.
Nevada

3550,000 Indi jonu

ir gyvena kiek- 
szioje szaly- 

Beveik treczia dalis visu (n-

n.

valstijoj I nd i jonu i, 
kurie gyvena Indi jonu gyveni
mo vietose (reservations), ne
gali balsuoti.

Yra apie
Su v. Valstijose. Jie priguli prie 
193 szeimvnu 
vienoje valstijoje 
j<;
dijonu gyvena Oklahomoj ir to
je valstijoje visi Indijonai, tik 
neapsigyvene, kurie gali skai
tyti ir raszyti gali balsuoti.

Arizona, South Dakota, New 
Mexico, ir California turi dide
lius skaiezius Indijonu gyven
toju.

ANKSTYVAS 
PAUKSZTELIS.

kad spar- 
ežiai pasistūmėta “Statistiniu 

rinkite ir kad jau lai-I >

--- - —---- »------------ - ... ----  - - 
ri teise baladoti visuose rinki
muose.
ateives, kurios isztekejo už 
Amerikos piliecziu po Rugsėjo 
22d., 1922m. Ingyti teise bal
suoti turi paczioH imti žings
nius ingyti natūralizacija.
APSIGYVENIMO REIKALA

VIMAI BALSUOTOJAMS.
Klausymas: — Pereita Sali

me n. persi’krausczian isz 
Illinois in Ohio valstija. Iszsi- 
chiinu jūlnas natūralizacijos 
popieras 1925m. Ar galiu užsi
registruoti ir balsuoti savo 
naujoj gyvenimo vietoj?

C. C. Youngstown, Ohio 
Atsakymas: Ohio, New York, 

New Jersey, Illinois ir trisde- 
neszimu, kad negalėjo rasti re- sziints kitos valstijos reikalau

r,
SVETIM-ŽEMIU

PROBLEMAI
Darodymas Legaliszkos Rezi

dencijos Atvykusioms isz 
Kanados.

Klausymas: 19J6m. atvykau

A

Bot tu teise neinima 
kurios isztekejo

i
«*

•ri

iii ■—.1 I —    — *   I. Wl —

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos in Amerika' kaip per

KLAIPEDA
Ant BALT1C-AMER1K0S LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir

in Kanada isz Lietuvos. Išil
gai lenais iszbuvnu, atvažia
vau in Suv. Valstijas. Paėmiau 

iš
egzaminuotas kur nors prie ru- 

Ibežiaiis, užsimokėjau savo 
galvos taksus.”

nes szioje szalyje * kiek laiko, 
padaviau praszyma tapti Ame
rikos piliccziu, ii’ mano praszy- 
mas buvo sugražintas su pra-

traukini Montreale, buvau i 

sekanti i

ir pagrindas iszleidi- 
“ Ameri kos 

apie Lietuvius Su-

tikybinėje, ekonominėje,

Philadelphia, Pa. 
Spalio 29, 1928. 

Didžiai Gerbiamas Pirmininke: 
Sziuo turiu garbes atsikreip

ti prie Jusu sekaneziu pareisz- 
kiniu: Buvusio “Sesqtii Cente
nnial ietuviu Komiteto” inicia- 
tiva ir pastangomis padalyta 
pradžia
ui istorines knygos 
Lietuviai ’ ’ 
vienytose Amerikos Valstijose^ 
Joje but paraszytas musu gy
venimas visose srityse: Tauti
nėje,
visuomenėje, pilietinėje, politi
nėje, meno, sporto ir 1.1. Ir visa 
tai pradedant nuo pirmuju at
eiviu ir baigiant dabartiniais 
laikais. Szios knygos turinio 
sudarymui gana spareziai ren
kama “Statistines Žinios” ir 
jau pradėta ruoszti pats turi
nes. Sziaiidien jau visiszkai ne

' j'el 
Statistiniu Žinių 

ir pilnai užtikrinta 
pinigai szios kyngos 
niui. Belieka vien pasirūpinti 
jos iszleidimo pagreitinimu ir 
aties turinio tobulumu, 
leidžiamasis veikalas 
tikslus musu iszeivijos atspin- 

nuveiktu garbingu

Statistines Žinios

i • • I abejojama
4 4 > J

pasisek i mo 
surinkimo 
reikalingi 

iszleidi-

kai! 
butu

< <
užsi mokėja u 

Apsigyve-

šio

meto apsigyvenimu 
negu galima 

Tavo valstijoj bal-

ja vieno
valstijoj pirm
balsuoti.
suotojas turi apsigyventi nors 
90 dienu apskrityje ir 30 dienu 
balsavimo distrikte, kur turi 
užsiregistruoti apskrieziu ir

.J musnetižd ėdant
prievolių 

Amerikos Lie

visai keleiviu nevargina
Kodėl Lietuviai Važiuoją Ant Szios Linijos?

1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
G, Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

>

r

<

IN KLAIPEDA 
$107

KAINOS 
ISZ KAUNO 
(Treczia Klesa) 

$125 
Valdžios Tax 

Ekstra

l>

>

Treczia 
Klesa 

In Abi Puse $181 
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 

antra klesa) $122 

luabi pusi 203.50

korda mano inlcidimo. Kaip 
asz galiu darodyti legaliszka 
rezidencija.

D. O. Passaic, N. J.
Atsakymas: Form 2214 (Na

tūralizacijos Peticijos pirma 
forma) turi Speciali aprūpini
mą, arba ant tos formos rasi rinkimu distriktu apsigyvoni- 
tam tikra vieta kur gali pažy
mėti kad atvykai isz Kanados, 
aprūpinimas inima. ir tuos ku
rie atvyksta ’isz Meksikos. Toj 
vietoj turi aiszkiai pažymėti 
vieta Kanadoj, in kuria atvy
kai isz Lietuvos, ir diena kada 
atvykai in ta vieta, ir taipgi 
turi paduoti vieta Suv. Valsti
jose kur isz Kanados atvykai, 
ir diena kada atvykai. Jeigu 
negali atsiminti tikra diena at
važiavimo in Suv. Valstijas, ir 
negali atsiminti rubežinio 
miesto varda kur buvai iszeg- 
zaniinuotas, užraszyk vieta ku
rioje nusipirkai traukinio bi
lietu ir vieta Suv. Valstijose in 
kuria atvykai — tas 
Natūralizacijos Biurui susdkti 
tavo atvažiavimu. Yra 1,aliai 
svarbu paduoti tikra varda po 
kuriuo atvykai in Suv. Valsti
jas.^

Kartais pasitaiko, kad žmo- 
at vykę in Suv. Valstijas 

isz Kanados negali darodyti 
legaliszka rezidencija nes jie 
negali darodyt'i arba neaįsime
na atvažiavimo faktus, arba 
immigracijos aficieriai negali 
užtvirtinti ju t__________
Kongrese 'buvo invest a paleng
vinti nat .u rali žuvimą/ tu atei
viu, kurie atvyko in Suv. Vals
tijas priesz 
Immigracijos Akto ir kurie del 
nekuriu priežaseziu nfgali pri
statyti reikalaujamus atvyki
mo ccrtifi'katus. Bet: kol 'kas 
padėjimas nepermainytns.

ATEIVIU ISZTEKEJIMAS 
IR BALSAVIMAS.

Klausymas: Pereitais metais 
apsivedžiau su Amerikos pilie
te. Esiu nepilietis. 
žmona gali užsiregistruoti ir 
balsuoti ateinaneziuose rinki
muose ?

atsiminti

pagelbe

mo reikalavimai mainosi invai- 
riose valstijose.

MEDŽIOJIMO 
INSTATYMAI.

Ivlausymas: Mano draugas 
turi ūke Pennsylvunijos valsti
joj, jis pasikvietė mane ji ap
lankyti. Prasideda medžioji
mo sezonas. Kadangi neturiu 
pilnu Amerikos popieru, neži
nau ar galėsiu medžioti. Taip
gi ar negalite man praneszti 
kada medžiojimo sezonas pra
sideda ir kada baigėsi ?

