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ISZ AMERIKOS
GERA SZIRDIS

PLESZIKO
MIELASZIRDINGAS PLE- 

SZIKAS; PRIŽIŪRĖJO 
MIRSZTANTI 

KŪDIKI.

Los Angeles, Calif. — Ketu
ri u metu dukrele Mrs. E. F. 
Morris, apsirgo nakties laiko 
ant kruogulo, o 
bego paszaukt daktara

kada motina 
, susiti

ko ant slenksczio namo pleszi- 
ka su atkisztu revolveriu. Per- 
sigandus motore, kada pleszi- 
kas pareikalavo pinigu, pasa
ko jam su aszaromis, kad josios 
dukrele vra mirsztanti.

Iszgirdes tai, piktadaris pa
slėpė revolveri, priėjo prie kū
dikio loveles ir per valanda lai
ko parenginejo jam reikalin- 

pakol pavojus 
Motina

gas gyduoles, 
ne praėjo. Motina dekavoda- 
ma nepažinstamam žmogui su 
aszaromis, bet ploszikas jai ap- 
reiszko, kad jisai pats turi pen
ketą vaiku namie ir yra pri
verstas apipleszinet žmonis nes 
vaikai neturi ka valgyt, motore 
serga ligonbuteje, o pats ne ga
li surasti darbo, todėl dienomis 
prižiūri vaikus o naktimis api- 
pleszineja namus ir žmonis.

BROLELIS UŽDEGE 
SESUTE.

'Lrcvertou, N. Y. — Agnesz-

r»

k u te* *Kn<Tc m nu, 
amžiaus, 
paprastu budu. Motina paliko 
kūdiki po priežiūra keturiu 
metu broliuko Petruko, ant 
virszaus. Petrukas suradęs de- 
žuke zapaiku, uždegė sesutes 
szlebukes ir su baime nubėgo 
žemyn, nieko nesakydamas mo
tinai ka buvo padaręs. Kada 
motina pamate durnus, nubėgo 
ant virszaus, bet jau per vėlai, 
mergaite sudege ant smert. Na- 

pradejo degt, bet 
subege kaimynai liepsna užge
sino.

GEROS LAIZYBOS.
New York. — Tūlam hotely- 

kalba t a up saves du 
jauni vyrukai labai .inirszia, 
ant galo atėjo prie laižybu isz 
keliu bonku szampano, nes vy
rukai ‘žinojo, kad kotelyje tojo 
sztopo randasi. Locnininkas 
iszgirdes apie tai, greitai pri
ėjo prie stalo su užklausymu ar 
atneszt dabar vvna? 
gerai ” 
toriai, 
me, pakol vienas isz mus neisz- 
laimcs laižybu.”

Sutiko ant to gaspadorius ir 
atnesze vyną, kuri vyrukai la
bai linksmai iszgere. Po tam 
locnininkas užklausė už ka pa
dare laižybas f Tada vienas isz 

“Asz sakiau, kad 
jaigu griūt u Stovylas Laisves 
(Statue of Liberty) tai pultu 

puses, o 
kad pultu ant

dvieju metu 
sudege ant smert ne-

m a s taipgi

je vedė

uždegė

I

‘ ‘ Labai
— atsake abudu szmu-

— bet pirma nemokesi-

ATKERSZINIMAS GILIUKIS VAIKU 
DVASIOS

NE DUODA RAMYBES MO
TERIAI KURIOS VYRAS 

JI NUŽUDĖ.

SURASTAS PUODAS AUK- 
SO APSUKO VISIEMS 

GALVAS.

Erie

I BLEDINGI TVANAI WESTUOSE; PADARE DAUG BLEDES

Johnstown, Pa. — Pati An
driaus Dzibnia'ko, staeziai tvir
tina ir prisiogineja, buk dvase 
Nikolo Hlasaiko, nužudyto, ko
ki tai laiika adgal, ne duoda jai 
pasilsio diena ir nokti 
kindamas jaja baisiai.

Dzibniakienc
szus su 
pas jaja

1

1 kan-

buvo susino- 
Jllasaku, kuris buvo 
ant bardo, o vėliaus 

prisipažino savo vyrui, buk ji 
apgaudinėja. Vyras isz piktu
mo nužudė prielaidini, po tam 
pabėgo in Kanada. Dabar 
Dzibniakieniai grauže savžinc, 
buk tai isz josios priežasties 
II laša kas likos nužudytas ir už 
tai jojo d vase jaja kas na'kti 
kankina.

Kur t iik

Kanada.

eina, mato 
naktimis

motore 
nužudvto dvasia o 
stovi jisai prie josios lovos ir 
rodos jaja smaugia. Motore in- 
puole in ncrviszka liga ir szia- 

pasiliko kaip szeszelis.
jaigu

dien
Daktarai sako, jaigu motore 
ue paliaus rūpintis, tai iszcis 
isz proto.

KA TAI UŽVYDEJIMAS 
PADARO.

Brooklyn, N. Y. — 
Spear, nužudo savo jauna pa- 
czia mėsininku peiliu, perpjau-

jai gerkle su hritva, 
gala.

adbego

Izaokas

damas jai gerkle ir ne gana to 
■penpjove*
po tam pats sau pasidarė 
Ant riksmo moteres 
kaimynas, matydamas kruvina 
perstatymą per rakto skylute. 
Pakol duris iszmusze, jau bu
vo per volu.

Spear buvo 'baisiai užvydus 
savo paežiai, su kuria tankiai 
liardavosi, užmetinedamas jai, 
kad 'per tan'kiai iszvažiuodavo 
automobiliam su nepažinsta- 

buVo 20 
metu jaunesne. — Tokia tai 
liūdna pabaiga nedari liktos po
ros.
MINYSZKOS I8ZGELBEJO 

70 SIERATELIU ISZ 
LIEPSNOS.

Detroit, Mich. Septjmes- 
deszimts sierateliu likos iszgel- 
beti isz vasarines prieglaudos 
Szv. Vincento, kuri sudege lyg 
pamatu. Ugnis kilo nakties lai
ke kada vaikai miegojo. Mi- 
nyszkos apsupo vaikučiu kai-, 
dras ir isznesze laukan. Prie
glauda randasi užmiestyje Far
mington, po priežiūra Miela- 

gu Seserų Szv. Vincen-

su 
Motoromais v v ra i s.

jaunesne. —

po

Trys vaikai 
apleisto namo

seno muri-
gelcžini

, Pa. - 
siausdami prie 
užmiestyje, kuriame kitrtdos 
gyveno senas skupuolis Petras 
Scanlon, kuris-mire praeita mo
ta sėdintis ant krėslo. Vaikai 
krapsztydami prie
nio pecziaus surado 
puodą su 20-dolerinoms aukse. 
Vaikai nežinodami verte dide
liu pinigu, pardavinėjo juosius 
po 10 ir 25 centus, ^inc apie ta 
skar'ba pasklydo žaibiniu grei
tumu po visa aplinkine. Žmo
nes subėgo su špatais ir -greb
liais, pradėjo karsztai jeswzkoti 
daugiau skarbo ir norints su
griovė visa bakūžėlė, bet skar
bo daugiau ne surado.

Senas sk u puolius
barzda lyg keliu, supinta in ka
sa, su nickuom nedraugavo ir 
apie gimines ne norėjo nieko 
žinoti. Gimines užvedė teismą 
ir dabar renka 'pinigus nuo tų
jų, kurie pirko nuo vaiku dvi- 
deszi uiti nes auksines.
KVAILAS SZPOSAS APSVI

LINO LIETUVIUI 
PLAUKUS.

Pa.

t u rojo

y

Mount Carmel, Pa. Keli 
vyrukai a t ėja in sztora Alekso 
Giedraiczio, pradėjo juoktis 
isz jojo plauku ir patarė idant 
sau pateptu plaukus su 
tonikų. ” 
.pasiduot.jsztepe. sau ])laukus 
kad szfai vienas isz szposinin
ku pridėjo prie plauku degan- 
czia zapalka ir Alekso plaukai 
kylo liepsnojo kaip szventojo 
karūna ant galvos. Aleksa ge
sindamas plaukus su rankomis 
baisoi apsidegino ir turėjo at
sigult in lova.

NUŽUDĖ MOTINA IDANT 
NESIRŪPINTU JOJO 

SAVŽUDINSTA.
Chicago. —-Roscoe Holiness, 

fermeris, nužudo savo sena mo
tina, po tam atsistojas prie po
licijos stoties, paleido sau kul
ka in galva. Kada pažinstaanio- 
ji nuvažiavo pas motina pra- 
nesžti jai apie sūnaus savžu- 
dinsta, 
gyva.

uliair
Aleksas nenorėdamas

James 
iszeiti ant
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iszkylimai upiu padare milžiiuszkas bledes Westnose. Paveikslas pa-
Kansas City, kuris stovi arti Blue upes, kuri iszsiliejo pa-
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KATALIKAI 
KARIAUJE

20MUSZIU IN SANVAITE, 
30 UŽMUSZTA; KUNIGAS 

VADU PASIKELELIŪ.

Meksikas.

I

TIKRA MEILE 
ARTYMO

KAIMYNAI PASTATE NA- 
MA NASZLIAI, 8 VAIKAIS 

IR DA SUDĖJO 
PINIGU.

szirdin 
to.

KATALIKISZKAS 
KUNIGAS ATĖMĖ 

SAU GYVASTĮ. 
Dubuque, Iowa. — Prieglau

doje Szv. Juozapo del ligoniu, 
atomo savo g 
isz revolverio, 
kunigas Franciszkus Ronoy. 
Priežastis savžudinstos kunigo 
buvo nusiminimas.

SUKAPOJO PAOZIA 
KIRVIU.

K v. 4/ 
Walton, 46 metu, 
savo paezios, kuri buvo daug 
jaunesne už ji, kada toji gulėjo 
lovoje ir be mažinusio perser
gėjimo, suku'Į)ojo nelaiminga 
motoro ant szmotu. Po turn bai
siam darbui, atomo sau gyvasti 
per nusiszovima tvarto. Toji 
porele neturėjo vaiku. Charles 
buvo moteriai labai užvydus ir 
tankiai jai iszmotinojo noiszti- 
kimysta. Valdže paėmė visa 
juju turtą, nes giminiu taipgi: 

tavam knlejimę ant pakiltos, neturėjo. , \
» v ,

ju atsiliope: yvasti per szuvi 
katuli kiszkas

manoli n t deszines 
draugas sako, 
kai roses puses ir už tai susi- 
ginezijom.“—Per vėlai suprato 
gaspadorius kad likos apgau
tas.

MEILE SENO JAUNIKIO.
Marion, Ind. — Danielius 

Gundcr, 82 metu jaunikis, pa
dovanojo savo sužiedotiniai, 
naszleliai, Aidos Lippins, 24 
metu, 2,000 doleriu priesz apsi- 
paeziavima, bet naszlele aplai- 
kius pinigus,
už “seno kvailio

nesutiko teketi 
,” todėl liepe 

jaja aresztavoti už apgnudima 
ir nedalaikyma duoto žodžio. 
Naszlele likos uždaryta pavie-

Mentone,,* — Charles 
užklupo ant

rado jaja ant grindų ne 
Palikt dje g romą tolėjo 

Roscoe iszaiszkino, buk pirma 
nužudo savo motina idant ne
sirūpinta ir mrlindėtu paskui 
ji kad sau atome gyvasti.

KŪDIKIS PRISIUNSTAS 
PER PACZTA.

Batavia, Ohio. — Airs 
Beagler, geisdama
szermenu savo geros drauges, 
bet neturėjo su kuom palikti 
dvieju -menesiu kūdiki. Ant ga
lo pasinaudojo isz nauju pacz- 
tiniu tiesu. Suvyniojo kūdiki 
in skepeta, prilipino ant kor- 
cziakos mankos, parasze adresą 
ir nusiuntė pas savo motina in 
užmiesti. T„ 
kasztavo jai 
Gromatneszis 
ant paduoto
Prick tam kūdikis 'buvo užaso- 
ku ra vol as 
doleriu.

nusiuntimas 
30 centu, 

nunesze kūdiki 
adreso

fasai 
tiktai

sveika.

ant dvieju szirntu

APIE MUSU KUNA
Žmogaus szirdis svėre apie 

desziints unciju. Plaka dau
giau kaip szimta tukstaneziu 
kartu per ‘diena ir pumpuoja 
daugiau kaip dvideszimts tonu 
kraujo in laika vienos paros. 

