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ISZ AMERIKOS ISKARBA?
MEILINGOS

GYDUOLES
DRUSKA SUERZINO VYRA 
PACZIULE
RODOS BURTININKES.

PAKLAUSĖ’

— Ant Mikolo Ro- 
nupuole didelis triobe- 

Sztai jojo paeziule prade-

Erie, Pa. 
žan ’o 
lis.” i 
jo savo Mikoleli nužiūri net, net 
ir nudavė jai, kad jis kita my
li, o jaja daugiau ne turi savo 

ir pagal iszmin- 
kumueziu,

“galima ingyti 
Yra taip: Ii epe

szirdyje. Na, 
tingu kai mink u ir 
nuėjo ant rodos pas burtininke.

Sugryžo nepaprastai links
ma. Burt ininke davė'jai gyduo
lių su kurioms 
vvro meile.“
jai pasiūti du krepsziuku, pri
pilt in juos druskos ir prisiūti 
prie apatiniu drapanų kurias 
neszioja žemiau brusloto. Kaip 
burtininke pasakė taip mot ere 
ir padare.

Vyras nieko neprijausda- 
mas, apsivilko ir nesziojo krep- 
sziukus su druska, visai neuž- 
temines to. Bet sztai būnant 
jam darbe, krepsziukas truko, 
druska iszsiberc žemvn, o tame 
laike buvo susziles, (mat dir
bo geležinėje fandroje) pradė
jo tirpti ir perszeti žemutine 
dali kūno... Mikui pasidarė blo
ga... Negalėdamas
perszcjimo, parbėgo inirszcs

v • f/iiU* 
riję ir privertė paeziule idant 

s jai taip da- 
Dabar sudže

dalaikyt

ArtTmviT-.Mtkek*’didele-i

jam pasakytu ka 
rodino padaryt.
perkratineja visa dalyku idant 
nutart ar druska yra geru daig
iu del i ūgy ji mo vyro meiles ar 
ne...
NUŽUDYTO DARBININKO 

DVASE PASIRODO 
DIRBTUVĖJE.

Kervell, N. Y. — Fabrike po- 
pieros, darbininkai baisiai yra 
persigando ir nerimauja nepa
prastu regėjimu ir po prisiega 
sako buk kas nakti mato dva
sia savo nužudyto draugo 
James Burns, kuris likos nužu- 
dintas keli menesiai adgal. 
Darbininkai butu paliovė dirb
ti, bet per prikalbinima bosu, 
sugryžo prie savo darbu. Da
bar keli detektyvai sergsti fa
briką nes mano kad tai darbas 
keliu praszalintu nuo darbo 
darbininku. Vienok ir vienas 
isz detektyvu mate taja dvase 
ana vakara, isz baimes pabėgo 
ir daugiau nesugryžo.

KŪDIKIS GIMĖ 
BAŽNYCZIOJE.

Gilbertville, Vt. — Laike mi- 
Szv. Jono katalikiszkoje 

Ellena Ash
ville pagimdo kūdiki. Tuojaus 
likos paszauktas daktaras, ku
ris po apžiūrėjimui ligones ir 
kūdikio, nusiuntė abudu in li- 
gonbute.

ADGAIVINO MIRUSI 
ŽMOGŲ.

New York. — Profesoris L. 
X. Rossman isz czionaitinio 
universiteto, apraszineja kokiu 
budu sugražino mirusiam žmo
gui gyvastį, kuri daktarai ant 

pripažino mirusiu.
i nuo uždegimo

sziu 
bažnyczioje, Mrs

z

URVOJE
JESZKODAMAS SENU KA-I 

SYKLU, RADO URVOJ 
DIDELI SKARBA.

PARDAVĖ UŽ $3,000,000.

— Prie Mek- 
riibežiaus Copper 

Camp, 60 myliu nuo czionais, 
jeszkotojas aukso, Glen Far
quhar, kuris radosi ant kalnu 
beveik keturis metus jeszkoda- 
mas senu užmirsztu kasvklu 
vario, kurios 1642 mete buvo 
dirbamos per tonai tin ius Indi- 
jonus, ant galo surado jaises 
milžiniszkam kalne. Inejas in 
uola, pradėjo kalt in siena su 
plaktuku idant dažinot kokia 
jose randasi ruda.