R. S. New York Cit v.
Atsakymas: Kiekviena vals

tija turi savo atskirus medžio
jimo instatymus. Pennsylvani- 
joj, briedžiu (be ragu) medžio
jimas tesėsi nuo Gruodžio 1d. 
iki Gruodžio 15d. Kaikurios 
valstijos nepavelina gaudyti 
briedžiu. Keliose valstijose — 
Pennsy! vnni joje, (■oloradoje, 
Connecticut ir IIlinojuje atei
viai negali medžioti. Pennsyl- 
vanija nepavelina ateiviui tu
rėti szuni ir neszti ginklus. Ke
liose kitose valstijose leidimai 
k kainuoja net tris

((

ISZPLAUKIMA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA" 14 Novemberio "POLONIA" 4 December™

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG. 

PITTSBURGH, PA.
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

I<EXTRA I PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausios mados puikios kortinos, 
padarytos isz geriausios materijos, 
labai puikiai padarytos kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio. Didelis pirkinys už 
maža preke. Regulariszka preke szi- 
tu kortinu $3.50 pora, bet per szita 
menesi parduosime tais puikias kur
tinas dvi poras už $3.98 arba 4 po
ras už $7.50. Prisiuskite tik 35c del 

ir paraszykite
reikalaujate tu puikiu 

kortinu. Užmokėsite kada aplankysi
te kortinas savo name. Užganedini- 
ma gvarantiname arba sugražinamo 
pinigus jums adgalios. Nelaukite bet 
prisiuskite užsakymą dabar nes vėl

m w 
m L v - >< r

i
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dys ir jos 
darbu miszviotimas.

To dėlei 
jokiu
sziuo knygos 
tuviui 
Komisijos vardu turiu 
užkviest i 
Organizacija prie 
m o “

> >

nes,
>!

— Kelkis Juozai greieziau
— tavo dede numirė!

— A... jis tai jau per czesa 
gromatos del | buvo ankstyvas paukštelis t

f

finansiniu
< <

Leidėju • Literaiines 
garbes

Jusn vadovaujama 
pa greit i n i - 

Statistiniu Žinių” 
kimo ir knotiksliaiisio Jusu Or
ganizacijos darbuotes apibudi- 
nio, būtent:

L Kad paragintume! 
kuopas ar skyrius kuo 
cziausia suteikti 
sas 
sulig 
ankietu.

2-. Kad 
kuo

mums
tam tikslui

siirin-

savo 
grei- 

apie save vi
rei kai i ilgas žinias 

pagamintu

J tisu ()rganizacija 
t iksliausia atvaizduota 

szioje istorinėje knygoje laba* 
gesitina, kad pati Jusu Orga 
nizacijos Centro Valdyba pa
gamintu mums reikalinga me
džiaga. rPad malonėkite tam 
tikslui paskirti asmeni ir man 
praneszti, kad smulkmeniszkai 
su juo galecziau susižinoti 
sais Jusu Organizacija 
czianeziais reikalais.

3.

vi- 
lie-

Gal rastut galimu kuo 
greieziausia man pasiusti Jusu 

kad esant rei
kalui tiesiog jom galecziau pa
siusti blankas, paraginti laisz- 
kais ir gal ju nariu tarpe rasis 

pasi- 
ra-

kuopti adresus,

toki, kurie gales mums 
tarnauti kolonijų istorijų 
szyme.
. Teikite priimti mano kuo 
szirdingiausius sveikinimu ir 
linkėjimu žoilžus.

Su tikra pagarba, 
(pasirasze) Kun. S. Draugelis. 
Knygos “Amerikos Lietuviai”

Leidėju Pirmininkas.

ŽYDISZKAI.
— Tetele! del ko‘kates nak

timis ant stogu taip kniaukė 
ir urzgv?

— 'Lodei kad kates vra di
deli ponai ir diena* ne mėgsta 
nieko veikti, tiktai miegoti. 
........... i »■— —*■ • < ■- 1 ■ ■■ «,!>» ■ .

I

i

K. RĖKLAITIS (C 
Lietuvisakas Graboriut 
Laidoja numirėlius pa- JL 
gal naujausia mada ir mm 
mokslą. Turiu pagalbi- ii 
ninke moterems. Priei- || 
narnos prekes.

«1« ((prie* «t..
MAHANOT CITY

MAHIKTHT..
< TAMAQUA, VA.

s t*A.

nusiuntimo 
kiek poru

kasztu k
£

c
*9®

#

svk dau- 
/(vn-žinvinin ginus ateiviui negu upsigyvc- . . , . . .al \ azia\ ima. r . . ...................... . negausite tokio pirkimo.

daug ppACTirAI SAIFS <

i n vedimu Kvotos ‘

Ar mano

iiusiui piliecziui. 
valstijų ūkininkai 
medžioti per atdara sezoną ant 
savo žemes be leidimo. Bet ta 
privilegija teikiama tik szei- 
mvnos nariams arba darbiniu- 
kams. Žmogus norintis medžio
ti, turi gauti nuo State Game 
Commission kopija vietiniu 
medžiojimo instatymu. U. S. 
Department of Agriculture sa
vo Farmers’ Bulletin No. 1575, 
pagamino sutrauka 
sezono invairiu valstijų 
džiojimo instatymu.

NATŪRALIZACIJOS 
LIUDININKAI.

Klausymas: A

Bet 
pavėlinti

jauti nuo State Game 
kopija 

instatvmu.

1928-29 
me-

Tris metus, isz 
paskutiniu penkių metu, gyve-

<

naturalizuotas 1921 
apsivedėm paežiais

L. J., Brooklyn, N. Y.
Klausymas antras: Mano vy

ras buvo 
m., mes
metais. Vykstant Europon per
eitais metais asz gavau Ame
rikos pasportu kaipo Amerikos 
piliete, kad nors pati nebuvau 
naturalizuota. Ar asz galiu bal
suot i ?

) 1

kuris in-

C. S. New York City 
Atsakymas: — Atsakymas 

abiem klausymam yra “taip. 
Sulyg “Caible Act”, 
ėjo galen Rugsėjo men., 22 d.
1922. Amerikos piliete iszteke- 
jus už ateivio vis pasilieka 
Amerikos piliete — pameta ta 
pilietyste jaigu iszsiža'da arba 
jaigu ji isztėketu už ateivio, 
kuris negali del nekuriu prie- 
žaseziu tapti piliecziu, pav., 
(Jhinietis arba Japoniotis; arba 
jeigu ji iszgyveno ilginus dvie
ilis. metus savo vyro šzalyje 
arba dauginus penkis metus 
bile kur kitur užsienyje.

Teisybe, kad “Cable Act , > 
nepavelina Amerikos pilieczlo 
ateivei moterei automatiszkai 
ingyti pilietyste kaip bdvo da
roma priesz Rugsėjo 22d., 1922 
mete.

Bet ateive, kuri ingijo pilie
tyste per savo vyro natūrali
zacija priesz Rugsėjo 22d., 19- 
22m. vis pasilieka piliete ir tu-

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. IRVING AVE., DEPT. S.

CHICAGO, ILL.

kliasos bet man žingeidi! vis- 
tiek, žinoti 'kiek ineigu taksu 
moka didelio turto žmones?

I,. .1. Itlmca, X. V.Į
Atsakymas: Teisybe, kad 

nugszeziausi normaliszkus tak
sai vra 5 nuoszimcziai nuo in
eigu suvirsz $11,000 in metus. 
Bet virsz tos sumos ineigos dar, 
turi mokėti 

surtax

Teisybe,

taip vadinama 
kuris via trv • *“surtax”, kuris vra trvs arba 

keturis sykius augsztesnis už 
normaliszkus taksus. Pa v., 
žmogus uždirbantis $100,000 in 
metus, moka 5 nuoszimti virsz 
jo asmeniszku paliuosavimu,

nau Penusylvanijos valstijoj. kl|1.ic vl.n _ v0(lllsi() $3j500
Pirmais dviejais metais gyve
nau Ohio valstijoj. Kaip galiu 
pristatyti liudininkus, kuriuos 
pilietyste reikalauja, kurie ma
ne pažino per visus penkis me
tus ?