‘Plaucziai gali inkvepti 320 'ke- 
tnrknmpiniu coliu oro, papras
tas kvėpavimas sunaudoja apie 
szeszes kvortas oro kas minu- 
ta. Žmogaus pilvas turi penkių 
pa ineziu didumo. Paprastas 
žmogus sunaudoja kas motas 
apie tona mtuįtę.

1 •

Mexieo City, mcksikus. — 
Taip vadinami katalikiszki pa- 
sikeleliai, veda be paliovos ko
va su valdže ir turėjo net 20 
kruvinu susirėmimu su vaisku 
in viena sanvaite Jaliske, Koli- 
ma ir Miczaokane.

Pasikeleliai užklupineje ant 
miesteliu ir kaimu neapsaugo
tu per vaisku. Vaiskas turi 
daug darbo su tais pasikelelais e *• • • . a to •

Isz Visu Szaliu
KATINAS PAVIRTO

IN LASZINIUS

BAISUS SZTURMAI
EUROPOJE

nes pasirodo netikėtinai viso
kia aplinkinesia ir užklnpinc- 
ja ant žmonių.

Aplinkinėje Atotonilko, mu- 
szis teip pasikeleliu ir vaisko 
tęsęsi per penkes valandas. Pa- 
sikeleliai likos a Įspirtais ir 
turėjo apleisti aplinkine pa- 
neszdami dvdeles bledes — 20 
užmuszta ir 60 sužeista.

Pasikelelius davadžio kata- 
likiszkas kunigas Joakimas Pe
dro ja, kuris ome dalybas dide
liam pasikėlimo praejta meta. 
Katalikai skelbe, buk turėjo 
pasisekimą daugeliuosia 
sziuosia, 
Ii valdiszku kareiviu.

APIE 200 Ž M O NI U 2UV0; 
BLEDES ANT MILIJONU 
DOLERIU; DAUG LAIVU 

NUSKENDO. •mii-
užmuszdami dange-Kelio-s

adgal pribuvo in 
Emilius Schindei su 

paezia ir vienu vaiku, nusipir- 
40 akoriu lauko, pradėjo 

viskas ėjo 
gerai pakol Emilius buvo gy
vas.

* Trvs metai

z Oconto Falls, Wi 
lika metu 
ezionais

ko 
maža farm ūki u ir

' 1 adgid vyras mi- 
pnli'kdamas naszlia su asz- 

tuoniais vaikais. Motoro nenu
leido rankas, ėmėsi prie darbo 
ir vedo gaspadorysta tolinus — 
ne lik ant lauko bot ir namie.

Ana diena, kada motore dir
bo aut lauko, kilo 
ugnis, persigandus inotere in* 
bogo in deganti narna, isznesz- 
dama isz jojo paskutini kūdi
ki. Norėjo iszneszti sziek tiek 
rakandu isz namo, bet apimta 
dūmais, sukrito ant grindų isz 
kur jaja isznoszo subėgo kai
mynai.

Po sudegimui namo ir visko 
kas jame radosi, motore pasili
ko tikra ubage ir kad ne butu 
pribuvo geri (kaimynai in pa
galba, tai motoro su vaikais bu
tu pasilikus sunkenybe del vi
suomenes. Kaimynai paaukavo 
medi, lentų falbrikas 
numažinta preke lentų, žmones 
pasiaukavo dykai pastatyti na
rna ir tomis dienomis namas li
kos užbaigtas in kuri naszle su 
vaikais insikrauste. Kiti geri 
kaimynai paaukavo rakandus, 
drapanas ir kiek kas galėjo 
maisto. Žmones isz aplinkines 
dagirde 'apie nelaime moteres, 
sudėjo pinigu ir sziadien moto
re apvaiksztinejo tikra Padc-

— Argi reikė 
pavyzdos meiles

grinczioje

davė už

kiek kas galėjo

kavones Diena, 
geresnes 
tymo ?
ANGLEKASIS MIEGODAVO 

SU DRAPANOMS IR
‘ CZEBATAIS.

Alaryvillo, Pa. — Ralf Ches
ter, likos paszauktas per sudžo 
atsakyti ant savo p a ežiu les už- 
metinejimu, buk Ralf nenusi- 
redydavo savo suodinas drapa
nas su kurioms eidavo gult in 
lova pavojas isz darbo. Ralf 
tuom iSzsikalbinojo, buk tokiu 
budu suezedindavo daug laiko, 
galėdavo ilginus miegoti ir no

ar-

reikėjo jam vela rėdytis isz ry- 
Sudže iszklauses abiejuto. Sudže iszklauses abieju 

szaliu, paliepė Ralfui nusiredyt 
asztnnta valanda kas vakara, o 
apsiredyt 5:30 isz ryto. Vyras 
prižadėjo tai iszpildyt ir abu
du su paeziulo nusidavė links
mai namo. , , 4.

Vela
GAVO

NORĖJO ATSIKRATYTI NUO 
PASTIPUSIO KATINO, 
ANT GALO VIETOJ 

KATINO,
LASZINIUS.

■........   - I..H. 4. . ,

Parižius. — Ana diena vie
nai pasiturineziai szeimai toko 
tokios nesmagios istorijos su
silaukti. Pastipo vienintelis ir 
n um y 1 e t a sa i katinas,
tokis atsitikimas jTa papras
tas, bet didmiesty didelis erge
lis ir daug kaszto. Kilo rimtas 
klausimas, kur dėti pastipusi 
katina.

I.n
krosnies

baisus 
viešnios atlankė 

Pagal

Kaime

palaido- 
mokoti. Kaip ant galo 

Žmona

4 C

gatve negali iszmesti, 
nėra, kurioj galėtum 

sudegint i. Tiesa, yra Paryžiuje 
katėms kapai, bet reikia kelias 
deszimtis franku už 
j ima”
stipena nusikratyti?
pasiūlo vyrui invynioti katina 
in laikraszczius ir inmesti u- 
pėn. Vyras atsisakė, teisinda
masis, kad vis tiek metant kas 
nors pamatys ir ko gero intars 
padarius baisu nusikaltimą. Il
gai svarstė, kur dėti katina, 
ant galo sutiko kad geriausia 
bus ji tramvajuje “pamirszti.” 
Važiuoja vyras su žmona ir ka
tina in ryszuli invyniojo veža. 
Kiek pavažiavo iszlipo ir ska
bei pradėjo ejti, džiaugdamiesi 
naszta nusikratė, bet tuo pavo
ja mandagus vyrukas ir intoi-

— __ _ — * eIda ryszuli. Veidu szypsios po
rele, o 
patarnavusi

szirdy velnio siunezia 
vyruką. Pasiėmė 

ryszuli (vol važiuoja tramva
jum, vėl palieka kutina ir vol 
atsitinka tas pats. Da karta 
važiuoja ir da karta žmones 
pastebi, kad ryszuli paliko. Nu
siminusi porele, kad nesiseka 
ryszuli pamirszti, parėjo pes- 
czia namo apsvarstyti, ka da
ryti su katinu. Ilgai galvojo ir 
nieko nesugalvojo nusiminimo 
pilnom ačkim pažiūri in ryszuli 
ir nusistebėjo kad jis netoks. 
Katinas buvo invyniotas in 
Rusiszkus laikraszczius, o ežia 
prancuziszki. Vietoj katino ge
ru lasziniu 6 svarai. Nudžiugo 
szeimvnolo tokiu ’bizniu, bet 
. . - ‘ . . v. . . . —• V • ikiek nusinunsXtasai Prancūzas, 

pirktu lasziniu par 
ras pastipusi katinu.

kuris vietoj pi 
sivežos
Prancūzui lasziniai didelis da
lykas. Jie vartojami tik ypa
tingais atsitikimais, 
szvente i osfint, 

z “’i- :

didelei

London, 
szturmai ir 
pakraszczius Europos, 
paskutinius raportus tai apie 
2Č0 žmonių pražuvo, o bledes 
daejs ant szirntu milijonu do
leriu. Holandijoi žuvo 28 žmo
nes, Anglijoi 32r o 14 žuvo su 
laivu Ccssarc kuris nuskendo. 
Daugiausia szturmas davėsi in 
ženklus Anglijoi ir Szvaicari- 
joi, kur visa komunikacije li
kos iszardyta.

Szkotlandijoi upes iszsiliejo.
Belgijoi panaszus padėjimas, 
kur vaiskus likos iszszauktas 
in pagialba.

Upes Vokietijoi taipgi iszsi
liejo o Rhinas pakylo net ant 
30 coliu in viena para. Weis- 
badene keli žmones likos už- 
muszti per perkūną; 50 pasili
ko be pastogui, kada kalnas su
griuvo aut namu.

VĖTRA SUGRIOVĖ 800 
NAMU; 12,000 ŽMOGIŲ

BE PASTOGIŲ.
Manila, Filipinai. — Per dvi 

dienas siautė ezionais baisi 
^tcj-Mifonaa. Legaspi vėtra 
sugriovė apie 800 namu ir su
ardė septynis dokus. Daugiau 
kaip 12,000 žmonių pasiliko be 
pastogių. Keli laivai nuskendo 
su žmonim'is. Bledes milžinisz- 
kos, kurios daeis ant keliu mi
lijonu doleriu.

Paskutini telegramai prane- 
sza, kad daugiau kaip 300 žmo
nių pražuvo.

Žodžiu, tokiu viesulu ir sztur- 
mu Europoje nebuvo 
metu.

iu 50

48 KOMUNISTAI
ARESZTAVOTI.

Bukareszt, Rumunije. —Ke- 
turesdeszimts asztuoni komu
nistai, tarp kuriu radosi trys 
moteres, likos aresztavoti, už 
sukėlimą maiszaties ant Victo- 
riei ulyczios, ti'ksle idant val
dže iszleistu isz kalėjimo ko
munistą Buyola. Alaisztiuinkai 
norėjo užklupti ant prokur 
riaus kada tasai važiavo 
suda.

SUKAUSTYTAS LENOIU - 
GAIŠ PER 15 METU.

Moskva. — “Pravda” 
sina, buk name tūlo žmogaus, 
Tenteke, Turkestane, likos su
rastas tamsiam skiepe 32 metu 
iunus, kuris buvo sukaustytas 
lenciūgais. Kada ji policije pa- 
liosavo, pasakė, buk tokiam 
padėjime radosi nuo 15 metu. 
Turėdamas 17 metu likos nu
vestas in skiepą turėdamas ko
ki tai nesupratimą su savo tė
vu. Dabar jaunas žmogus iszro- 
do ant senio turinezio 65 metu.

gar

ato-
in

ANGLIJOS KARALIUS 
PAVOJINGAI SERGA.

London. — Karalius Jurgis
pavojingai serga uždegimu 
plaucziu jau kėlės sanvuites. 
Du sunuS, kurie medžioję Afri- 
ke aplaike žino, kad tuojaus 
sugryžtu namo. Norint s dak
tarai sako kad hera pavojaus, 
bot girdot isz privatiszku da- 
neszimu kad karalius yra la
bai silpnas ir ilgai negales gy
vent.

NEPAPRASTAS REGĖJI
MAS ANT DANGAUS.

Jaslo, Lonkije. — Apie ant- 
i'a valanda po pusiaunakt, pa
sirodo nepaprastas regėjimas i «

sergaO

VELNISZKAS
ATKERSZINIMAS.

Berlynas. — Vokiszkas an- *
glekasis Massert, atkerszino 
baisiai tūlai moteriai, kuri at
metė jojo meilingus prisilaiži- 
nimus. Tasai rakai is atejas pas 
jaja paskutini karta, inmete in 
poeziu dinamitini patroną, ku
ris eksplodayojo užmuszdamas 
motore ir ji pati.

»

Paskutines Žinutes
H South Bond, Ind. — Ho

race Hardy, 17 metu, mirtinai 
pažeidė savo tęva, kada tasai 

jojo motina, 
nuo sužeidi-

ant dangaus. Žmones mate 
liepsnota kamuoli, panaszu in 
menuli, bet mažesni, kuris nu
krito žemyn kasžin kur. Aplin
kui liepsnota ‘kamuolį buvo 
szviesa, panaszi in deganti ga-
55R, ______ .

pradėjo muszti 
Badui tėvas mii

H Moskva. — Pagal Valdžios 
surasza, tai Rosijoj yra 85,489 
mokyklos, in kurias lankosi 7,- 
753,320 mokytiniu.