Kada uždavė kelis smarkius 
y pus, iszpuole geležine plyta, 
kurios isz prAdžiu ne buvo už- 
tomines ir pamalto skyle. Per
imtas akyvumu, insispaude in 
vidų o ka jojo paregėjo tai vos 
nepapaiko isz džiaugsmo. Sztai 
skylėjo buvo sukrauti seno- 
v isz k i auksiniai ir sidabriniai 
indai, pinigai ir kitokios bran
genybes, o kompolyje gulėjo 
krūvele žmogiszku kaulu. Nie
kam nekalbėdamas apie taji 
savo radini, Farquhar nuėjo 
kogreieziause in Tampico kur 
nusipirko sena troka ir sugry- 
žo pasiimti savo skarba.

Pribuvęs ant vietos, prikro
vė beveik puse troko t uju bran
genybių ir nuvažiavo in viena 
isz did<isnii2 miestu ir ten par
davė senoviszkus
tris milijonus doleriu.'Žinoma 
daigius pirko turtingi žmones 
ir bankieriai.

Dabar Farquhar ketina 
užilgio vėla važiuoti in kalnu
bet kokiam tiksle, tai niekam 
ne sako.

Tampico, Ariz 
si ko n isz k o

radinius už

ne-
S

PRIGĖRĖ CEBERYJE.
Scranton, Pa. — Kada moti

na iszejo in artyma sztora par- 
sineszt duonos, inpuolo in ce- 
beri vandens dvieju metu sūne
lis Jonukas Zaremba. Tu pagel
iai pasiskubino jojo sesute 
Onute, bet ir toji inpuolo in ce- 
beri, nes vaikutis buvo jai per 
sunkus isztraukti isz ceberio. 
Kada motina sugryžo, rado 
abudu eeberyje, kuri isztrauke 
Onute pusgyve ir ja atgaivino 
su pagelba kaimynu, bet sūne
lis buvo negyvas. Motina likos 

už neprižiurejiinaaresztavota 
vaiku.

NEBYLE PRAKALBĖJO. ? J! ' |
Pittsburgh. — Nebyle nuo 

penkiolikos metu, 30 metu am
žiaus Miss Martha Ryan, kuri 
ne prakalbėjo per tiek laiko ne 
vieno žodelio, ana diena stai- 
gai prakalbėjo, per ka nustebi
no savo naniiszkius, kada jie 
iszgirdo jaja kalbant. Morta 
pasiliko nebyle isz priežasties 
gerkles ligos da priesz penkio
lika metu adgal. Mergina tuja 
diena nupuolė nuo trepu ir per 
didele iszgasti staigai flrakal- 
bejo.

KOVA SU ŽIURKĖMIS.
Albany, N. Y. — Iszbudintas 

isz miego baladojimu arkliu, 
farmeris Lytie, nuėjo in tvartu 
dažinoti kodėl arkliai taip ne- 
malszus. Nusistebėjo paregėjus 
szeszes dideles žiudccs grau-

tikruju
Žmogus mirė
plaucziu kuri bandė visokiais 
budais adgaivint, bet ant galo 
pripažino kad tikrai yra mires. 
Tada profesorius Rossman in- 
lei'do jam kraujo isz gyvo žmo
gaus gyslų in gyslas mirusiojo 
ir po kokiam laikui numirėlis si ant jojo, kandžiodamos jam 
pradėjo adgyti ir dabar visisz- basas kojas, ant galo ingalojo

žiant arkliams kojas. Žiurkes 
taip sukandžiojo viena arklį 
jog farmeris turėjo ji nuszauti. 
Kada farmeris pradėjo gint 
arklius nuo žiurkių, tos mete-

kai pasveiko. Bandymas pasi- žiurkes, užmuszdamas kettires 
, p likusios pabėgo. t , 

t

poke kopasekmingiausia.

TAI TAU SARGAS 
DORYBES IR 

PROHIBICIJOS!
rPampa, Fla. — Nuo kokio 

tai laiko pasielgimas detekty
vo buvo temintas per palicijos 
vi rszi ninka, kad laužo pats 
prohibicijos tiesas ir pasiel 
davo nemoraliszkai, 
papuolė jisai in slaistas teisin- 
gystes. Ana diena, tasai detek
tyvas N. J. McNeil, atvožė sa
vo draugui dvi -dėžės Kuba- 
niszkos guzutes, kuria draugas 
užkalbino nuo jojo. Kada drau
gas Ralph Schearcr netikėtai 
Įiarejo namo, užtiko detektyvą 
prie jojo moterėlės ant karszto 
darbo. Sehearer in ji szove, bet 

nes jisai szoko per 
o tamsumoje nak- 

bet ant rytojaus likos su-

l’anipa

g-
ant galo

nepataike 
Įauga ir din 
ties, 
imtas ir uždarytas kalėjime.— 
Matyt, kad no tik Filadelt’ije 
ir Najorkas gali pasigirti sij 
savo pa Ii ei je.
SUVALGĖ 262 OJSTERIUS.