A. M., Braddock, Pa.
Atsakymas: Kuomet paduo- 

di peticija paduok vardus dvie
ju liudininku, kurie yra Ame
rikos piliecziai, toje vietoje kur 
dabar gyveni, ir kurie tave pa
žysta per paskutinius .trejus 
metus ir vardus dvieju liudi- 
nin'ku Ohio valstijoj. Natūrali
zacijos Biuras isze’gzaminuos 
pirmuosius liudininkus paežiu 
laiku kuomet tavo peticija afi- 
eialiszkai paduota. Natūraliza
cijos Biuras turės imti žings
nius iszegzaminuoti paskuti
nius dviejus liudininkus kur 
jie gyvena, ir ju paliudijimai 
bus pristatyti Natūralizacijos

Jo norma-

o

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

suteikiam
Palaidojima

Bu-

Telefonas 872.

į!

nevedusiu $1,500.
liszkus taksai butu $4,605. Bet| 
jis turi dar mdketi 
isz 19 nuoszimcziu, kas 
kia dar $16,265. Žmogus, ku
rio visiszkos ineigos yra $1,- 
000,000 
taksus isz 

surtax

i 4 surtax 
reisz-

normaliszkus 
nuoszimcziu ir 

20 nuoszimcziu,

moka
.)

“surtax” isz 
pilni taksai v ra $241,259.

‘ — f. l. i. a

TAIP KAIP MOTINA.

Motina: — Onuk, ant tavęs 
Adomėlis skundžesi jog tu nuo
latos ji keiki ir Misaip plūsti. 
Ka tu toki sakei?

Onuka: — Asz dabar jau už- 
mirszau, bot asz atsiminsiu 
kaip tu motinėlė vakare ant tė
velio pluši.

IN KENTĖTOJUS

Nuliudimo valandoje 
geriausi paturnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai, 
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.----- --- -------- r

CAPITAL STOCK $125,OOU.OO 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Frei.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

A. RAMANAUSKAS
LIETUViSZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172 

j;---- --
MILL & PATTERSON STS.,

ST. OLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

Iszbulsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynlu Ir

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katarisskas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rasth 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
734-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

Direktoriui tavo distrikte. Ta- 
mista tik turi gauti ju pavoli- 
nima vartoti ju vardus n altu ra-' 
lizacijos tikslui. .

INEIGU TAKSAI,
Klausymas: Asz skaieziau 

kad augszoziausia taksu ratu 
dėl ineigp taksu po nauju in- 
statymu yra 5 nuoszimcziai. 
Nopriguliu priio milijonierių

J

V

j

| kitiems pasivažinėjimams.

Ii I
I
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Tai Vyreli
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Sugertuves
Rože Klepiute buvo vienati

ne dukterėlė turtingo ūkinin
ko Rudeninu kaime, o vaikine, 
buvo patogiause mergina viso
je aplinkinėje. Turėjo devy
niolika metu amžiaus, tame tė
vas numirė, paliko ūke ir gera 
rankogali pinigu. In puse me
to, jau kaip amaras pradėjo 
atsilaukineti jaunikaieziai, gas- 
padoraieziai isz artyinu ir to
limu aplinkiniu, kad insisukti 
už žentus. Bet Rože gražiai isz- 
si'kalbinejo, jog ne nori moti
nėlės apleisti ir jog turi pri
žiūrėti ūke. Nes po kokiam 
laikui suprato abidvi, jog ne
atbūtinai yra name reikalin
ga gaspadorius. Rože vienok 
ne labai skubinosi su iszteke- 
jimu, o motina ir ne prispyri-, 
nėjo, vienok sutarpinti dora 
vaikinėti už szioki toki gaspa- 
dori, kaipo vyresni berną kuris 
prižiūrėt u szoimyna ir turėtu 
aki ant gyvuliu ir ant visko.

Vincas buvo doras ir jaunas 
vyrukas, visi žmones kurie ji 
pažinojo, labai gyre, o ir buvo 
verias pagyrimo. l)irlx> nuo 
ryto lyg vakaro, o apie u'ke ge
rai numanė, szeimyna laike 
szarbci, 
ir prietoliszku ir 
kailis ne sutersztos dorybes. 
Buvo nciszlaidus, užtarnautus 
pinigus czedino ir talpino in 
gminos kasas, karezemoje nie-

numanė, 
o vienok buvo teisingu 

buvo jauni-
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NEPAPRASTAI DIDELI 
POTVYNIAI SUNAIKINO 

UKIUS.
— Isz Rugsėjo

25 dienos iii 26 lijo ežia ištisa 
diena ir mikli, nenustojant 
daugiau kaip 24 valandas Rug
sėjo 27 d. teko keliauti per 
Puszalota in Joniszkeli, tai yra 
in sziaure nuo Panevėžio. Pra
važiavus kelis kilometrus niio 
Panevėžio, prasivėrė pasibaisė
tinas reginys. Vieszkelio vieno 
je ir antroje pusėje tyvuliavo 
tiesiog banguojąs didžiulis eže 
ras. Tik kur-ne-kur
sausumoj sodžių ir vienkiemiu 
trobesiai, arba sziaip jau žalia 
vo salele. Pievos, pūdymai, ga
nyklos, dar nesuvežtu kviecziu, 
laukai, vasarojus — viskas ap
semta. Isz vartytos
gubos, nenunokusiu linu galve
les kėksojo tarp banguojan- 

Nuszale, pajuo
davę bulbienojai 
skurdino regini.
mažomis pertraukomis iki Pn- 
szaloto.
APIPLESZE LAISVAMANIU 
KAPINES SZIAULIUOSE.
Sziauliai. — Sziauliu apylin

kes III. nuovados virszininko 
padėjėjas, apžiuręjes apiplesz- 
tas laisvamaniu kapines, kon- 

kad nuo kapiniu yra 
76 kilogramai 

, 51) stulpu,
a) medeliai ir 

nuvežta apie 50 vežimu žvyro. 
Bendrai padaryta 
apie 500 litu. Kapinėse palai
dota 5 žmones,
kunigas V. Dembskis. Piktada
riai neiszaiszkint i.

SU REVOLVERIU PRIE 
ALTORIAUS.

Kaunas,
nas Klaipėdoje 
ežioje i n vyko jaunos 
sui iszimas. 
jus 
žmogus j 
savo girdi,’ jis ankseziau mylis 
ir jam jaunoji priklausanti.

Panele tacziau nesutiko ir 
pat’eiszke norą teketi už antro
jo, t. y. už to, su kuriuo pradėjo 
vestuvių apeigas. Kunigas jau
nosios norą iszpilde.

LAIVORIAI SZOKA SU ESKIMOSU FLAPERKOMS.
Kada laivas Marrion, atplauko in

įnirdami užtektinai laiko, praleidžia nuobodumą szokdami su
|)is»ko Salas prie Alaskos, Amerikoniszki 

Eskimosinems l’laperkoms.
X

kyszojo

reikės, tai man isz lai k pasa
kysite, kad usz galeeziu pasi- 
rupinti kur kitur del saves vie
ta.

B<y»lau taip skubu, Vin- 
__  _ . t veseiles 

as
enk! Priogz Kalėdas 
ne bus, <> per ta laika gali kr.:: 
netikėto attntikti, — atsake se
ne.

Bet Vincas ir « 
prato, pakriite su g<------- ------
trauke. 'I'uojaus žmones pradė
jo pasakoti, jog \’incas nuo 
naujo melo eis pas Vaitiekų.

Dabar Rože buvo supykus 
ant Vinco per kėlės dienas, liet 
jis ant to ne paisė ir jau jiji 
pradėjo pribijot, jog josios ne 
uores.

žiuka jam parodo szpiga, pa- ir 
ima szluota ir iszvaro ant sau
su girriu!

() gal jis nedrysta pra
kalbėti — tarė motina.

— 'I'aį butu szeszkas: kaip 
pasirodis, tai jam parodykite 
kokia baidykla kaip del žvirb-

o ne mergina. O ar jis žinoliu, 
dabar ne su- jog Rožiuka jojo nori ? 
irai va ir atsi

* >

0

*
i 4 ” vieszbutyj 

Anjerikietis A. Tu- 
Nežinomas piktada- 
pavoge

rytojaus
ižkoks vyrukas ir užsireko- 

kriminalines ipblici-

apsi-

l()t) doleriu, 
atėjo vieszbulin

4 4 1J gavės KM)

‘‘POLICIJOS AGENTAS 
UŽ 100 LITU.