H Pittston, Pa. — Prie Bap
tistu bažuyczios, likos surasta 
17 szmotu dinamito su knatu, 
kuris buvo sudegins tik 6 co
lius ir užgeso, kitaip butu visa 
bažnycze iszneszta in padan-

b

I
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“SAULE” I

as Girdėt
savo

atvda

Ir keneziame prie smerties? 
larsingiausi svieto gydyto- 
tvirtina, smertis yni be so- 
iu. 
'ridureme ezionais
saus Paryžinio gydytojaus 
Neckel, raszo jis:
- Temijau ir užsiženklino 
konoteisingiausia visus ap- 

nszkimus to svarbiausio lai- 
gyvastes, kuria vadiname 

urtia ir teisingai tikrinu, jog 
>rtis yra b<‘ jokiu sopuliu 
■siemimas ar kitaip jausla 
sudaro smeginiu, nonom 

skulu, kurie sudarinėjo nau
jausia taip fizikinia,

po ir psyoioine nmnirszta 
mišią pirmiausia, taip, jog 
stos mumisia jau suvis isz 
estą, kol gyvastis ne iszeina, 

spasabu ne gali būti 
uismo prie užbaigos gyvas-

.Kunigas geisdamas apie tai 
tikrai isztyrineti, pradėjo eg
zaminavo! jauniki ir ant ti'kru- 
ju persitikrino, kad tai buvo 
motore.

Toji motore <permaine
pravarde kada da tarnavo bol- 
szevikiszkoje kariuomeneje su 
moteriszku'pulikn. Po karei, ne- 
sziojo vyvisikas drapanas ir 
vyriszka pravarde. Josios tiks
lu buvo npsi paežiu v imas
turtingoms moterimis, užgrieb
ti juju turtus, po tam apsive
dima paniekinti kaipo netinka
ma.

su

<ia

Dvynukai gema viena karta 
isz asztnoniu atsitikimu, try
nukai ateina ant svieto viena 
karta ant 7,103 gimimu, kvad- 
rukai karta ant 757,000 giml-

TRYS RŪTOS ISZRINKTOS IN KONGRESĄ IkVARABA SU TUOM
lfr'1'4 «•' 1^' I**!1
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Viename name, dalyje Var- 
szavos, 
badai ne
Viskas buvo gerai ir mylėjosi 
jie kaip du karveliai, 
vienas daigias maisze ta'links
mumą, o tuom buvo paezios 

uoszve, kuri su jais 
gyveno. Kuo jaunavedžiai dru- 
cziau (glamonėjosi, tuo boba 
(langiau purszlikavo. Matyda
ma, jog ne kurstymai, ne 
szinimai žento su duktere ne 
su pjudys jųdviejų, o no gnie-

gyvena jaunavedžiai, 
senei sueja in pora.

tik t ai

----------- | VF

motina—

• k o r-J

Ateinanczinm Suv. \ nlst. kongreso 'dalybaus trys moto- dama boba nukenst kaip jau

iu

■imertis kaip sapnas, 
mirsztanczio

E*kas ne sztant paženklyt tik- 
valanda užmigimo ir nie- 

s teipo-gi ne gali tikrai žino- 
ralandos smerties. 
^ekuruosia
r smeginysia žmogaus užni
kę da sziek tiek jausies, pa-

buna 
ne žinoma.

atsitikimuosia

valanda

logen y s s u v a rgy tos,
so-

iyje da ligoniui mislyti ir ap- 
farsineti ir tokiame atsitiki- 
b, atjauezia savo padėjimą, 
r reQcift karuotis in ana svie- 
| nes ir da tada, ne gali save 
ratatyt, o da apie tai jaust ar 
lot, kada isztikro 
rimo bus.
Tokiamia padėjimo ir valan- 
je, per daug buua žmogaus 

<> jaigu 
tas, tai jaustu didelius 

lūs o to niekad daktarai no
Žvelgi. 1
O kas kiszasi fiziniu sopu- 
i tai tu suvis mirsztantis ne- 
iiczia. Kada žmogus suserga 
ip jog turi numirt, be sky- 
ius, kokia liga ne butu ar 
io sužeidymo, tai jaustos sc
ilių .suvis ne turi, taip jog 
irsztanti gali žnaibyti, degin- 
ir pjaustyti kuna, tai jis su- 

«i ne jaueze sopuliu. Tai yra 
valandoja 
atkenezia 
mirsztantnes

mirtino

irai jog žmogus 
įerties priesz tai 
vo sopulu.s, 
?ko ne jnuezia. 
Žinoma tai, jausla
idul io paeinanezio nuo pa
avimo tai taip nuduoda, ro- 
« lengvai susimusza. Daugo- 
>sia atsitikimuosia žniduluo- 
t nuo szuviu, žaidulys šun
is, kad ir ne mirtinas, 
•eiszkineja skausmas
toj dalyja kimo ir taip, padū
me: paszautos kepenos, jau
nimas akyja ir t.t. Smertis 

nubegimo kraujo, kaip 
ktarai tikrina yra labai sma-
, lyginai ir smertis per pa
rima. Sucano. 
įerties isztare: “
t žinotu, kaip saldi yra mirtis 
i noringai kožnas numirtu 
nesigaletu su vargais ant 
ieto.

tai ap
sti vi s

[O

va landoje 
daigu žino-

vingius

Priesz Kalėdas, 
’iejii sanvaieziu 8,000 banku 
sdalins 37)0 milijonus doleriu 
ii tuju kurie ezedino dolerius 
dėjo i n taip vadinama Kale
ni Kliuba (Christmas Club). 
Tasai paplotis czedininio po 
aža suma kas sunvaite inejo 
•Ii metai adgal ir yra kas nie- 

populariszkesnis. Žmones 
įima savo pinigus adgal su 
occntu ir gali pirkti sau (lo
meles a r ha czedinti ir ant to
ms.

už kokiu

Ana diena mieste G renine bu- 
> nepaprastas atsitikimas. Ja 
tžuyczia atvažiavo ja u na ve
jai susiriszti mazgu mote- 
stes. Kada kunigas ėjo isz zo- 
iaiijotir ^.tojo priesz ji kokia 
i motore, apreikszdama k il
gui, kad “jaunikis“ 
rras, tiktai persi rėdžiusi mer- 
na. Toji motore no patemino 
it jaunikio ta, ka kainas vy- 
sprivalo turėti, tai yra ženk- 
ia^auguąiu plauku ant barz-

>s ir lupu.

ne v ra
♦

mu, kvjntukai karta ant 41 mi
lijonu gimimu. Bet nekarta at
sitiko kad ir szeszi vaikai gi- . a k . - 7me kartu o kaip kada ir septy
ni. Senovisakuose laikuose lo
ki gimimai buvo tankus.

NAUJAS'įįfET AS
Jau netoli

PONAI BIZNIERIAI 
Geisdami aptelkt savo gerus 
kostumerius, privalo isz Įaiko 
duoti ątapaudyt,

PUIKUS SIENINIUS 
KALENDORIUS

ir iszsirinkti kokiu nori iszsi- 
rinkt.

DABAR LAIKAS!!! 
užsikalbyt ir nelankyti ilgai, 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius.

W. D. Boezkauskas - Co.
Mahanoy City, Pa.

>

(t.f.)

ANT KALĖDŲ

DABAR laikas užraszvti Gi- B 

minoms in Lietuva “Saule 
dovanu
tam, gaus Dovanu ir Kalendori 
isz kurio 
dziugs.

i n Liet uva 
ant Kalėdų,

4 l

o

! J 

p riek

Lietuvoje labai nu- 
Yra tai pigiause do

vana del jus-be jokio rupesezio 
iszsiuntimo, o giminėms pada- 

daugrvsit
džiaugsimi per visus metus.

Prenumerata
Lietuva tiktai $4.00.

\V. D. Boezkauskas - (’o.
Mahanoy City, Pa.

neiszpasakytinai

kasztuoja in

(U)
»

ros kurios likos iszrinktos “kongrCHinonOs.“ Isz kaireses yra 
Mrs. Kuth Owen isz Floridos, Mrs. Ruth Prat isz New Yorko 
ir Mrs. Ruth McCormick isz llliiiojaus. .

y ■iii.ii ■■ .. ....................

ko ngręsimonOs.
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RODĄ DEL MOTINU

tos

J. G. BOGDEN,
AGENT

322 W. LONG AVE.
DU BOIS, PA.

Siuncziu Pinigus in Visas 
Dalis Pasaulio. Parduodu 
Laivakortes, Padirbu Da- 
viernastis, Suteikiu viso
kius Teisminius Patarimus

t

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LJETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

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

Dr. C. A. Žerdeckas 
LIETUV1SZKAS DENTISTAS 

TAMAQUA, PA.
Kalbu Lietuviszkai ir suteikiu 

geriausi patarnavima.
100 E. BROAD STREET 

Ant virsziaus Peoples 
Trust Co. Bunko.

Ko tu motin, taip nubu
dus? Ko ryinoji ir dūsauji? O 
kur tavo (mergaites kad tik tu 
viena sexli namie ? Ar gal skal
bei, kad rankoves paraitytos?

— Jau pabaigiau triūsa, da
bar noriu valandėlė pasilsėti!

Kur iszleidai mergaites?
Nugi kvaraba žino, Ago

ta po piet iszejo o Ane priesz 
vakaru 'iszejo, o Jėvute turbūt 
nubėgo pas kaimynus.

.Jau tu misiuke galėtu
mei pasilsėt, prie nieko rankas 
ne kiszt, jaigu tokias dukriu- 
kes suaugusias turi.

Taip tau rodosi. Priversi 
tu jaises! Ana, in akis kabinasi 
kaip ka pasakau. Galvos užim- 

pa rėdais, o ežia viskas
brangu, tėvas vienas dirba, jau 
ne žinau kas bus!

Taigi misiuke! Anot tos 
pasukos: “Maži vaikai, maža 
beda, dideli vaikai didele be
da!“ 
buna kantantos ,isz drabužiu, 
lutaisai szlebe, 
džiaugia ir nori kitos, taip kaip 
Keides ar Mares.

* # *

l'aip, bodą levams .kurie turi 
du ar tris kaitimus ant galvos 
ypatingai paszalinese peezese, 
toli nuo didesniu miestu. Moks
lą szioki toki turi, o 
mokslą aipio vakarini 
vaikszcziojima, apie vaikinus, 
apie grazes d roses ir t.t.

Mamule duoda valia .dukre- 
liai o du net džiaugėsi kaip 
szpicukai apie szlapnosia try
pinėja ir maunuliai alų uzbo- 
nais velka. rl'aip, mamuže kaip 
užauginai dukrele, tokia ir tu
ri !

Kam lokiu dukrele tikus ant 
peczes užaugytą? $zun verta! 
'Tėvai turi didele pakramtė o 
motina jokios pagelbos neturi. 
Kam diena dukrele ant mame
les plusta, gadomuoja ir liežiu- 
vi rodo, ant galo kada visi 
szpieliai npsrdžiau'gia ir nubos
ta vadžiotis kaip su meszka, 
o su kita ne susipažysta jau
nesne, pameta. Dukreliai nie
kas -daugiau ne pasilieka isz to 
didelio gailesezio, eina in ko
teli ant tarnystos. Tai ir kari- 
jora užbaigta ir taip <lukrele 
susi valkioja kaip Žydo pantap, 
lis. Kitos nusithioda in dides
nius miestus, nes ten didesni 
uždarbiai.

Motinos, 
dukreles isz mažumestprie.pui
kiu pavedu, — prie braiigios 
skrybėlės! Pirk prasta ceik;i, 
duokie gražiai pasiūt, tegul 
galva gerai iszsiszukuoja ir 
pannses iszsimazgoja, nes Die
vas ant to davė vandeni, ir 
l)aiikszteliai maudosi ir kožnas 
gyvūnėlis!

Juk kone kožna 
turi

Maži vaikai,

Merginos niekados ne

greitai aipsi-

ypatingai
pa si-

m

du

nes

ne įpratykite savo
v

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

Palaidoj ima
Nuliudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu- 
aite pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. TelefęnM 07 Z.

szeimynele 
siuvimui maszinu, tegul 

užsiima siuvimu, tegul 
dręsiuke suardo j r ant tos isz- 
ktrpti kita ir pasiūti! Tegul

sena

mokinasi paminip darbu, — 
skalbt, 'proayt, duonele kapt ir 
valgi gamyt. Tadu po strytus

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

KLAIPĖDA

■

\ I

Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina P Klk

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta. ‘
2. Nereikia trankytis goležipkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais, i)
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paikinate ir kada dvylikos me
tu szlapnose pasiprieszina, tai 
nutyli, — nieko ne sakai fnes 
dukreles Hijoisi ir lazdos gai
liesi: o gal ne vienu bijosi kad 
dukrele neiszrunytu i n platu 
svietą. O motinėlė! Kad kitaip 
dukrele augytai, tai dukrele ne 
runvtu!