Sparrows Point, Aid. — Pra
eita 
Reed, 
damas isz laižvbu kad .savai- •
gys 200, bet turėjo toki apeti
tu kad nepaliovė pakol nonuri- 

. UŽ- 
mokėjo už ojstorius ir prisiege 
daugiau no eiti isz laižybu su 
žmogum kuris yra noprisoty- 
tas.

MIRTIS, SZERMENYS 
IR VESELKA.

Hekersville, Ohio. — Utar- 
ninke įnirę vyras Rožes Welch- 
ieįu's, k'iirisprii'sz mirti paliko

o* r*

ga I i

n i gėrisdiena nigeris William 
suvalgo 262 ojstorius oi-

jo da 62. Draugai, užkeikė

nemaža turteli savo jaunai pa- 
czinlei (ant jojo nelaimes.) Ant 
szermenu
draugas Szimas Harris, kuris
kitados 
priesz

atėjo jojo

merginos) 
jos

su 
isztekejima

Rože, 
už

Welch’o. Po szermenu prilipo 
Szimas prie Rožes kaip “cziu-

pric pado ir prikalbi-gumas”
no jaja iszteketi. už jojo, na ir 
ta paezia diena, po szermenu, 
nuvažiavo iii suda, iszsiemo 
laisnus ir susivineziavojo'. Abu
du dabar randasi ant saldžio
sios keliones. Good work, Szi- 
ma i!

VAISIAI MYLIMOS < 
PROHIBICIJOS.

Pittsburgh. — Už tai, kad jo
jo varginga ir serganti pati 
jam nedavė paskutinio pusdo- 
lerio ant nusipirkimo munszai- 
nes,

su d a

Laureatas Thompson, isz- 
trauke paežiu isz lovos ir už
dėjo jos kojas ant karszto pe- 
cziaus.

Kada ir tas nieko nepagelbė
jo,laike jos kojas ant liepsnos, 
baisiai apdegindamas motore. 
Už t a ji darbeli sitdže ji nubau
dė tiktai ant 25 doleriu ir 6 
menesius in kalėjimu. -— Ge
riau sudže butu padaręs, jaigu 
butu nubaudęs panasziu kanki
nimu, koki uždavė savo nelai
mingai motorei.

NEPAPRASTAS SZUO.
Gilbert, Mich. — Steward 

Calvert turi nepaprasta szuni 
kuris turi ant vienos pirmaga- 
lines kojos vietojd nagu, vėžio 
žnyples, vietojo kitos pirmaga- 
lines kojos turi visztos sparnu. 
Ana diena pardavė taji szuni 
už du tukstanezius doleriu del 
cirkuso.

ASZTUONIS METUS UŽ 
PENKIS CENTUS.

Atlanta, Ga. — Oliver Tay
lor, dvylikos metu vaikas, už 
pavogimu pėnkiu centu, likos 
nubaustas ant asztuoniu metu 
in kalėjimu. — Jau kad vogt, 
tai vogt gerai, nes vis bausme 
gausi, bot jaigu daug pavogsi, 
tai bausme mažesne.

BANDITAI PAVOGĖ 22 
MEKSIKONISZKAS 

į
Mexico City, Mcx. — Dvi-'J 

deszimis dvi jaunos ir patogios| e1* • t t « 1 e

MERGINAS.
Me.v.

Isz Visu Szaliu SUĖSTAS 
PER VILKUS

iGERA DUKRELE
merginos likos pagriebtos isz] 
Jalisko per banditus ir nunesz- PARDAVĖ SAVO PLAUKUS 
tos iri kalnus ir dabar vaiskus 
likos nusiunstas in tonais 
suradimo pavogtu merginu. 
Banditai užklupo ant miesto,

pavogt u
a a I

IDANT MOTINA 
NEKĘSTU BADA.

Madridą, Tszpanije. — Pato-.
smirde rotužia, po tam apiplc- gį morgini). Aldona Meldrona,
sze gyventojus ir pasienio su 
savim merginas, kurios tame 
laiko radosi ant krutamujii pa
veikslu. Vyrus sustato ant. vie
nos puses ulyczios o merginas 
ant kitos ir iszsirinke pato- 
giauses, užsodino ant arkliu ir 
iszpiszkejo in kalnus.

PAREGĖJO ATIDARYTA 
DANGŲ IR MIRĖ.