Kaunas. — Sziomis dienomis 
Konl inent

nakvojo' 
ra usk as. 
ris isz jo 
A 1,11 
k i

menda ves
jos agentu, pasiūlė p. 'ruraiis- 
kni surasti pikjadari, jei duos 
HM) litu. P. Turauskas sutikės.

Policijos agentas
litu pražuvo.

Kriminale policija iszaiszki- 
no ir sulaikė VI. Gailauta, ku
ris bii\’o pasivadinės 
jos agentu, 
son. ’U 
nesurasta.

” polici-
I’raukiamas tie-

Tieji musu palrijolai, 
'l'ai tikri varijotai.

Taip žmonis sukvailino, 
Ir pasikėlimo sutrukti i up.

O ka apie tikėjimą, tai nėra 
ka sakyti, 

Reikė veluk nutylėti. 
\rieni tauta gaivino, 
O tikėjimu marino, 
Per pirsztus žiurėjo, 

Nieko ant to nekalbėjo.
Su tikėjimu tiek to, 

Bile drūtas savo tautoj, 
Ir ka mes sziadien turime, 
'I'anisybeje ir nedorybėje 

gulime, 
I)ievui ir mamonai 

tarnaujame 
Jauslos puikios savyje 

neturime.
Girtybe, _ 

l'ai ra m v be.
Bažnycziu pristatė, kad ki

tiems nea [įsileisti, 
Kad paskui isz tos bažnyczios 

kunigą iszmesti.
Kaip tai sziadien daugeliose 

vietose girdėti, 
Isz savo dvasiszko tėvo 

neužganadinti.
Visi ant Lietuviu pirsztais 

bado, 
Už neiszmintingus juos atrado.

Lietuviai ir politikoj, 
Toli nuo kitu atsiliko, 

Norints sutverineja kliubus, 
Tai del to kad gerymo bus.

Amerikonai tai pažino, 
Kad del Airiai u bernaujaiu, 

Už stiklą munszaincs pri- 
tarnaujam.

• •
Oi tos bobos, 
Tai nelabos,

Net trys svaiguli gavo, 
Kaip kates susirupeziavo.

Bjauriai t e ri o josi, 
U'ž kudlu vedžiojusi, 

O norints ir pas vaita nuėjo, 
Bet po deszimtine užsimokėjo.

Isztikruju tai pasiutybe, 
Bobiszka kvailybe, 

Už tuosius pinigus but u drese 
ir czeverykai, 

Argi tai ne niekai.
Bobos koliojesi, 

Ant galo provojesi.
Bai gali, lazdų reiketu 
Duoti, kad net nusidėtu. 

Rodos vyras galųtu gerui 
skusti, 

Bet ar isz tokios ve Ine gali 
iszmuszti ?

5(C >JC

Jaigu bobos pasigėrė, 
Tegul po velniu neklykauje, 

Ba net klausyti bjauru, 
Kaip eina žmogus keliu.

szis Vienojo stu'boje kriksztynavo,

M 
l’uraiisko 100 dol. vagies

juokdamosi isz 
gialdos. Vincas stojo, o 
buvo prilipus prie sėdynės jog 
pribėgus motina vos atome o 
Rože kalbėjo:

— Taip, asz tave noriu 
bet. kaip dabar iszrodai, tai 
noroezia.

rPik dabar Vincas apsižiūrė
jo, ka jis .padare! Užkaitės kaip 
burokas, iszbego laukan in sa
vo kamaraite 
pa kaliu.

In tris nedeles po tam, atsi
buvo puiki veseile. 
dienas lėbavo, 
dainavo, 
Rožei:

Ne atsil inka visados. 
Jog vyra gauna isz lOszlos 

Ir su Vincu taip'buvo,

pa I rauke

vos

(T ialda k v i erz i u

asz > 
ne

ežios erczios.
dar didžiau 

Ir szitaip su

I ’undzeviszius. 
siisi-

PASZOVE ŽMONA IR PATS 
SAVE.

Krekenava, Panevėžio apskr. 
Rugs. 22 <1. Krekenavos valscz. 
sokri'torius E.
grįždamas su žmona, labai 
bare. Vyras perszove žmona ir 
pats tuojau nusiszovi*. Žmona 
nugabenta in Panevėžio ligoni
ne, bet nėra vilties iszgyli.

Velionis iszbuvo Krekenavoj 
(ik vienerius metus 
žmogus 
mėgdavo
būdavo labai karsztas. Pundze- 
vieziai abu dar jauni; vos keli 
iiH'tai kai apsivedė, bet labai 
nesutikdavo.

Eina gandu,
szove piktadarį. Policija 
kvota.

I

Ji« atrodė 
lėtas, betGal ir žinotu, kad tiktai 

akis alidarvtu.
Na ir toki žiopli Rožiu- 

ka nori paimti už vyra ?
Labai nori, apie kita ne 

nori ne klausyti.
Pasikalbejima pertrauke ter

mai te, kuri inejus alnesze gial- 
da su užminkyta teszla, ketino 
kepti ra^aiszius ir pastale prie

I pecziaus ant suolo kad iszkil-
1'” ’ , mergina isz-.

kito darbo. Kada jiji ;
Klepaitiene pradėjo isz

su teszlnotn už-

Per tris
valgė irgęrc, 

pri’kiszdami Vincui ir
statavo, 
pavogta apie 
spygliuotos vielos 
iszkapota apie

rimtas ii 
nugerti, o iszsigeres

kad juodu nu
veda

'I’aip praslinko menesis. 
OS.

Žmones lenktyniavo
imuosc ir mine

kas jojo ne mate, gal pora kar- __ jUej() |<n}e(}o.
tu per meta nueidavo, ir tai su 
reikalu.
keiksmo ne pliovynes, 
mas kiek liuoso laiko, skaitė 
naudingas knygeles del szei- 
mynos ar gyvenimus szventu- 
ju.

Ikiuiirk vste 
kiai, abidvi

Niekas ne girdėjo 
t urėdą-

ėjo labai pui- 
gaspadines, moti

na ir duktė ne galėjo atsigirti. 
O reikė žinoti', kad tas Vince
lis buvo gudrus ir patogus vy
relis, tai ir Rožele pradėjo ant 
jojo akute turėti. Juk ir jisai 
ne viena karia, meijei,in Jaja 
nusiszypsodavo, bet drueziai ir 
isz tolo nuo josios laikėsi, nes 
jam ne nesisapnavo kad tokia 
turtinga mergina tekt n del jo. 
Tiktai

nuostoliu
dasipra-j tn. Kada pastate,

kas tokis yra ėjo prie 
Rožes jaunikiu, bet ne vienas. iszejo,

>u 
jog del Rožes labai buvo prie
lankus ir ant josios paliepimo 
butu ir in ugni iiiszokes.

Keturis i
Vincas Kiepocziu name, 
viena diena 
atyda dukters jog butu laikas 
pami>lyt apie 
Mergina užkaiti 
šia*' atsake jog noringai iszte- 
ketn jaigu gautu atsakanti vy
ra, o atsakanezin palaiko Vin
cą, o jokio kito ne norėtu.

Motina juokėsi isz pastana- 
vijimo (lukterės, paskui pasu
ke jog tinka ant Vinco, norints 
vra tai bernu. Rože turi turto •r F
in vales, o 
riaus ne surastu niekur.

Bet Rože turėjo puikybes ne 
mažai. Ne norėjo pirmutine 
kalbėti apie tai su Vincu, mo
tina leipos-gi uždraudė kad ne 
žodeli ne cyptelėtu. Turi Vin
cas pats susiprasti ir praszyti 
Rožes už paezia. Nuo to laiko 
buvo del Vinco abidvi prielan
kios, apsa'ke jam apie turtą ir 
pavedė del jojo ukiszkus reika
lus atlikinėti, pinigus iszmo- 
keti del samdininku ir visokias 
randavus mokestis mokėti. 
Norints tas viskas iszrode na
va t na, vienok mate dideli skir
tumu tarp suves ir Rožes, nes 
jis buvo 'biednas tarnas o Rože 
labai turt-inga, tai ir jisai ne 
suprato del ko motina su duk
tė re apie ji tupinėja.