Mamelei gražu kai$p dukriu- 
ke pasilputus, ne žino isz iman- 
drumo kaip apsisukt, lupa pa
tempė, kita 
primerkia, 
skrybėlė susisukus kaip džio- 
vyta le.psze, aipykakle isz lau
kines ožkos, na ir iszrodo kaip 
kepta utele pasipiltus. Tokia 
dukrelę, | 
ežios savo 
užsisuka o ir Lietuviszkai su 
ja ne kalba.

Del tokiu dukterų
Ne pavydekite lazdų!

Duokite, kad kaulai braszketu 
Kad naktimi nesivalkiotu. 
Tegul motina užvaduoja, 
Skalbė, verda, lovas kloja! 
Tame ir tėvai kalti kurie tu

rėdami priauganezius vaikus 
ypatingai dukreles, peezese ap
sigyvena, rodos kad jau niekur 
geriau ne yra. O, neiszmaneliai 
toki tėvai turėdami kėlės duk
reles. Važiuokite in dideli 
miestą! Topais del vaikeliu 
ypatingai del dukrelių atsiras 
atsakantis ir szvarus dal bas ir kalėjimą, 
gražu įpiniga uždirbs! •() kaip 
atsakanti darbu turės, tai dirb
ti uores, vakarais nesival’kios, 
namie seiles.

Kitu kartu daugiau apie tai 
pakalbėsime ir pažiūrėsimo, ar diniu zapalku. 
musu toji rodą bus priimta ar 
kaip žirniai prie sienos ne pri
lips. Pažiūrėsimo!

na porele glamonėjosi 
viun pastanavijo — nucitrucin- 
ti.

Bėga žentas pas daktaru la
bai susi rupi nes ir szauke:

Daktare gelbėk mano 
paezios motina, nes ji nusitru- 
cino.

tai daviau sau žodi — atsake 
daktaras — nes-tankiausia pa
ežius trucinasi.

Bet žentas ne atleisdamas, 
beveik su aszaroms melde dak
taro ir (as suminksztejo.

to,

su sa-

|O --------- » 1__1 11--- 1-- 11*

4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszplldomi laivo orkestros szokiai; žaislai ir t.t.

KAINOS 
ISZ KAUNO 
(Treczia Kleza)

C

* m*
✓

IN KLAIPEDA 
. $107

gal ne viena bijosi kad Asz uoszviu ne gydau ir

eisiu. O kuom
susicziaupe, akis 

kuodas ant galvos,

pa.Miputus. 
painaczius ant uly- 

i motinėle, užpakaliu

Tenais
m

J

vakarais nesi valkios

*

Ar esame szvaresniais 
sziandien nė kaip 

■ buvome?
Mete 1842 Adomas Thomp

son isz Cincinnati, Ohio, atsi
lankydamas ant biznio in Ang
liję, pamate -pirma karta voues 
(bath tubs.) Kada sugryžo na
mo, davė sau padirbti vonia 
kuri turėjo 7 pėdas ilgio, ir 4 
pėdas ploczio. 'Susukęs paipas, 
intaise jas in 'kaminu ir tokiu 
bildu turėjo szilta vandeni. 
Per Kalėdas pakvietė daug pa
žystamu pas save, o kada tieji 
pamate vonia
diena iszsimaude. Žine a'pie 
tai gi 
formatoriai -paniekino taji bū
da prausimo, užmetinedami 
buk vyrai persimainys ir turės 
minksztesni būda
bobas. Daktarai sake buk tan
kus maudymas bus .priežastis 
visokiu ligų, o pekuriose vals
tijose uždėjo net padotka ant 
tokiu vonių, o iiekuriuoso(mies-

— Tiek 
nusitrucino ?

— U-gi pamerkė degu tęs ir
galvnkes, van-numirkokaip 

deni iszgere.
— 11 m, hm, — niurnėjo 

daktaras. — Tai ne gerai. Vie
nok paėmė su savim instru
mentus ir nuėjo pas ligone.

Atėjo. Jau priemonėje girdėt 
dejavimai ir verksmai. Verke 
pati, dejavo uoszve. Daktaras

szvelniai paklauso, kas jai ken
ke.

H U
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$125
Valdžios Tax

Ekstra

X/

r'j

/

Treczia 
K lesa .

In Abi Puse $181 
TURISTINE 3 
KLESA ibuvulia 
antra klesa) $122 

In abi pusi 203.50

ISZPLAUK1MA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
POLONIA” 4 Gruodžio “LITUANIA“ 22 Gruodžio

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG. 

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

i

Puikiausia ir Geriausia Muzikalia Laikrodis Pasaulyje
Dclto kad mes turime ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis Laikro-
edo prie lovos mirsztanczios ir- irJaP yr* nn1UJHU8l,R, laikr<MJžiams1 In'frn/Hmna Tna lail/rn/lia tio rnnn —

svieto
Latras, razbaininkas, isz 

varo 
uoszve

mane varo — atsake, 
stenėdama uoszve, rodydama 
su ranka ant susirūpinusio žen
to.

— Na, na, gerai jau gerai— 
pertrauke daktaras — ar daug 
poni iszgorei tuju zapalku !

— Ciela maža pakeli iszgc- 
riau. Taip, iszgeriau, noriu 
mirti, tegul tas rūkulis eina in

prisiartino 
prie daktaro ir parode puse 
stiklo ne iszgerto kokio ten 
ra usvo 'gerymo. Ant 
plaukinėje sza'palei

r

F

Duktė ligones

virszans
nuo szve-

— vSztai su szituom nusi- 
trucino mano motina, kalbėjo 
ji pro verksmus.

— Ka? — paklauso dakta
ras — su szvcįįinom za-palkom 
nusitrucino motina ?

— Taip, ponas daktaro.
Daktarui praszvito akyse.
Prisiartino prie ‘žento ir lie

pė paszaukti namo sargu. Ka
da tas utejo, iszvede dukterį i n 
kita stuba ir užsirakino duris. 
Matydama uoszve jog pati vie
na pasiliko su trimi drūtais 
vyrais: žentu, daktaru ir na
miniu sargu, tuojaus pasveiko, 
szoko isz lovos ir mėtėsi prie 
duriu.

Vienok buvo už( volai. Žentas 
su sargu,pagriebia .paguldė ant 
lovos adgal.ir laike drueziai ų 

Mm r ' . ii m 'f "

daktaras pradėjo kalbėti.
— Guodotina pone! Zapal- 

kos szvedlnes, kuriom i poni nu-

ji m! .ii j
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iszradlmas. Tau laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, 
žlal apdirbtas ir laikys visam am-

Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzikaliszkus ins
trumentus,

gra

ŽlUl.

t.

ClV.

.1

muzlkaliszkUB 
Piano, fono

grafo, smalkos, korneto ir tam pa- 
naszlu. Jums tereik tik pasukt rak
ta virszujc to laikrodžio ir jis gra- 
jlns gražias dainas ir meliodijas, 
kurios palinKsmlns Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 minutu su vienu 
užvedimu Ir kiekviena syki užve
dus 
Laikrodis 
kad muzikos voliukal 
patįs. Tai dideles vertes laikrodis, 
nes szale laikrodžio 
muzika, 
reti 
laikrodžio niekur 
kaip'tik pas mus. 
laikrodžio $18.0J. 
Iszkirps szl apgarsinima ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už ..( 
sa aiszklal, indok $2.00 depozito, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz 
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.85 isz kalnouž ta laikrodi 
tam pasiusimo VHSAI DYKAI gražia deimantine Špilka Ir paauksuota re
težėli. Nepraleiskite, bet raszykito tuojaus ant adreso:

visokius 
pavyzdin:

grajlna skirtingas meliodijas, 
aprūpintas mechanizmu, 

persimaino

turi da Ir 
Toki laikrodi reikėtų 

kiekvienam name.
negalite
Tikra kaina to 

Kiekvienas kuris

tu-
Ir jus to

gauti

$8.85. Mes nepraszom pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre-

jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.85 isz kalnouž ta laikrodi

Nepraleiskite, bet raszykito tuojaus ant adreso:
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA. i

*
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SIENINIAIGera farma 100 akeliu, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, vįsokios reikalingos 
masziiios, daug gyvuliu ir 
paukszcziu, girria ir didelis 
sodas. Bėgantis vanduo. Šlu
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 
tinkamu namu mieste, 
laiszka atsiszaukite ant 
adreso:

KALENDORIAI
ANT 1929 METO

Uit'

'F

B

Per 
szio

Ka* pridun* Viena Doleri 
4 .Puiku* Gurbiniu* j 

: Sieniniu* Kalendorių* ant 1929 : 
: meto. Prie kožno kalendoriau* 
Ė yra prisiūta sxventuju kalendo- 
Ę ri.
: turi krepsxiuka del *suku, *pil- 

Puikei i*i-

aplaikya

3 I
• u pasnykaia. Kalendoriai 8

ku ar azepeexio.
marginti ir iaxpjauti.

Ant adreso:
W. D. BOCZKOWSKI - CO

MAHANOY CITY, PA.

3visi vyrai laja sitrucinai ne yra jokia trucizna 
ir ne plaukas, pone i nuo galvos 

• vidu
riams nieko ne kenke, bet pa
vėlinsi poni kad pilvą iszplau- 
ti.

reitai pasklydo visur. Re- ne nuslinks. Zapalkos

prausimo,

pavirs in

tuoHe buvo uždrausta maudytis 
laike žiemos. Bostone tiesos 
uždraudė maudytis tiktai ant 
paliepimo daktaro. Tas -dėjosi 
,uuo 1845 lyg 1862 metui.

# '
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yra tai Receptas de!

ne slankios, dantų ue rodys ir
vakarais on t rose nosislapstys!

Dinkreles .reikia pratyt prie
darbo, nes jaiigu turės užsiemi- Szalozio Gripo, Flu, Dengue,

T

ma, tai veju nesivaikys.
Paczios motinos dukreles isz-

Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikla. Gausit* apti«kos« i

' Vk ’’V' i; ■ J '■ I : '
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Nepagelbejo kliksmai ir 
“i biednos bobeles. 

Žentas su sargu laike jaja kaip 
žnyplėse, jog negalėjo no pasi
judinti, o daktaras be paliovos 
su szprisii iuleidinejo in jaja 
vandeni ir net keturis viedrus 
suroikalavo vandenio perleis- 
dami per vidurius bobai.

J)a ir sziadien nuvarginta 
uoszve iiiuo to gydymo guli lo
voje. Kaip rodos .ne uores dau
giau trucintis.

į
...... ■ m........  .1*1 ■■ —'

A-BE-CELA arba pradžia aka|tymo ir 
rassymo, del vaikama. < “

W. D. BOCZKAUSKAa.CO.

Peter Casper,
K.F.D. Box 112 ' 

Barnesville, Pa. 
Asabiszkai galite atsiszauk- 

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

♦

p raszymai

rauymo, del valkams. • Preke Ibo

MAHANOY CITY, PA.
i > '■ ;l| , I, riJ, 'i' I: 1 ^fj.' '' I' ■ I'M 'l ' Ilf. I Į 1 I 1 '
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

♦ 3-ozia Procentas už juau pinigus ir saugumas .del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, bo jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
" ’ " Z‘ . “ Dekite MVO
pinigus in szita Banka o perai tikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

■MIHM
kaip fui pinigas augą su padauginimu JProoento.
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e/lntanas
Antaniene negalėjo da turėt- 

ti, kad josios Antanas, nors gu
li kaip kad kulis lovoje nesi- 
liauje da lėbauti, o jaigu kan
trybes pritruko, mėtėsi link 
stalo losziku ir sužerus in žiur- 

1 sta lentutias nuneszdavo sau, 
į rėkdama, kad jau gatia, jaigu 
tokis niekam netikės kelmas 
nesiliauje su tuom, jaigu
mislija apie žaislias, vieton pa- 
misliti apie tai, jog mirtis jau 
ant galo nosies tupi, kuri neti
kėtinai nutvers ji už gerkles ir 
padaris visam gala; jaigu jis I M b m. -m

da

Ida, dykaduonis, kaip kad ty- 
cziojasi sau begulėdamas ir er- 
izina biednus žmones, kurie vi
sa diena tur sunkiai proccvoti, 

■— tas davestinejo Antaniene 
lyg pasiūtisz.kam piktumui.