Szeimyna pradėjo bambėti 
apie tdkejima Rožes, motina su 
duktere pradėjo mintyti apie 
kraiti, pradėjo siūti szi, ta. 
Vincas vaiksztimejo nulindęs, 
kaip rodos strėnų ne valdyda
mas, vienok |iriesz nieku ne išž
iodavę, kas jam kenkia.

Po keliu dienu iszrades pro
ga, tare in Klepaitiene: • vas

— Kad jau Riržele teka už 
vyro, tai jau gaspadoriaus ne

tnom iszsidavinejo

ne galėjo pasakyti kaip vadi
nasi.

Vincas su
buvo smutnesni. Motina maty- 
dama tai, temino už gera pa
imti ta dalyku ant saves.

\’iena diena paszauke Vinca 
in grinezia ir atidavė viso mo
lo alga. Vincas laja diena tu
rėjo gailia szirdi. Patrynė akis 
su rankove, susigraudino labai 
ir iszturu pro verksmus.

— Dokui jums szimtaropai, lysta ne nusimanau, 
ne turėkite ant manes jokio 
piktumo... Asz czion buezia lyg 
sudilai dienai.

l’-gi kas

Rože kas diena

varo

<«*•»

primint i
I
I

naujo:
Isz t ik ro, pat i ne žinau f 

ka padaryti su taja mergina; 
kad tu \ incai norėtumei, galė
tum tam jaunikiui 
apie ta reikalą.

Ka jau su Iiiom, tai duo
kite“ man pakajn, — tarė Vin- 

pirrtydamas su rankoms.
Juk ka tik kalbėjai, jog 

lel Rožes viską padarytumei.
Taip, viską, bet apie pirsz-

•as

l’u greieziausia padary
ta} tavo geriausias

r 11

tave varo isz 
czion, galėjai Imti, — tarė gas- 
padine.

r— Žinoma turiu iszeiti 
metus gaspadoriavo

ka už vyro, tai jau del ju dvie; 
ju gaspadoriaus ne reikia.

— Ka tu posmuoji, kad mes 
tave norime ir ant tolinus ture- 
1 i už gaspadoriu.

galima, 
sarmata, 

paskui dadave:
Rože butu 

laiminga! I’aip man josios gai
la, kad nors galėtai! del josios 
ka g<*r° padaryti, kol iszeisiu 
isz czion.

Dabar Klepaitiene 
kaip jis yra prisinszes prie 
Rožes ir ėmėsi su tnom dalvku 
linksmiau.

— Da mat 
d vėjo, jaunikis apie 
merginai net

Tame 
motina atkreipė

aps įvyra v ima. 
> o pankui dra>»

geresnio gaspado-

mokestis

V i ara s
_ j <mis

jaigu Rože te-

tumei, nes
sėbras.

X’iucas net akis 
iszsižiojo.

'Tai melas! Asz su to- 
kvailiais ne užsidedu ir 

•brauju! Ar jis czionais

isztempe ir

Asz

ne si
\ ra kaime?

A r

I’aip, ne toli nuo 
Kaip vadinasi ? 
\ incas. — tari1

ne nusiszypsojus.

ežia.

gaspadi-

I ui 
Vincas,

’Eai ne 
blltll

()

Kad tiktai

nes zen-
— atsake

l'ai dabar t u žmogau ži- 
užsmislines berne-

rr

! tarė
-Vincas, Vincas Vincas?—

suprato
|is

veseilc ant 
tai tyli, 

sarmata priesz

su

žmonis.
— 'l'ai gal kokis vėjavaiki

mJ sau keliauja kur pipirai au
ga o jeszkosi kitokios mergi
nos už paezia. 
kita, — 
nori. Tdkioa patogioa mergino 
visoje aplinkinėje ne galėtu
mei rust; jiji ir del grafo tiktu!

Sene szypsojosi, taip del jo
sios patiko loji sznekta. Už va
landėlės vėl tarė: z

Kad Rože ne nori kito, 
in taji insimylejo ir gana, 

d'aigi insimylejo, o 
bar ne nori ?

—- Asz mislinu, jog jis jo
sios nori, tiktai nieko ne sako, 
ne žinau, ar gal labai didžiuo- 
jesi ar kas kitas kenkiu.

— Ar tokia iszdidus'? Tai 
gal paeina isz ponu ?

s! 
tarė supykęs Vincas. — Te-

r>

jeszkosi kitokios
Rožiuka gaus 

gali iszsirinkti koki

da-

m

Vos teszloje ne pražuvo!

•5
4 fccč'

VADAS AMERIKONISZKU
KAREIVIU^

Paul V. 'MeNuit, isz BJoom- 
j. ington, Ind., aut susirinkimo 

si‘imo
aut

American Legion seimo San 
Antonio, RTos išbrinktas vy- 

kamairdieriu. Jijsai lar- 
'dabar yra pro

fesorium Indiana imiversitele.

imk
lis:-
Dievuži, jokio Vinco ne žinau; 
kur jis yra ir pas ka 'būna ?

Nu-gi gaspadoriauju pas 
naszlia Klepaitiene.

Vincas paszoko kaip nupli
kytas su karsztu vandeniu, ad- 
bulas atsiyrė link pecziaus.

— Ar tai asz esiu tnom jau
nikiu, paszauke jisai, — 
tai manes Rožiuka nori?

— l'ai paklausk pats, —ta
re molina tycziodamasi isz jo.

rimti nuo
kloktolejo ant imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-

liekos
riausi u 
nuvo karėjo o

•••

SKAITYKITE “SAULE“

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

/p

Vincas negalėjo
džiaugsmo ir

ar
Kr tas tūkstantis doleriu žmogui 

rciszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos boi viduriu sugedi
mo? Toka žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap-

suolo prie pecziaus in teszla, o sini kalua parodytum, tai jam mato-
motore paszat’ke kaip nudieg
ta :

— O del Dievo szvento, Y*n- 
eai, ka tu padarei ?! Apsižiū
rėk ant kodu užsedai!

Bet Vinvas buvo kaip kur- 
czias; ne girde'jo ir ne mate nie
ko, sėdi sau teszloje užsidunk- 
sojas.

Ant kliksmo atbėgo Rožiu
ka, mislydama jog kokia ne
laime atsitiko. Paregėjus Vin
ca sodinti teszloje, sukliko di
deliu juoku. Nes Vincas isztie- 
se abi rankas prie josios tar
damas:

O tu mano Rožiulka, my- 
lalbai tavęs praszau, jai-

Ka ? Isz [tonu!! Jojo te
buvo kampinyku.

Ir tokis ubagas da uosi 
augsztyn rieczia H Tegul Ro-‘

r nosne butu sveikata, negu tas aukeo 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumą, tai 
greit reikalauk musu vaiat-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), porszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapiniinosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk. 60c. tai gagai 
vaist-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas liras.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus, “Nervu Preparatas,” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kolia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m. Bukaitis,

lema, 
gu mane nori, tai imkie mane 
kokiu esmių. Busiu tada lai
mingiausiu žmogum ant svieto, 
per visa mano gyvastį ant ran
ku tave nesziosiu.

Rože suspaudė jam rankas 25 Gillot Street. Spencerport, N. Y,

I
*

kuriu tarpe ir

PAĖMĖ VISA SZTABA IN 
NELAISVIA.

Kaunas. —
Lietuviszkos kariuomenes, Iįt
ins pulkininkas su savo sztabu 
stojo ant kvatieros
gaspadoriu. Ponai aficieriai, ta 

jvakara parengė i 
gerai užsitraukia 
vietines merginas

Laike manic bru

pas tūla

I’riesz kelias die- 
\ienoje bažny- 

po reles 
l’ik kunigui prade- 

vesluviu . t, , 
su brauningu užpuolė 

įirdi,’ jis ankseziau mylis

f I1

apeigas,

sau puota ir 
b

vienas I

prikalbino 
pas save su 

kurioms turėjo gerus laikus.
Nepatiko toks pasielgimas 

tevarius, broliams ir berneliams 
kad ju mergas balamutina afi
cieriai ir iszrinke sau vada ko
ki tai Sakalaucka užklupo ant 

nevidonu” su kūjais ir akine-

sztaba

su kūjais 
aficierius 

gerai ir visa 
... nelaisvia.