X’ienkart, atėmus Antanic- 
niai nuo ju lentutias su rugoji- 
mu ant netikusio Antano, Pros- 
peris Horsville, kuomet kiti du 
kaimynai nuleido galvas, ji$ 
[atsiliepė:

— Klausyk, motka!
Boba susilaiko ir su žingei- 

dimu žiurėjo in kalbanti, norė
dama girdėti gerai, ka tasai

Tuo tarpu Hors
ville trauke tolinus:

— Jaigu asz bueziau 
jusu vietos, žinote ka padary- 
cziau ?

Moteriszke da
pradėjo

pasak is jai.

ant

su didesniu 
žiugeidimu pradėjo klausyti, 
net kakla isztraukus ir lupas 
pravėrus kad ir kvepavima su
laikė idant viską gerai girdėti, 
ka pasakis jie, o jis trauke to
linus:

— Sziltutelis jis, jusli vy
ras, kai]) peczius, nes ir isz lo
vos suvis nesikėlė. Žinot ka asz 
padarycziau, idant jis nors 
kiek atsimokėtu už apžiūrinė
jimą jio?.... U-gi

,1‘S

pridecziau 
kiausziniu po szonu, tegul peri.

Moteriszke stovėjo stebėda
ma ir žiurėjo in kalbanti, ma
nydama matomai kad szis isz 
juoki ne ja ja, bet szis aisZkino 
i szreiszkdamas sa v(> 
<zeip:

nuomone 

jam penkis 
kiauszinius po viena pažaste, 
penkis po kita, o be abejones 
iszperetu viszcziuku, kurios po 
tam nuneszcziau visztai ant 
auginimo. Argi tai neatnesztn 
tas jums, motka, naudos. Tikė
kit man, asz nesijuokiu o teisy- 
>e kalbu.

— Kas-žin, ar nusisektu .’— 
itsiliepė moteriszke.

— Kaipgi ne? Kodėl nenu- 
naektu? Jug yra padarytos 
am tikros skryneles, kur sude- 
la kiauszinius ir garu szildi- 
i a n t i szs i ne r i vi szcz inkai;

Pridecziau 
po viena

iszsipen 
ciausziniai reikalauje tikszilu- 
nos, idant viszcziukai iszejtu 
sz ju, o jug pas Antanu szilti 
ozonui.

Antanienei tas pamokinimas 
>atiko ir ramei sau nuėjo.

Mena karta in kelias dienas 
reliaus Antaniene inejo in stu
la pilnu žiurstu kiausziniu ir 
dsiliepe in savo Antanu:

— Szedien patupdžiau ru- 
len ant desetko kiausziniu pc- 
'oti, paimk ir tu kita desetka. 
Ciurek kad ne vieno nesutrin- 
ai.

Antanas pastatęs 
listebejimu klausė:

— Ka? ko nori!
— Noru kad porėtai, dyka- 

hioni! — atkirto boba szarpai.
Antanas iszpradžiu juokėsi

> kada moteriszke kalbėjo 
izposaudama, 
fvnesi, nuo to, 
ninksztas pažastes dėtu kiau
linius, ant iszpcrejimo.

♦Bet sene suriko savo spie 
i ui u balsu:

— Žiūrėk, už dyka tave pe
leliu, už dyka valysiu ir 

jaigu ne nori

akis su nu-

užsirūstino 
kad in

INDIJONISZKA DRAMA
■ ATLOSZTA ANT PUSTYNES
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jszzrusoksl.
Paveikslas perstoto scena isz 1 ndijoniszkos dramos
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“Tab-
Palm Springs, 

Kalifornijoj.
(piilz,” kuri buvo perstatyta per baltuosius, 
Coachella pustynoje, arti Los Angeles, Kalifornijoj. I1 
(narsnnas, su iszkeltu peiliu) geibsta karalaite Suena 
žabangų piktos dvasios Tahquitz

noužsidirbai da! —

Pcnoc 
nuo

kaduoni.
atkirto szarppj sene.

Antanas mano, kad jo drau
ge gyvenimo da szposauja; lau
ko valanda ilgu tikėdamas, u 
kada nesu lauko, pradėjo vole*. 
gt

tėjusios bobos,

ažinnu prnszyti ir melsti, py
ko pasiutiszkai, keikė ir daužė 
su kumszczia in lenta lovos bet 
visi praszimai, visi keiksmai 
ir grūmojimai buvo nepasek- 
mingi ir nesujudino uszsikie- 

noroms no Do
roms turėjo susitaikyti su savo 
bjauro motore ir liepe paduoti 
penkis kiauszinius jam in lova 
ir sudėt i in kaire pažasti : Tada 
gavo pietų.

Kada atėjo kaimynai, mane 
kad jau su jnomi visiszkai blo
gai, taip iszžiurojo keistai su- 
sirnaiszias.

Antanui matoma, jau dabar 
loszimas i n“ Domino 
ant mislu, nes
pradėdavo jis labai išžioto ran
ka ir tik nuo alkūnes 
idant lentuten padėti.

Kas tau, tėvo Antanai, 
jau ir ranku nevaldai, pri-

risztos?- — klausė lloreville.
— Taip atsake -

nebuvoi y

jaigu kaimynai

kele

ar

Antanas.
—Skauda man baisiai mentėje.

Tame kas tokis inejo in kar- 
czema. Loszikai nutilo. Tszgir- 
do balsus burmistro ir aseso
riaus. Iszsigere po stikleli

pradėjo tarpe savo
i L fISZ-

rinktinio, ’’ 
kalbėtis anie szalies dalykus. 
O kad Antanas norėjo priki- 
szes ausi įprie sienos paklausyti

mirkeziodamas, pagal puolan- 
cziu smūgiu akimis ir taip pat 

krapnodamas, lyg 
lidelio karszczio.

esant i

smarkiai 
szuo laiko

Kaimynai, esanti akyveiz- 
dus, isz-pradžių su nusistebėji
mu žiurėjo in paklukuse boba, 
o po tam visi su vienu sykiu 
prunksztelejo

(

garsiai juokais.
UI.

Antanas likos apgalėtu. Pri
verstas likos iszsižadet savo 
linksminimosi, 
loszimo “ 
reti kiauszinius,

iszsižadet 
navet ir žaisle 

’’ Turėjo pe
rlieti nepasi- 

judinaniai, idant vėl nesutrin
ti kiausziniu, kadangi boba 
grūmojo jam nedavimu valgio.

(Iulejo augsztienykas, bežiū
rint in lubas nnolatai, su ran
koms 
perėdamas 
szi luina.

Kalbėdavo jau tik 
pals in save, baime kensdamas 
kad savo 
rust vbes

domino.1
<r r->

priglaustoms prie szonu. 
kiauszinius savo

I v k ini.

neiszszaukti 
valdonkos szir

dyje. Rūpinosi tai'posgi ir apie 
rude perekle, įkuri visztinyczio- 
je atlikinėjusi ta pati darba, ka 
ir jis.

Kad paežiam norėjosi val
gyt, o bijojo praszyt, klausda
vo :

balsu 
savo

norėjosi

Ar davei ka lest rudini?.
Antaniene ne pamirszdavo 

vienok apie perekles, kadangi 
jai rūpėjo idant isz visu kiau- 
sziniu iszsįporetu viszcziukai, 
idant ne vienas ne butu užszal- 
dvtii arba, ko, saugok Dieve,

ka-aniedu kalba, pamirszda- sutrintu, 
nias apie kiauszinius, atsiminęs 
pastiro isz iszgasties, o po va
landėlių*!, atitokens biskeli pra
dėjo keikti, ka iszgirdus kitoj 
šluboj esanti Antaniene 
bogo tuojau ir dasiprotedama 
kad ežia kas negero su Antanu 
nusitiko, smarkiai 
nuo jio užklodala. Urnai pakele 
sulig galva rankas, su iszkes- 
tais pirsztais, pastate akis 
stovėjo žiūrėdama ant nugel
tonuotas pažastes Antano, 'kaip 
kad suakmenėjusi, bet neilgai 
taip stovėjo, nes tuojaus pa
keltos jos rankos su smarkumu 
perkūnijos nupuolė ant mink- 
szto pilvo Antano ir

jo kulti taip smarkiai kad ‘klau
sant inislytnmei, 
jaunos skalbėjos

isz-
♦

nutrauko

galva rankas, su

no
ir

?g.

Žmones, 
szia istorija aplinkinėje, atei
davo atlankyti Antanu idant 
patirti kaip dedasi su juom.

Klausdavo paprastai, kaip 
klauso ligoniu,'kaip tnrisi, kaip 
jauezesi ir 1.1.

— Einasi, kaip tai,

kurio daginio apie

neži
nau — atsakydavo Antanas, — 

, nes tas 
ir

minius su tvėrimus.
Viena kartu*Antanus miego-

Pormiegojo puse, dienos* 
Urnai pabudo pajutęs kad de- 
szineje pažystyje kas smarkiai 
tuksi. Tuo'jaus su iszgascziu 
pakiszo ranku ir isztruuke* 
ininkszln sut vėrimėli, apaugusi1 
geltonais pūkais, gyvus ir tuo-’ 
jaus-pradėjo krulct jam rauko- } djo. Sujudino ji tas taip labai 
kad paleido viszczinka knris^ 
pradėjo bėgiot jam ant kruti-' 

pradėjo rėkti garsiai..nes ir pradėjo reKt.i garsiai., 
Ant riksmo atbėgo Antiuiiertty 
kuri atsargiai Įiaemo nuo kai
lines pereklių, mažyti, slib<j!go( 
daug r 
kitame kambaryje gero ir 
n 11 s i s I e be j i m u ž i u rojo 
Antana tai in maža geltona 
paukszcziuka rankose Antanie
nės. Visi tylėjo.
sziHa, nes jau 
džio menesis. Pro atvira Įauga 
ojo balsas: 
“k ut-kilt-kut 
dama po kiemą savo

*

" |r
r

Skillkino yra vienas sztamas

“Myliu” Daugeliose
Kalbose

Francnziszko
1 a i k ra szczi o / ‘ Gan lo i s 
ko žodi 
sc,

Kodak tori lift
9 f

29-se kalbo-

I

KARALISZKA
BAUSME

ill

iszmo-

žmonių, kaimynu, kurio 
su 
int a i

in

“j

Diena buvo 
baigėsi Balan-

” ir 
vadžio- 
niažiu- 

JI 
apkaitės isz

klaipt-klapt
’ rudes,

C (

kus, gražiukus, geltonus.
Antanas visas 

priežasties, susijudinimo, bai
mes ir nerimasties, suszuabž- 
dejo užkimusiu balsu, lyg ro
dos labiausiai butu nuilsės:

Sztai da vienas ikru ta po 
kairia ranka.

Pati in’kiszo ranka po iržklo- 
isz po pažastiesd e ir iszeme 

Antano, ant ra.
Kaimynai norėdami matyt • • 

naujai iszpereta net isztiesc 
kaklus link Antanienės ir spau
dėsi vienas pro kita idant gau
ti regėt, kn’up kad koki keista, 
stebuklinga apsireiszkima.

Begyj e dvi d e szi m t s inimitu 
po tu dvieju pirmutiniu, neisz- 
sikale ne vienas, bet po tam 
laikui net penki ant syk iszsi- 
rito isz luksztu.

Tarp
sznabždejiniai 
mai szypsojosi, 
m išlyti apie savo

I) r i 1 e i sd i ne d a nias, k a 11

bet

susirinkusiu kilo
Antanas links- 

p ra d ėjo 
laimingesni

nes

likimą prilcisdincdamas, kad 
pati Ja bar bus malonesne del 
jo ir su didesniu noru priveįzes 
ji už la jo nuopelnu^ kuomi 
pradėjo dabar jis teviszkai di- 
džiuot is.

Taigi, net septynuri! Kas 
do linksmos bus kriksztvnos! 

tarė j nok-

visi garsiais

Dievaž, linksmos! 
darnusis Antanas.

Kaimynai suejii ant radyuu, 
prunkszeziojo

juokais.
Antaniene nunesze ta szei- 

mynele rudini, kuri pasziau- 
szus plunksnas taipgi su pui- 

ir motiniszka. globa

rudini,
ta

kybo ir motiniszka globa 
vaikszcziojo aplink gražu 'hu

ge 11 on u vaiku cz i u 
ir globstė juosius po sparnais 
jaigu iszvydo koki grūmojanti 
pavoju.