“nevidonu” 
nais. Suriszo girtus 
apdaužė
paėmė m

¥

į
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nAuJO BUDO KLUONAS IR TVARTAS.
Pagal padarytus planus per vaistinius inžinierius, 

naujo budo kluonas ir tvarias yra statomas prie Iowa State
Ukininkstes kolegijos, Yra visas pastatytas isz plytų, akmens 
ir geležies ir nereikės jojo niekados 'taisyti.

SKAITYKITE SAULE SKAITYKITE SAULE

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais. 
1G0 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas Įier se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszoziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu jilarie
tu ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklinois 
apdarais,

W. D. Boczkauskas - Co.» 
Mahanoy City, Pa.
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Tai per tris dienas gere ir 
dainavo, 

Anglikai labai stebėjosi, 
Ir ‘baisiai piktinosi. 

Arba ant vienu laidotuvių, 
Susirinko misiukiu puikiu, 

Eidamos po pora strapaliojo, 
Mat isz gailesties paeiti 

negalėjo.
Žinoma ne visos — senesnes, 
Katros in geryma greitesnes, 
Priesz kalneli eidamos stenėjo, 

Nekurtos net skepetas 
pa metine jo.'S 

<

? J. '-•'■L ■ ■

NAUJAS DIDELIS 
>1 ifil J lt11

£
-
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SAPNORIUS
\ j

Ant galo visai pajėgu neteko, 
Kad net sukniubo ant kapo.

Tai vis graudumas daro, 
Apsilpnina ir asząras iszvaro, 
Ųei‘ke(u ta gailesti apmalszx^t, 

Žmonim su tuonj nesirodyt,

Ji

’■ i ; #->•

G;'

N

<

Žmonim su tnom nesirodyt 
J uk kas per daug, 

Tai szelauk, 
Aha, 

Bus gana!
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Dr. T. J. Taęielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Batoro
19 W. Centre Si. Mahanoy City
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— Lapkritis — taip, krinta 
lapai nuo medžiu kaip ir musu 
gyvastis, kas primena mums 
kad ir musu gyvastis ne tfra 
tvirta.

Kita Utarninka rinki- 
Visi balsuokime už Al.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

DIDELIS BALIUS!
If

New Philadelphia, Pa. — 
Juozas Žubrvs likos surisztas 
mazgu moterystes su pana Ju- < • a e « A « I

I

GEDIMINO POLITIKISZ- 
KAS KLIUBAS RENGE 

DIDELI BALIU!

DIDŽIOJI
PASLAPTIS

„ iii .„u-—.—
Prie Tausato Szirvo jau tre-

r*'

i, I1'

mai.
Smihta ant Prezidento.

— Utarninko vakara, po- 
ba žnybi ne je salėjo Sodalites 
mergaites laike Card Party ant 
kurios susirinko daug sveteliu 
ir vakarėlis buvo pasekmin
gas.

liję Zarbeliuto per kun. Mozū
ra. .Jaunikis priguli prie Ne- 
warko ir New Haven beisboles 
k Ii ubo.

Coal Dale, Pa. — Pali ei je isz- 
vai'ke susirinkusius kurie atėjo 
ant mitingo naujai 
unijos “
of Amerika, 
mo

!>■

i

— Ponstva S. Norkcvicziai 
szirdingai dekavoja visiems 
sveteliams kurie dalvbąvo vai- 
duviu dienoje ir už padovano
jimą p. Norkevicziui puiku ka
binėta, kuri nupirko sveteliai 
iszreiiksz<lami tokiu budu jam 
savo prietelinguma.

— Humane Fire Co. ugna- 
gesiai turėjo savo balių Pane- 

bet kaip rodos 
nes prohibicijos

sznipai suuodė gera aluti, su
laikė t roką ir visa aln ir nusi
vežė in Pottsville, l’gnagesiai 
tuom labai inpyko ir žada at
simokėti už tJi.

— Kas tok is pavogė auto
mobiliu prigulinti prie Antano 
Džiadoszo, boilerio, ir nupisz- 
kejo su juom nežine kur. Auto
mobilius turi numari 1)44 350.

delio vakara, 
buvo sausas,

sutvertos
Anthraeitte AVovkoi's 

” Laike susi rink i- 
prieszininkai susimusze ir

susikruvino. Nauja nnije yra 
prieszais sena ir isz to kilo su- 
miszimas.

Chester, Pa. — Pirmu kartu 
(’liest cry je 4 4

vemberio 4, 1928, 
pietų, Lietuviu

PANEDELYJE VAK., 5-TA DIENA 
LAPKRICZ1O - NOVEMBER 
NORKEVICZIAUS SALEJE 

MAHANOY CITY, PA.

Prasidės 7-ta valanda vaka
re su susirinkimu ir prakalbo
mis apie politikos reikalus ant

ežias vakaras atsilanko bur
tininkas: tikras pranaszas, vis
ką visiems iszpranaszauja, ge
rus ir negerus’darbus jszrokuo- 
ja, didžias paslaptis atveria.

Szirvys ir sziaip mano ir taip 
galvoja bet kas tiesa, tas tiesa, 
nieko nepadarysi. Galop nusi-

iU0 su ja ir prasidėsi, dar pri
kibti gali prie paties. Szirvys 
pasiimto arklį ir parlakino 
Drimba.

Szis klausinėja bene tas, be
ne tas, — o stalelis vis linguo
ja ir nemusza! Vadinasi vagis
neinmintas. O visiems radosi, 
kad avina iszvodo trobelninkas 
kacaas. Pas ji karta yra ir po
licija buvusi. Jis žinomas va
gi h.

Ir kai tik Drimba paklauso, 
bene bus tai kacapo darbas,

ir
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Operos Artisto” 
Antano Banio Koncertas! lo
vy ks Nedel<ioj(‘ Lapkriczio-No- 

3:30 vai. po 
K Ii ubo Saleje,

41 h ir A pl i nd ulyeziu, Chester, 
Pa. Kviecziame visus atsilan
kyti ant szio Koncerto, nes yra 
rengiamas ne pelno, bet ydejos 
tikslu, kad supažindinus visuo
mene su artisto Antano Banio, 
baritono, talentais, kuris savo 
balsu yra lygus Chaliaipinui ir 
kitiems garsiems pasaulio dai
nininkams. Bus ir dauginus 
dainininku, kuriuo^ pamatysi
te ir iszgirsite ateje in koncer
tą, tad Valio visi! Praszomc in- 
sigyti tikietus isz kalno, kad 
užtikrinus sėdynė.
gaunami Lietuviu Kliube ir 
veik pas kiekviena Lietuvi biz
nierių Chcsteryje. Su progra
mų ne bus laukiama, praszomc 
pribūti laiku.

Kvioczia Rengėjai.

Tikietai

draugams, 
pradėta szokti.

— Panedelyje Spalio 29 d. 
Szv. Juozapo Parapijos salėj 
invvko linksmas vakarėlis. Ta 
vakarėli surengė Szv. Juozapo 
Parapijos Choras sau ir savo 

Susirinkus visiems 
Szokti buvo

smagu nes grieže tikrai Lietu- 
viszkai, polkas, mazurkas, vai
rus ir 1.1., trys isz musu geriau
siu muzikantu. Paszokus iki 11 
valandai sveteliai buvo paso
dinti prie stalo kur buvo pri
dėta skaniausiu valgiu, ku
riuos pagamino choristes. Pa
valgius p. Antanas Leskauskas

Į,
per- 

pasakytu 
Pirmiausia

Tamaqua, Pa.
isz

Mart inas 
Veszczinski, isz Silverbrook 
43 metu, likos surastas mirti
nai sužeistas per koki tai auto
mobiliu ant plento arti czio- 
nais. Nuvežtas in Coal Dale Il

in kelias valan-

7

lenko burtininkui ir pradėjo stalelis kriste prikrito prie že
le uriu užsipraszo visu žmonių, juo tikėti. O tas atsitiko nebe 
Po tam prasidės balius. Pirmos priežasties.

Burtininkas nebuvo jau koks 
atėjūnas burtininkas, 
senis žilabarzdis — 
buvo Gimbutu Drimba. Tiesa 
buvo didelis drimba. — toks di
delis iszaugcs, toks veszlus nu
dribęs! Niekas jo tikrojo vardo 
nežinojo: visi ji vadino Gim
butu Drimba, h* tiek.

O dabar karta Drimba atėjo 
pas savo (lede Szirva ir pradėjo 
daryti stebuklus. Tiesa, ne ko
kie tie jo stebuklai, bet vis ste
buklai, kuriu plika akimi ne- 
permatysi ir nuoga ranka nepa- 
ežiu pi nesi.

Buvo ta'ip. 
meszla vėžio 
t u ves. Talkininkai isžsit rinko, 
iszsiprause, susirado muzikan
tą ir, 
iki kaklo ir i.szmete po burnele 
pradėjo linksmintis. Jaunimas 
ir jaunimas. Kad dirbti, 
dirbti. Kad szokti, 
O kai jau visi, liežuvius iszleido 
ilsėjosi ir muzikantas, pamotes 
dūda iii kerezia, iszbego tyru 
oru pakvcqmoti, kaž kas suszu- 
ko.

— Pamuszkim staleli!
— Muszkim tai muszkim. O 

kaip ji muszi? — Tokiu dalyku 
mat, niekas nežinojo.

— Drimba!'A Drimba! Kame 
tu ! Kur tu isztrukai galva ?

Po valandos atsirado 
Drimba.

I Jet uviszkaklases Lietuviszka orkestrą 
grajys smagiausius szokius. in- 
žanga vyrams 50c, mot eroms 
25c 
su atsilankyt i 
t.89)

vyrams 50c, 
Nuoszirdžiai užpraszo vi-

♦

Komitetas.

DIDELIS BALIUS!
liongia Szv. Ludviko Para

pija isz Maizeville, 
5-1 adelio vakara, 

menesio ant 
Visi užpraszomi

mes.

koki 
kun. Czesna

tokio links- 
didžiavosi

paskui
ir svarbiausia

atsistojas pradėjo juokingu 
pasakojimus pasakot ir 
sfatyt kitus kad 

“spyeziu.”
pasako trumpa

pra'kalbele kurioje dėkojo cho
rui už surengimą 
mo vakarėlio ir 
gražiu giedojimu savo parapi
jos choro. Trumpai iszaiszkino 
choristams kad bažnvtinis cho
ras privalo klausyti pirmiau
sia parapijos klebono, 
va rgonininko,
kad kožnas choristas ir choris
te lankytųsi paskirtomis 
nomis ant praktikos 
t i ja musu choras bus dar geres
nis ir garsesnis. Kun. Czesnai 
baigus “spyeziu” praszyta 
sveczio Kun. Karaliaus, kuris 
neseniai atvyko isz Lietuvos, 
kad pasakytu keletą žodžiu. 
Kun. Karalius taipgi padeka- 
vojo chorui už linksma vakarė
li. Sake kad kiek jis važinėjas 
po apylinke, net ir New Yorke 
girdėjas nekurtuos bažnytinius 
chorus, bet niekur nerado kad 
giedotu geriau už Mahonojaus 
chorą. Jis Lietuvoja priklau
sęs prie vieno choro kuris susi
deda isz 80 nariu. Tas choras 
turi savo orkestrą, taigi kun. 
Karalius pareiszke savo pa- 
geidavima kad ir musu choras 
stengtųsi ingyti orkestrą. Gerb. 
sveczias kalbėjo kad tas kuris 
bažnyczioje gieda tai du sy
kiu meldžiasi, tuom raginda
mas kad ir toliau visi choristai 
priklausytu prie choro ir baž- 
nyezioja Dieva garbintu savo 
gražioms giesmėms. Kun. Ka
raliui baigus kalbėti p. Pauksz- 
cziute, vargonininke Maize
ville, Pa., pareiszke savo dėkos 

• žodi ir pageidavimu kad ateiti- 
ja ir jie stengsis Maizeville’je 
surengti toki linksma vakarė
li. Po visu prakalbu koras su
dainavo keletą dainelių. Pas
kui tęsęsi szokiai ir žaidimai 
iki vėlybam laikui. Visi iszsi- 
skirstė patenkinti tokiu links
mu vakarėliu tikėdami kad 
ateityje bus ir daugiau tokiu 
linksmu susirinkimu choro ir 
ju draugu.

die
tai atei-

M1

spy ežiu

— Ten Buvusi.

Pa., 
(

Pane- 
liena szio 

parapines sales, 
atsilank vt i

galesite linksmai praleisti 
k a ra. 1 užauga bus 50e.

REIKALINGA MOTERE 
AGENTAS.

o
va-

Vedusi ar nevedusi motore, 
ga'li uždirbti gera mokesti per 
sanyaite, parduodant . Hygie
nic Specialty kuri yra reika
linga del kiekvienos moteres. 
Adresavokitc: Box 7, Saule 
Office, Mahanoy City, Pa.

(n9

MANO PRANESZIMAS 
VISUOMENIAI.

gonbuti mirė 
das.

Chicago. — Trims Lietuviu 
szeimynoms miszkuose begry
baujant, juos su 
puolė keturi juodukai,
moteris nusivedi*, iszgedino.

— Vietos Lietuviu Katali- 
surinkt a

— V.

revolveriu 
kurie

ligoninei jauk u 
$12,000 auk u.

Ansonia, Conn. — Spalio 24 
diena P. Maknin dukrele iszti- 
ko didžiausia nelaime: 
gryžtant jai iszdarbo, No. Main 

kaip tik iszlipo isz 
st ryt kario ir bego skersai uly- 
czia, pro kara netikėtai užva
žiavo t rokas insivežejes ir visu 
smarkumu Makniute mirtinai 
sužeidė. Nuvežus mergina in 
Griffin ligonine, penkioms va
landoms praslinkus, jauna Lie
tuvaite numirė didžiausiai 
kankindamas!. Velionei vos tik 
sukako 17 metu amžiau^. Myli
miausia tai buvo viena szeimv- 
noje duktė. Paczioj jaunatvėj, 
gražume, visus paliko kaip žie
das nuskinta. Velione paliko 
nepaprastai nuliudusius tėve
lius, sesute ir tris brolius. Apie 
laidotuves vėliau. — V.

numirė

par-

Mauch Chunk, Pa. f Jurgis 
Vaiksznora,'47 metu, loeninin- 
kas Switzerland Hotel, 
praeita Nedelia nuo inkstu li
gos. Velionis buvo suparalyža- 
volas ant vienos kojos ir turė
jo naudoti ratini krėslą idant 
yrtis isz vietos in vieta. Gimė 
Lietuvoja, gyveno koki tai lai
ka Coal Dale, Hackleberne ir 
vėliaus Mauch Chunk, kur G 
metai atgal pirko hoteli. Pali
ko didžiausiam nuliudimia pa
ežiu, sūnūs Jurgi ir Albertu; 
dvi seseres Ona Korsakiene ir 
Rože Zelioniene, Tamakveje ir 
broli Petra, Laidotuves atsibu
vo su bažnytinėmis apeigomis 
Coal Dale o palaidotas ant Ta- 
makves kapiniu.

REIKALINGI—Vyrai ir motere* 
pardavinėti Big Sweet Line gyduo
les, toiletinus ir kuknlnus daigtua. 
Sweet Mfg. Co. Dept. 1, Wabash 
Station, Pittsburgh, Pa. N.G

mirė

ar koks 
ne: tai

pakele
talkos pabaig-
Szirviai

prisivalgė' kaip gerves

tad 
tad szokti.

gausiai apdovanojo ir nuoszir
džiai jiftn dėkojo už paslaptį.

— Hm... — niurzgė senis 
Szirvys, — sužinokit, 
vyks jums 'iszSiwlapstyti nuo 
kariuomenes...

Tiesa, Drimba ir vyresnysis 
Szirviukas jau an'trus metus 
slapstėsi nuo karo prievoles. 
Daug kartu ju jeszkojo polici
ja, bet*vis nerado! Kur rasi to
ki Drimba! Jis žino viską! Jis 
gali ir patiems policininkams 
galvas apsukti!

Mintis patiko visiems. Tuo
jau inkaitino staleli ir pradėjo 
muszti. Taip, Drimbai 
pasiseks iszsisaugoti, 
viuka po ketvertu metu suims.

Ka darysi. Po tiek laiko ir 
karu nebebus.