Tuo tarpu Antanas paszauke 
da su didesniu džiaugsmu:

— Da vienas!
Apsiriko vienok,

reli greitu,

nes<. buvo 
ju net du. Pasiliko- da vienas 
kiauszinis bet-po valandai lau
kimo prasikalė ir paskutinis. 
Tad jau Antano triumpavimui 
nebuvo galo iszojo visi iki 
vienam, kiauszinio ne
neužszalde, ne sugadino I Prasi
kalus 'paskutiniui viszcziukui, 
patsai iszeme ana isz po pažas
ties, 
eziavo ji

•teviszkos

vieno

mvliu 
yra taip:

1 tali szkai, Port uga 1 i s z kai 
ir Iszpaniszkai ....

G ra ik i szkai 
Kiiiniiniszkai *. .*. 
Angliszkai ........
Rusiszkai ..... 
Holandiszkai ... 
Vokiszkai ..........
Brctoniszkai . . . 
Dunskai..........
Szvodiszkai . . . 
Lidl uviszkai .. . 
Ijcnkiszkai .... 
Basliijskai........maitatzendet.
Vcngriszkai ... 
Turkiszkai ....
Arabiszkai (Algcrijoj) nchabb 
Arabiszkai (Egipte) ...nefall. 

... dust darom. 
. . . gesirem

1

I ___________ ___

ATLYGINO PUIKEI VARG- 
SZUI KURIS NEPAŽINO 

SAVO KARALIAUS.

Italije. — Karalius 
Italijos, Viktoras Emanuolus, 
mylėjo neiszpasakytai nedžiok- 
le. Medžiodamas ligusnoso Ao- 
sty ne karta vienas sau, leidosi 
iii laukus.

reJ'UI'VBr
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Ann diena iszejas

. . amo.
..........ngapo.
.. . eii iubses.
.......... I love,
...... lublu.

in maak. karalius ant medžiokles, gryž-
*li liobo^ldamas namo rado, upolije van-. ic

.... karan.
. .. . jeg elsker.

. . jag a I ska r.

deni pakilusi ir negalėjo pereit 
per ji taip kaip seniau. Pasmau
kė tada dirdanki arba ukinin-

myliu. ° paklausos jo ar no per-
• • a • « • . • •

. .. kochain.

... varok.
serevarum.

. . . . tai I along. 
.. ono Iii hunu.

nesztu ji in kita pust* upelio.
— dorai, 

sako kaimuoezins,

persis ve re

*

<tl

1

r

pernesziu — at-
— bet man 

turi užmokėti du franku.
— Dnosu ir penkis bile ma

ne perneszi.
Darbininkas paėmė karalių 

ant pecziu. Neszant per upeli, 
muszkieta kara

liaus, karalius tvėrėsi už musz- 
kietos ir per plauku ne parme
tė jio pat viduje upelio.

Darbininkas nežinodamas ka 
nesza, perpykęs suriko: — Asi
las esi.

— Greicziau t n esi asilas
•—atsake linksmai karalius, nes 
asz sėdžiu ant tavo kupros ir 
tu mane neszi.

Perėjus laimingai upeli kai- 
muoczius vela pradėjo iszmeti- 
net, kad isz priežasties
sargumo galėjo suklupt ir 
laužyt sau rankas ar'kojas.

— Taip ? — atsake karalius, 
kad tas pats butu

Persiszkai . .
Armoniszkai ...
Ilindnstoniszkai. . main bolta. 
Kambodiszkai

.... khubotom steland. 
Aramickai . . .
Kiniszkai . . .
Japoniszkai ..........

watakusi wa suki įnašu. 
Molaiskai ............ sahya suka.

Volapnhiftzkai ................lofob.
Eskiinosiszkai .......... Lllapio-
poliunpalopllcmtolubillippapa.

Szioje paskutinėjo kalboje 
pakol jaunikis isztaro žodi 
“myliu“ tai mergina galėtu 
permainyt savo nuomone apie 
meile ir 
k i o.
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mmginu, 
Kaip tiktai Nedėliojo isz lo

vos iszsirabanl i na, 
Apsiredo ir susiszukunja, 
In kitus miestus bambiliais 

važiuoja.
Tuojaus vaikinams duoda 

žinia,
Tieji su begia, munszaine 

fundina,
Ant keliu sau sodina, 
Prisigeria mergeles, 

Aluezio, kai]) brogos karveles, 
Vidurnaktyje namo par

keliauja,
Ir da eidamos klykauja.

*

Kas nori f imi u pamatyti, 
d’uri in Virdžinia nukelianti 

Tiktai laike szvenlos, 
Kriksztynu ar veseiles, 

'Kai ir be pinigu pamatis 
komedijų

Ant tdkiu vesoiliu,
Biles, akmens ir bonkos, 

Kas papuola įprie rankos.
Korinis nia'žai turi smegenų 

Bet netenka ir tu, 
Ba tai 'daro tamsunai, 
Girtuokliai ir bizūnai, 

Kurie laikraszeziu ne skaito, 
Gyvent /žmoniszkai nepatai'ko.

Muszlukai ir girtuokliai, 
t’ž tat dideli kvailiai, 

l’ždarbi visa praleidžia, 
Prie narni nes laika leidžia.

Ir isz merginu, 
Mažai yra geru, 

Naktimi valkiojosi, 
Po pakampes vaikosi, 

SII g
Ne Dievs

>’.s s;« *

In Meri landa nusibeldžiau, 
Tai vyreli funiu pamaeziau 

Motorolos riaukia, 'kur tik 
pagriebė, 

Vyrams isz ranku pinigus 
griebė.

gerumu neduoda, 
Tai su liežuviais pipiru duoda 
Gere naprapal, kiek tik telpa 
Kad begerdamos net apalpa 

Nuo žemes noatsiko'le,
G n ledamos apsi ve me, 

O apie mergeles nėr ka 'kalbėti 
Ir nežino kaip pradėti.

Kada isz kitur in czion 
p ribų na,

Tai Lietuvaitėms no buna 
Šarmaiinasi Liotuviszkai 

kalbėt, 
Angliszkai nemoka no pradėt,

Tik mcszlu kratyt, 
Ne kalba mainyt.

Nesisarmatvkit savo kalbos 
Bu'kite Lietuvėms visados, 
Ba Lietuve būti nenustosi, 

Norint s A ngliszkai iszmoksi.
>

9

p r t u ok’l i a i s u žs i d u od a, 
godos netIuodą.

daigu

J
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9

9
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tai ne al
su-

atsižadėt savo jauni- 
—F.

A. RAMANAUSKAS
LIETU V.1SZKAS GRABOR1US

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

MILL & PATTERSON STS.,
ST. (CLAIR, PA.

Bell Tclefonaa 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
aut visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Pursafndo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

SI,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantiu doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo-

bot žinok, 
ir mane patikės.

— Tas nieko, ponas esi tur- - 
tingu ir ant to nieko butai ne 
nutrotijas kada asz neturtin
gas priverstas esmių uždirbt 
duona ant saves savo paezei ir 
keturiem mažiem vaikelcm.

— Numirt turecze isz bado.
— Te — pasako Koralus, 

paduodamas 5 frankus, dabar 
galėsi nusipirkt duonos ant 
visos szeimynos ant keliu die
nu. n* t

f

į1

* i
I

14 T 

i

' vi 
■:WI

I I
■

nenne butu sveikata, negu tas aukso j 
kalnas. Taigi, jeigu jautie&i asas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietojimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, atronu ir po- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, azlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gauti 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvot 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
b širdies liga, tai atsiunsk 86c. o gau
si mum gausius vaistus, taip vadina’ gzelmis isz manos, 
mus “Nervu Preparatas.” Narvu li
ga yra labai blogas dalykas, bst mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kėlia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. ■’ M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

-— Niekados — atkartojo 
kaimuoezins. Turiu jau suezo- 
dines 5 frankus, tai ir szituos 
lenkis padėsiu ir turėsiu 30 
’ranku, kada susiezedinftu 50 
■ranku pirksu asilu.

— Del ko no arkli ?
— Dieve! Kad asz turecze 

arkli bueze didelis turezius. 
Važineczia tada in miesteli kas 
diena ant pardavimo daržoves 
r pieno.

Karalius .paklauso antraszo
adreso kaimuoezio ir n u vėjo 
tolaus, yakaįre pargrįžęs na
mon, rado visa szeimyna besi- 
džaugent arkliu.

— Ka tai ženklina? — pa
klausė.

•— Karalius prisiuntė tau 
dovana, už tai ka ryte tu per- 
neszei ji per upe. Pridėjo dar 
100 franku ant pirkimo veži- 
inelio ir reikalingu daiktu prie 
jio.

— Karalius!—Ka kalbate?! 
Asz ji pavadinau asilu! O tai

T

*

II*!'1:

rVieni gundo priesz kita 
Tuojaus tas užpyksta

Treczes pagimdo,
Bėga ant skundo, 

Bet atsiranda isz szalies 
gund i kai,

Ar tu jam dovanosi'!
A r jam neduosi iper uosi ? 

Beg tuojaus pas įskvajeri 
Apskunsk ta psiakreva. 
Tankiaiųsia tas pasidaro, 

Kad kasztus abiem užvaro
t

’ in Turiną, kur gyvena 'karalius,
gert man labai norisi 

mane szildo
Sziur.puliai vaiksz- 

czioja po visa oda mano..
Viena karui Antaniene ryte- 

inejus in
linksmai in Antanu:

Rude turi septynerius. 
'Tirs buvo tuszti.

Antanui prade?jo plujct szir- 
dis, kiek-gi tai jis turės?

— Netrukus tas pasi'baigs? 
užklausė paezios drebnncziu 

isz baimes balsu.
Antaniene ruseziai atkirto, 

bijerdama', kad kiausziniu daug 
ne butu sudarkytu:.

— Žinoma, 'kad jau laikus 
prasikali ir tavo pažiūrėsime, 
gal netrukus iszeis!

Iiicziuoliai ‘ Antanu, 
dužiuoju kad jau laikas perėji
mo kiausziniu per Antanu bai
gėsi, taipgi su nekantrumu

ir pasiutiszkai 
troszkina.

” ........................ ................... - r

miegstiibe, atsiliepe

pradėjo fn

isz didelio džiaugsmo bu- 
ir

ir atsistojas szale duriu palo- 
ciaus. Kada iszejo Viktoras 
Emanuolus isz palociaus, puolė 
ant keliu priesz ji.

Szviesiauses karalau! atleisk 
man — paszauke — asz esmių 
asilas, jog nepažinau tavos.

vos nepasmauge 
isz leviszKos meiles. Norėjo 
bent viena isz tu savo sutvėri
mėliu ptisilikti prie savos lovo
je, nors iki ryt dienai jausda
mas motiniszka prisiriszima ir 
jauslingumu szirdyje link tos 
smulkios buities, kuriai patsai 
davė g. 
klausydama 
vyro, atome ir 
mažiuleli nuo jo ir nunesze ant 
auginimo rudini.

Antanas nuo to laiko vėl, 
nors lovoje gulėdamas linksmi
nosi ir kolei gyveno, visados 
su savo bieziuoliais pasakoda
vo apie savo didi nuopelną.

GALAS.

9

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,368.62

Po 25 dol. turi užmokėt i 
Apsilaižyti ir tyleli, 

O kaip neturi pinigu, 
Turi eiti už sztangu.

Nesenei du prova turėjo
Bet cypeje nesėdėjo,

Po pėdei užmokėt prižadėjo, 
Ba dabar pinigu- neturėjo. 
Tokiu gundytoju ne 

klausykite 
Szuniszku rodu nerei'kalaukite.

Ba tik žmones suarzina, 
Goriausius draugus snpjudina.

gyvastį, bet Antaniene ne 
praszymo savo 

szi paskutini
jog tai dvi 
drobes prie 

prūdo skalbia, bet ir tai sume
luotum, kadangi po vienam bri
džiu i, taip skubiai pradėjo my
lit smūgius ant taukinos Anta
no kad atbalsiai ”

PAJESZKOJIMAI

pia
no ui — w - — -

ciaUMziniu porėti, neduosiu tau isusimaisze in viena
1____ _________ ____________ a_____v?_______ Li—1____ .1____M

iinrinesi u, plaukszt 
atbalsi

mvis valgyli ne žiūrėt nežiure- 
liu, o pažiūrėsime kas bus.