Hm, bet kaip nustebo Szir
viai, kad ryto meta [minate 
kareiviu raisteliu buri isž lau
ku beparsi varant i bent doszim- 
ti jaunuoliu, o ju viduryje pati 
burtininką — Gimbutą Drim
ba.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA. M*

ar pa- Gera farma 100 nkeriu, arti 
Mahanoy City, 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, visokios reikalingos 
maszinos,
paukszcziu, girria ir

Lakeside ir

pasiseks iszsisaugoti
visai

o Szir-

daug gyvuliu ir 
didelis 

sodas. Bėgantis vanduo. Šlu
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 
tinkamu namu mieste. Per 
laiszka atsiszaukite ant szio 
adreso:

Peter Casper,
R.F.D. Box 112

Barnesville, Pa.
Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti ant adreso: 24 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

4

nes juk
ne no-

— Per nieką ir szimtas li
tais— niurzgė senis Szirvys ir 
vėl sukando kamlykli, kad szis 
vos su kitu pasauliu nepasima- 
te.

Read in;? 
v lines >

k

Asz Jonas V. Brazauskas bai
giau daktaro dentisto mokslą 
Tėvu Jėzuitu, Georgetown 

Washing
ton, D.C., pagal visu naujausiu 

adimu dentistu mokslo da- 
Esmiu dabar pasirengęs 

ir pasiszvcsti tarnauti visuo
menini atidarydamas dcidisz- 
ka ofisą po adresu:

Dr. J. V. Brazauskas, 
130 W. Main St., 

Girardville, Pa.
Valandos: nuo 9 lyg 12 priesz 

piet, ir nuo 1 lyg 5 po piet ir 6 
lyg 8 vakare. Teleponas 719.

Užtikrinu jum, kurie jaueze- 
tes reikalingumą prižiūrėti sa
vo dantų, apsaugoti nuo puvi
mo, arba puvanezius apsaugo
ti, pagadytus pataisyti ir 1.1. 
Ateikite visi ant nurodyto ad
reso, o asz jum rūpestingai, pa
tarnausiu darbu ir patarimu. 
Jum atsidavęs 
tnl)

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA

in NewYdrka
NEDELIOJ 4 Novemberio

(t* A flfh Dubeltavas <p4.VV Tikietaa

Spccialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 valanda vakare.

Tėvu Jėzuitu, 
Dental University• >

1SZ1 
lyja.

Dr. J. V. Brazauskas.
■ Jt_____ --- ------------------------------------ :-------- -------

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOOZKAUSKAS OO- 

MAHANOY CITY, PA.

valandos
KI

— O ko reikia ?
— Staleli niuszim?
— Staleli muszim ? Hm...
— Na, ar n'etinka?
— Be reikalo nevalnia.
— Mes norim pamatyti, kaip

« ir

—: kad su-

prakaituotas. Savo

ir galop —

ir Drimbos

yra.
— Daug ko kas nori...
—Nu pamuszk, pamuszk!
Visu praszbmas Drimba suti

ko. Surado nedidoka be vinies 
staleli, pastate vidureje trobos, 
apsodino aplinkui mažesniuo
sius vaikinus ir raudonikes 
merges, visiem tiepe labui su
trinti savo raifkas,
kaistu — ir sudėti ant stalo pa- 
kraszczio. Pats iszejo in kami
nu aklinai užsidarė duris ir 
kažka ten dirbo.

'Po valandėlės Drimba inbega 
in troba visas iszkaites, parau
donavęs,
karsztomis delnomis sutrynė 
dėjo žavėti. Žavėdamas pradė
jo staleli linguoti, 
koks stebuklas! — stalelis pra
dėjo pats kilnotis 
žodžiu klausyti!

— Jie tyczia linguoja ranko
mis! — szauke kažkokia neti
kėlė.

— Nelinguojam! Rankos val
uos! — kartu atrėmė muszejai. 
O stalelis vis kilnojasi. Daro 
viską, ka tik Drimba liepia.

Galop Drimba pradėjo klau
sinėti.

— Pasakyk, kiek mama turi 
metu.

Szirviene stovi ir netiki. Sta
liukas iszmuszc keturis deszim- 
tis du kartu ir sustojo. Szirvie
ne tiek metu ir teturėjo.

— Pasakyk, kiek tėvas turi 
pinigu.

Szirvys laiko rankoj pinigus 
ir laukia. Atmuszo litus, atmu- 
szo ir centus. Iki vieno. Stebisi 
senis ir tikėti nenori. O kad ji 
galas! Ir ko Drimba neklausi
nėjo! Ir ko stalelis neatsake! 
Jei tai tiesa — tai galima ži
noti, kas už deszimties meta 
bus! v ? \'i 1 .

Antra karta Drimba vėl mu- 
sze staleli. Hm, atsitiko taip, 
kad ta nakti vagis pavogė 

Gera veislini 
avina. Iki poMcijos **-*•’ penkio
lika kilometru. Ko ten del avi-

Szirvio avina.
pen'kio

— R-že!
Szirvys taip tvirtai sukando 

dantis, kad net pypkes kandy
ki is sutratėjo.

Tuojau pat vyrai nuėjo prie 
kacapo, iszdejo jam visa daly
ką ir paprasze, kad jis atiduo
tu avina. Kacapas nusigando ir 
nutarė su pikta dvasia neka
riauti: avina atidavė, nors tie
sa, jau be kailiniu.

Szirviai panoro, kad ir ju ku
ris vaikas iszmoktu, kaip rei
kia staliuku muszti,
geresnio žinovo neveik 
reti. Ar kas prapuolė, ar kas 
ka pavogė, ar ka pametei — 
viską gali aiszkiai sužinoti.

— Je, — suszuko Drimba
— kasztudja pinigai.

Szirviai norėjo, kad ju vai
kai nebūtu paikesni, kaip pats 
Drimba, 
rūpėjo paslaptis.
Drimba kamine užsidaręs? Del 
ko jis taip nuszilsta ? Del ko 
jis toks raudonas isz ten iszei- 
na ? Del ko jo rankos kaip ug
nis?

Szirvys Drimbai davė szim- 
ta litu, o Szirviene pastate deg
tines bonka ir atnesze milo de- 
szimti mastu. Tada Drimba su- PAVIETO BALSUOKITE UŽ 
tiko viena Szirviuka iszmokyti 
savo amato.

Insivede

o szirviūkams labai
Ka dirba

— Ne tik szimtas litu! Juk 
ir milo deszimtis mastu, ir deg
tines bonka, ir dar szis tas! 
Kad jis kame nusprogtu! Ap
gavikas! Vaikas butu bent pa
sislėpęs. SzRai ten ir po ketve
ri u metu!

— Czia atsitiko kitaip, — 
paaiszkino Drimba: — szi kar
ta atėjo kareiviai, o mos klau
sėme apie policija... Nieko ste
bėtino. Sudie.

LIETUVIAI SCHUYLKILL

in 'kamina, liepc 
daužyti rankas in save, kol tik 
pradės isz kaktos varvėti pra 
kaitas, paskui keliais suspau
dus, trinti delnus, kol tik gali
ma bus kentėti. Žodžiu jokiu. 
Ka nors sziUbždeti tyczia, kad 
kiti manytu, jog tai yra di
džiausia paslaptis. Inbegus ty
czia patrinti musziku rankas 
ir pradėti insakineti, kad sta
lelis musztu. Ir pradės muszti.

Szirviukas tuojau paslaptis 
iszbande ir staliukas ne tik 
pradėjo muszti, bet ir visiszkai 
pakilo nuo žemes.

Szirviu džiaugsmui ir nuste
bimui nebuvo galo. Drimba

G. FRANK BRUMM
ANT K0NGRESM0N0 

Praszo Juso balso ir intekmes.

NEDELINE EKSKURSIJA 
IN

PHILADELHPIA
4 NOVEMBERIO

Specialia trelnai Rubato* naktį.
Iaz Iszeis

Shamokin .......................... 1:30
M t. Carmel............ ..............1:30
Ashland .................................2:21
Shenandoah ........................ 2:00
Girardville.............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50

• •

3:16

Dubeltavaa 
Tikietaa

Ant Readingo Geležinkelio

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---------- $----------
3-czia Procentas už jnsu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

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