Antanas susikrimto, vienok 
lieko neat sake. Jszgirdes 
•kambinima ant dvyliktos pa- 
izauke:

Ej, motka! pietus paga
nini i .*

neatsako.

m

4 l plaplapla, “
Antanas su liszgascziii žiurė

jo in savo iszsisziepusia, su už
merktomis akimis, moteriszke 
in mirganezias rankas jos ties 
jo pilvu. Antanas viena, kad 
nepasijudinti ne'galėjo, antra, lauke, bubami žingeidus ar tik- 
rusl v be « persigandęs,

Nėra pietų del tavos dy-.gulėjo kaip kad apkvaitęs,

9

Lanke

mot eres ra i Antanus iszperos gorus 
viszcziukus, ar gal kokius or-

. t
' t

1 Į , , -k

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

4

Ant Antro 'Fioro Kllne Sztoro

❖ ❖

Skaitykite “Saule”
❖

Mokame 8-czia procentą ant 
eudfltu pinigu. Procentą pride- 
dnm prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą sli musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Pajeszkau savo seseri Gcna- 
vaite Belevicziene, po tėvais 
Jenkecziute. Paeina isz Sziau- 
liu Apskr., Szaduvos Miesto. 
Koki asztuoni metai atgal gy-

,J veno Elizabeth, Pa., dabar gy
vena kur apylinkėje Scranton, 
Pa. Turiu labai svarbu reikalu 
kaslink mirties Antano Belevi- 
cziaus ir jo palikto turto. Mel
džiu atsiszaukti pas:

Mrs. Stella Waitkewicz, 
11413 Ablowhito Ave.,

Cleveland, Ohio.

(96.

19 W. Centre St MahanoyOity
> G. W. BARLOW, Fr«i.
J J. FERGUSON; Vite-Pre«. ir Kas.
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ventai.
— Per

(sziadien) “Saules” redakci- 
jc bus uždaryta visa diena.

y— Subatoje jau turime Ima 
diena beceinberio — Gruodžio.

— A. J. Maloney, preziden
tas Readingo kasyklų,

Nedelioj prasideda A d-

Dcikavones Diena 
“Saules”

KRIMINALES POLICIJOS 
VALDININKAS PATEKO 

KALEJIMAN. 
“Sziaulieftis J > privSziauliai. — 

nesza:
“Sziomis dienomis aresztuo 

tas ir uždą r vt as Szianliu sun- 
kiuju darbu kalėjimo Szianliu 

tomis krim. policijos Raseinių punk- 
dienomis paskyrė Frana E. to valdininkas 
learned isz Mahauojaus kaipo'Jis kaltinamas kysziu ėmimu 
Vice prezidentą ant visu Rea
dingo kasyklų. Maloney (Airi- 
szis) daro visokes permainas 
ir net praszalina bosus kurie 
dirbo po taja kompanije per 30 
metu.

Galai možius.

— Panodelio vakara apie 
10:15 kilo ugnis, kaip nekurie 
sako pulrumyje Juozo Yotau- 
to ir Antano Lynch, 233 W. 
Centre uli., (kur Rynkeviczius 
laike drapanų sztora). Ponstva 
IV. Rynkevicziai gyvena ant 
virszaus. Ugnis prasidėjo tarp 
sienų Yotauto ir Gonzales pul- 
ruimio isz nežinomos priežas
ties. Norints ugnis padare ma
žai bledes, bet ugnagesiai ne
sigailėjo vandens, 
vandeniu naminius 
sztorus ir f 
Rynkevicziai panesze milži- 
niszkas bledes, nes viskas už
lieta per vandeni, sienos suka
potos ir pleisteris nupuolęs nuo 
lubu, o priek tam p. Rynkevi
czius sirgdamas nerviszka liga 
da daugiau paliego.

— Jeva 
miesto likos 
motervstos su Mikola Raszke- 
vieziu isz Coal Dale, tenaitine- 
jc bažnycziojc per kun. Mockų. 
Veselka atsibuvo pas jaunikio 
tėvus Mikolns Raszkeviczins. 
Nuotaka vra dūkto Antano Zu- 
peleku, 203 E. Market ulyczios.

Scredos rvta Szv. Juo
zapo Parapijos bažnyczioj kun. 
P. Czcsna snriszo mazgu mote-

ir kitais nesąžiningais darbais 
užsiminejes. Be to, aresztuota 
ir jo žmona, o taip pat viena 
bendrininke. Isz to matyti, kad 
l)ii v o veikta

Nuo savos galim 
kad jau karta raszem apie szi 
valdininką. Jis musze suimtuo
sius raseiniszkius, kas 
siaiszkino 
bylai.

szeimyniszkai.
pridurti,

raseiniszkius, 
einant ra šeini szk i u

ISZ-

J

/

tavora.
panesze

užliedami 
rakandus, 

Ponstva

Zuperskiuto isz 
suriszta mazgu

rystes p. Cecilija Želioniute su 
p. Juozu Kvietinsku. Vesdlka 
atsibuvo pas nuotakos tėvus 
ant North 1 Ot h ui vežios.

nakli 
pas .James

— Utarninko 
darė ugnis sztore

104 W; Spruce uli.

pasi-

(’onroy, 
Daugiausia bledes buvo pada
ryta per vandeni.

— Per nusisediina virszu- 
nes žemes ant East End Parko, 
sutruko cimentinis prudos, pa
darydamas daug bledes del 
parko. Žeme nusisedo in Buk- 
mauto kasyklas per iszemima 
propu. Kaip rodos virszininkai 
parko turės apleisti taja pasi- 

pa-linksminimo vieta. Blades 
daryta ant 10,000 doleriu.

ANT BANDOS.

DIDELE UGNIS POTTSVILEJE, PA Ia

i

* •

Paveikslas parodo griuvėsius sudegusiu dideliu sztoru mieste Pottsville, Pa.
r

Pottsville, Pa. — U ta minko 
nakti ežia kilo didele ugnis pa
ežiam viduryje miesto, 'frys di
deli sztorai Montgomery Ward, 
Beneseb Bros, ir Allantic & Pa
cific sztorai likos visiszkai su- 

o kiti aplinkiniai na
mai buvo maž-daugiau apnai
kinti. Bledes padaryta ant ko
letus szimtu tukstaneziu dole
ri u.

KAIP MUSU LIETUVISZKA 
JAUNUOMENE PASIREN- 

GINEJA EITI ANT 
KONCERTO.

PRANESZIMAS

<logini i

RUGSZTIS
VALGIUOSE

JUOZAS MERMANAS

NEDERLIUS LIETUVOJE 
VEIKIA IN VEDYBAS.

Kaunas. — Per pirmus sziu 
metu G menesius buvo vedybų 
12,042, o 1927 m. per ta laika 
buvo 12,442. Vedybų sumažė
jimas žymesnis sziaures Lietu
voje: Biržų, Rokiszkio ir Eeže- 
renu apskrityse.

Gimimu sziemet per pirmus 
6 menesius 34,545; peniai per 
ta pati laika — 35,229. Mirimu 
sziemet — 18,319 pernai — 22,- 
375.

Emigravo sziemet per pir
mąjį pusmeti — 4,715 žmonių. 
Daugiausia isz Utenos, Pane
vėžio ir Ukmergės apskrieziu.

BRIEDIS ATĖJO IN 
MIESTĄ.

Sziomis dienomis in Skuodo 
miesteli netoli latviu sienos at
silanko nepaprastas sveczias 

briedis. Briedis sirgo —
nepaprastas 

Briedis
vaikszcziojo gatvėmis kaip gir
tas ir greit po to prie vieno 
ūkininko jaujos padvėsė. Pa
dare skrodimą gydytojai paty
rė kad briedis sirgo žarnų už
degimu. Nupulta briedžio oda 
bus iszkimsta ir atiduota Kau
no muziejui.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Lapkriczio m. 5 d. ryta ko

kio kilometro atstume nuo Ven 
džiogalos, prie Vendžiogalos— 
Vimbriu vieszkelio, rastas be 
sąmones Vendžiogalos gyven
tojas Domas Urbonas.

Pėdsakai rodo, kad ji prie 
vieszkelio piktadariai atvilko. 
Jo galva smarkiai sumuszta 
kietu daiktu. Arežamas in ligo
nine Urbonas įniro. Nusikaltė
liu stropiai ieszko policija.
TRAKTORIUS SUVAŽINE- 

JO ŽMOGŲ.
Sziomis dienomis pil. Emilis 

Balbioriszku 
važiuodamas

•;Ki(lelks,
* 111 ’m u t n 11

gyv.

Lindbergo Pirmutinis 
Perlekimas per Mares

gai ryte 24 De- 
91,100 myliu

Saint Louis, 
isz Saint

Mojaus 20, 1927, Charles A. 
Lindbergh (Linely) iszleke isz 
New Yorko su mažu eroplann 
ir atlėkė in Paryžių Mojaus 21, 
tolumo 3,600 myliu be sustoji
mo, in mažiau 'kaip 34 valan
das. Diena 23 Decemberio isz
leke jisai isz Washington, D.C. 
lėkdamas in Meksika in kur at
lėkė pašokini n
cemberio, 'tolumo 
in laika 27 valandas ir 10 mi
liutu. Pirniiausc atlėkė isz San 
Dingo, Calif, in 
1,550 myliu, po tam
Louis in New Yorka 950 my
liu, isz New Yofko in Paryžių 
3,62.5 mylės, Europoje iszlekio- 
jo 430 myliu, lekiojimai tarp 
New Yorko, Washington, Saint 
Louis, Ottawa ir po kitus mies
tus 4,000 myliu o isz Washing- 
tono in Meksika 2,100, — viso

Mojaus menesio 1927 mc- 
perleke 35,005 mylės arba

pusantro 'karto aplink svietą.

nuo 
te

Apie Amerikos Geležinkelius

Suv. \ralstijose randasi tiek 
geležinkeliu kad padarytu vie
na kelia in menuli ir da puse 
tiek ant sugryžimo. Jaigu vi- 

sudeti szale
Now Yorko in 

380 geleži il
ki to.

o minui, 
ai laik tu tell yu ka to

kio good...
Mero:

Džianas: — Weil 
Meri J

asz tavos

— Na, tai all rail, bet 
del Dievo, wals the matter, kas 
atsitiko ?

Džianas: — Well,
noriu praszyti, kom wit me ant 
to Lietuviszko (koncerto kuris 
bus Sunday. 'Girdėjau kad bus 
geru singeriu ir may I (eik you, 
jaigu pavelysi ir neturėsi kito 
fello?

N odelio j,

Bizniavus namas
riu 513 W. (‘entre Si., Mahu-
noy City, Pa. Atsiszaukite ant:

51 So. Main St., 
Mahanoy City, Pa.t .97)

<

/

po imine-

Readinj?
. lines

k

NEDELINE EKSKURSIJA 
’ * IN

PHILADELHPIA
2 DECEMBERIO

Specialia treinaa Snbatoa naktį.

Isz 
Shamokin ... 
Mt. C>A*mel . M Ja*

• ••••••••••

• •••••••••••a

Askiand ... 
Shenandoah 

'Gh '

Ineta 
1:80 
1:80 
2:21 
2:00

_trardville...............................2:28
Mahanoy City (Preke |8.25) 2:49 
Tamaqua (Preke |8.25) 
Pribus in Philadelphia
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
•7:80 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50

• •
• • •

8:16 
. 6:00

Dubaltavaa 
TikUtas

Ant Readingo Geležinkelio

miestely, važiuodamas savo 
traktorių isz Gudeliu bažnyt- 
kalinio in Rudenų kaimu, mir
tinai suvažinėjo savo darbinin
ku, 30 mt., Pranu Lukoszevi- 
cziu. Atsitiko tas sziap: Luka
sė vieži us ėjo paskui traktorių 
ir neatsargiai prisilietojo pas
kutinėj! rata, kuris savo lope
ta užkabino Lukoszevicziu už 
rūbu ir patrenke ji po savim.

Isztrauktas isz po ratu 
laimingas tuoj mirė.
VĖL ATPLESZTAS LAISZ- 
KAS IR PINIGAI ISZIMTI.
Sziaulenai, Szianliu aps. — 

Spaliu men., 12 d., neturtinga 
moterėlė, gavus isz 
laiszka beskaitydama 
kad jos vyras sunezia jai isz 
Argentinos tame pat laiszke 3 
dolerius. Pinigu ji nebuvo ra
dusi. Laiszkas, apžiurėjus, pa
sirodo buvo kur tai atplesztas

sus geležinkeli lis 
vienas kito, isz 
Cbicaga, tai butu 
keliu szale vienas kito. Apie 
viena ir kefverti vagono užima 
atgabenti niaista del kožno gy- 
ventojaus. daigu visa ta tavo- 
ra sukrautu an't vieno trinkio ir 
jis eitu pro Įiaskirta vieta, tai 
jam užimtu keturis metus pra
eiti pro ta vieta arba vienas 
vagonas per sekunda.

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

no-

paszto 
rado,

ir užlipdytas. Žymes aiszkios. 
Skubomis nubėgo tuo reikalu 
in paszta. Paszto virsz. tik pa
klaustas jos, ar atpleszta radai, 
ir pataręs, kad reikia paszto 
žiūrėti, pareiszke, kad 
neatsakome.’’

Nukentėjusi padavė skunda 
Pasztu Valdybai.

Nežinom, kodėl tokia netvar
ka su musu pasztu: žmones 
skundžias, kad vienu laistai 
dingsta, o kiti gauna atplesz- 
tu«. .

H mes

104 Raktai, Oktavos, Triple 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų pusių, išduodančiu labai

’•aršų toną.
Tik išspaudinta! 

o

P*

Folio No. 2 del
Lietuviška

Koncertinos
solo, su Orkestrus Raktu.

Katalogas Dykai

VITAK-ELSNIC C0.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katarisckas kurtumas, Užimąs gal
voje, Prlezakinls galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rasth 
kožnam name. Iszrasta ir pardfto- 
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

Karta gyveno vienas pamal
dus vaikelis vardu Juozas Her
manas. Nebuvo tos dienos, ‘kad 
jis, eidamas in mokykla, neuž- 
bogtu in bažnyczia ir nesukal
bėtu priesz Dievo Motinos, lai- 
kanezios ant ranku Kūdikėli 
Jezu paveiksią, no>; trumpu 
poterėliu. Jis pasakodavo Die
vo Motinai ir Kūdikėliui visus 
savo džiaugsmus ir skausmus, 
ir jis vis norėjo ka nors pada
ryti del ju meiles. Karta kas 
jam tai padovanojo labai gražu 
obuoli, ir jis pamanė:

— O, kad asz ji galeeziau 
atiduoti Kūdikėliui Jėzui!

Klūpodamas priesz Marijos 
paveiksią, pakele maldaujan- 
cziai savo rankas su obuoliu 

lauksztvn ir mane: 
tr

— Kadangi asz negaliu jo 
paaukoti Kūdikėliui Jėzui, tai 
togjil Jis žino, kad asz su mielu 
noru ji Jam padovanoeziau.

Ir žiuri — Mergele Marija 
pasilenke, paėmė maloniai

Valstijų Agrikultūros 
Departmentas paaiszkina ka 
lai reiszkia' bakterijos valgiuo
se, ypacz tos kurios yra puvi
mo priežastimi. Valgiai taip- 
pat genda, kada pradeda rūgti 
jir peleti.

Rugsztin, sakoma, groieziau- 
siai pasirodo tokiuose valgiuo
se kurie turi cukraus, kaip vi
rintose vaisiuose. Bakterijos 
kartais pagadina miėles teszlo- 
jo, ir isz tos priežasties kada 
duona iszkepa, bunn surugusi 
ir nenatūrali spalvoje.

Polesiai pleeziasi valgiuose 
atrodydami kaip miltiniai au
galai invairiu spalvų. Jie mai
tinasi tuo paežiu valgiu ir at
maino jo iszvaizda ir skoni. 
Kartais nekurie pelai ir rau
gai yra tobulinami ir maiszomi 
nekuriose valgiuose, kad pa
darius tam ypatingus skonius. 
Pavyzdin, Roquefort ir

(t96 embert suriu skoniai pasidaro

I

Rugszt-in, sakoma, grcicziau-

Asz Mare Buscliene buvau 
leidus automobiliu ant loteri
jos, kuri turėjo atsiimt per De- 
kavonos Diena, (Thanksgiving 
Day(, Nov 29, 1928. Sziuo pra-
neszu kad leidimas atidėtas to
limesniam laikui. Kada bus lei
džiamas pagarsinsiu laikrasz- 
tyj«- '

Mere: — Nedelioj, sure, I 
kom redy and 1 will go Džia
uni, su tavim. But wer is it, pa
sakyk man, 1 laik to teik mai 
moder su sltvim.

Džianas: — Dont vou never♦ 
ridini 
railing 
gera 
going.

Mero: Run aini get t lie ti-
kets, kad gautume geras sėdy
nės.

Džianas:

laik raszczius, 
daug apie tai

ardev
, bus tai 

singerka ir evervbodi is

O Džiauni you are

Dont vou worv 
apie tikietus, 1 have gud wons, 
mano svvti. 

4k

M ere: ~™
nd folio ir asz tave so mucz 

laikinu. Nekst Sunday kom 
over ir abidvi for szi u r busim 
rody. Nesipaudcriuosiu tik lip- 
sus pamaliavosiu ir busiu redy 
in fiu minuts ir Im going wit, 
you st ėdy. —F.

<r

i

Cam-
paėmė

Mrs. Alary Busclione 
Box 5

>
Gilberton, Pa.

$4.00

7 ; ... ......

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 2 December™

Dubeltavas 
Tikintas

Specinliszkas Trcinas apleis Maha- 
I noy City 4:40 ryte. GriŽtant apleis 
' Jersey City, Exchange PI. Sta. 
I 7:20 valanda vakare.

i K. RĖKLAITIS
Lietuviszlcas Graboriu«
Laidoja numirėlius pa- 

i fcal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbi- 
ninko nioterems. Priei
namos prekes.

51 ft W. Spruce St., 
MAHANOT CITY, l’A.

vOfl MAUKE t NT. ,
Tamaqua, pa.

invaisinus juos tam tikrus pe- szypsodamas isz jo ranku obuo- 
kad Ii ir padavė ji Kūdikėliui Je- 
per į

lūs. Atsižvelgiant in tai 
polu Sekios lengvai lekia 
orą ir szituma ju nesunaikina, 
szeimininke turi atsargiai pri
žiūrėti, 
tam ore, kad neprileidus 

:lams veistis ant valgiu. F.L.l.S.

J

ypacz drėgnam, szil- 
pe-

zui. Jis paėmė obuoli ir linkte
rėjo berniukui, meiliai, dan- 
giszkai nusiszypsodamas. Ma
žas Juozukas sugryžo isz baž- 
nyczios pilna szi rd i m laimes ir , 
džiaugsmo.

PATS SAU ATIDENGĖ PAMINKLĄ
O?F if

•V5

V* * ♦ i

Smiling Sami 4'< gerairichnor, gerai žinomas žmogus
Yorke, pats sau atidengė paminklu, kuri pastate 

k Carmel kapiniu. Daug ženklyvu ypatų dalybavo tose nepa- 
• prastose ceremonijose už žmogų kuris yra <ld gyvas.

<r 
rs

New 
ant Mount

ženklyvu ypatų
....

SZKOTLANDIJOS STUDENTAI MĖTOSI
SMIRDANCZIAIS KIAUSZINIAIS
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Kas melas tarp studentu Glasgovo universiteto atsibuna kova už pirmybe, katra kla
sa turės pirmybe ant kitu studentu, bet studentai no taip lengvai pasiduoda kaip kas mano— 
reike vieni kitus apkovoti, bet ant to nenaudoja ginklus, tiktai smirdanezius kiauszinius ir 
kitus nesmagius dalykus. Szitoje kovoje studentai sunaudojo 60,000 supuvusiu kiausziniu, 
keliolika tonu sniirdancziu žuvu ir daržovių.

ISZLEIS NAUJUS PO
PIERINIUS PINIGUS

Wash-Valdžios spaustuve 
pradėjo spauzdintiingtone

haujus popierinius pinigus. Ga
mina net iki keliu milijonu ęlo- 
leru kasdien.

Pinigai bus sekaneziu ruszin 
— $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100, 
$500, $1,000, $5,000, ir $10,000. 
Net 53 nuoszimtis bus $1.00.

Iždo Departmentas ketina isz- 
leisti pinigus atoinaneziu motu 
Liepos 1d. Nnuji popieriniai pi-
nigai bus* daug mažesni už da
bar vartojamus. Tas sutaupius 
daug popieros ir valdžiai su
taupius apie $1,000,000.

Automobiliaus iszsivystiji-.; 'v,
'1 J.1'* kki i/' I1' ''.'Ai* i i* v P T: ■' '■ F

• • •

■ ! ■’ ' .
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mas yra už popieriniu Įiinigu 
suniokojimą Valdžios tyrinėji
mai parode, kad neszvarios 
rankos darbininku dirbaneziu 
gazo stotyse supurvina popie-

gražintos su 371 paraszu 
paraszai parodo kad bylos bu
vo vartojamos gazui arba alie
jui automobiliams.

Nauji popieriniai pinigai bus 
, ir 6-

53

Profesoris Szaknelis nusida
vė su savo keliais prieteliais in 
girria j szkot visokiu žolelių ir 
szaknelin ir be vaikszcziodami 
paklydo, jog per kolos adynas 
va»i k s zcz i o jo ir negalėjo isz gi
rios iszoiti. 'raino kada iszcjo 
ant kokio tai kelio, (paregėjo 
važiuojanti u'ki'ninka ir prasze 
jojo idant juosius isz. girnos 
iszvežtu ir in miestą nuvežtu. 
Kada nuvežė juos in miestą ir 
paklausė profesorius kiek rei
kalauju už padvada, ūkininkas 
atsako kasvdamasis:

— Asz už viena
gaunu du rubliu, o už vežimą 
meszlo 1 rubli ir 50 kapeikų, 
bet kati jus esate davadni vy
rai, tai Ims invales pusantro 1 16

vežimą

rubliaus, — taip kaip už mesz- 
la gaunu.

PAIN-EXPELLER
lė n r c u s r at or •

T T

ii
I

rinius pinigus. Buvo rasta, kad
kas septinta syki dolerine byla|5/16 X 2-11/12 coliu, 
persimaino rankas tai pateko 
in rankas darbininko gazo sto
tyje, kur buvo supurvinta ir 
sualiojuota. Tam tikslui buvo 
iszloista ponkiasdeszimts vie
no dolerio bylu, kampelyje pa
žymėta praszymas, kad kiek
vienas kuris gautu užmarkiuo- 
ta byla pažymėtu kokiam tiks
lui jis praleido doleri, ir, kad 
žmogus po deszimts paraszu 
sugražintu byla Amerikos Mo
toristu Draugystei Washingto- 
no. Tos bylos buvo iszdalintos
net per 10 miestu ir 36 buvo su- buW isz aukso.

7-7/16 X 3-9/64 coliu

Suv. \Falstiju piniginis/, ka 
sistema inima auksinius pini
gus, sidabrinius dolerius, 
dabrinins pinigus, varinius pi- 
nigus, isz nikelio ir popieros 
pinigus, auksinius ccrtifikatus 
sidabrinius ccrtifikatus, Suv. 
Valstijų notas, Tautfszkos Ban- 

Federal Reserve
. Bankus notas.

Liepos ld., 
pinigu verto dasioke $8,532,000, 
000. isz kuriu $4,656,000,000

F.L.I.S.

kos notas,

.«•

SI-

Suv. Valstijų I
I 

i

Milijonai J
Jūsų 1 

pačių žmonių kalba į 
nlra kito tiekio linimento, ku- j 
ris veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN • *X- | 

i j
J'CIMUlinų, OSUUMUUi

Galvot Skaudčjimų. Pečių^ Gėli
mo, Skaudamų Muskulų. Suitin-

Hmuiimų, Rcumatiškų Skautmųt 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamo! pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaiabaienklia 
ant pakelio yra jutų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi ir (domi kny
gutė yra j d ėdama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaiitinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka,

F.Ad. RICHTF R CO< 
BtRRYAhiO SOUTH FIFTH ST* 

BROOKLYN, N.V

į» ni veiktų taip urnai, taip pa-
» tenkinančiai kaip PAIN • KX-
a PELLERIS. Jie naudo), jį nuo
ę rerialiinų, Sk.usmų, Krutinėję,

gūsių Sąnarių, jisunanmnnų. Nu-

Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
hUMlaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kaA gauna
te tikrąjį. INKARO vaiabaienkUa 
ant pakelio yra jūsų a paa u gotoj u. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny-
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