Praeita Pelu v- 
motore Al aro 

O’Connor kuri per penkes die
nas buvo mirsztanti. Kada jo
sios szeimynele apsiaubė lova 
ant kurios serganti gulėjo, jiji 
staigai atidarė akis ir paszau- 
ke garsiai: “Perilgai mano 
dusze gyveno toje molinoje szu- 
keje. Mano mylimi prioteliai, 
tiktai ant ano svieto yra atsil- 
sis ir laime. Matau ir pažystu 
jus visus ir kalbu jums, . kad 
vėl pasimatysime ant ano svie
to. /Levai stovi szalo manes, li
kite sveiki lyg laimingam pa- 

Tai isztarius, už-

Chicago, 
ežia mirė czioh

Per ilgai

si matymu.“
merkė akis, kvapas pradėjo bū
ti silpnesnis, ant galo suvisai 
nustojo kvėpuoti ir numirė la
bai leiig va i.
MOTINA MIRĖ NUO 

INDRESKIMO SAVO 
KŪDIKIO.

Atlantic (’i t y, N. J. Mrs. 
Martin Aoric, 23 metu, mirė li- 
gonbuteje nuo užtrucinimo 
kraujo. Motina žindė kūdiki 
kuris su nagu indreske nnotinai 
in kruti. Krūtis in kolos valan
das pradėjo tint 
gavo

nuo

i

ežio-

, visa pajuodo, 
užtrucinima kraujo ir 

pirm negu daktarai galėjo pa
daryt operacija, motina mirė.
SŪNŪS MILIJONIERIAUS, 
PRASTAS DARBININKAS.
New York. — Henry Bell 

sūnūs milijonieriaus isz
na is, l ikos nusiunstas per savo 
tęva in Knoxville, Tenn., apim
ti darba levo fabrike, kaipo 
prastas darbininkas idant isz- 
inokti bizni nuo žemiausio 
laipsnio lyg augszcziausio. Jo 
tėvas yra prezidentu tojo fab
riko, vertes keliolikos milijonu 
doleriu. Sūnelis dabar turi dar
ba ir gauna po pusketvirto do
lerio ant dienos.

Paskutines Žinutes
11 Philadelphia. — Banditai 

užklupo arit Turkišakos maudi- 
nyežios, atmuszo kasa ir faz
enda 12,500 doleriu pinigais ir 
brangenybėms, dingo nežino 
kur.

![ New York. — Ugnis su
naikino McKinley 'Square So
cial kliuba, kuriamo sudego 
trys žmonos o daug sužeista.

1[ London. — Karalius Jur
gis da vis pavojingai serga ir 
nežino kaip ilgai pagyvens. Vi
sa szeimyna ne apleidžia jojo 
lova.

. . — ♦ « ♦»........... —
LIETUVIS KELIAUS APIE 

PASAULI.

Sziomis dienomis isz Kauno 
iszkeliauja apie pasauli atsar
gos karininkas Biržys-Akiras 
Jis neszasi su savimi tautisz- 
kai apdengta knyga ir turis 
tikslo praplėsti pasauly Lietu
vos vardu.

NOREDAMAS SAVE ISZSI- 
GELBET, NORĖJO MESTI 

KŪDIKI ISZ ROGIŲ 
BET PATS 

PRAŽUVO.

sziomis dienomis atomo sau gy- 
vast’e isz priežasties didelio 
vargo.

Kada patogi Aldona ketino 
iszeit in tarpa “svieto“ mirė 
josios levas, kuris buvo viena
tine parama savo szeimynos. 
Mirus tėvui, szei m y n a 'konto 
dideli vargu, o idant nuo to ap
sigint, patogi Aldona, užsienio 
siuvimu ir maliavojimii pa
veikslu ir tokiu budu užsidirb
davo ant maisto. Mergina dirbo 
diena ir nakti, bot ant galo ne
laiminga staigai apjako. 
da vargas pradėjo jaja ir 
tina spaust isz visu pusiu. Tū
las Anglikas dagirdes, kad toji 
patogi mergina labai kenezia 
varga, atlanko jaja, tiksle su
teikt jai paszialpa, pasiulinda- 
mas jai penkis szimtus franku 
už josios puikius ilgus plaukus. 
Pardavus plaukus, paėmė pi
nigus, atidavė visus motinai 
o pati iszsitraukus 
szove sau in krutino, mirdama 
prie kojų motinos.

isz priežasties

Ta- 
mo-
rn

revolveri

8 MIRE, 22 MIRSZTA NUO 
NUSITRUCINIMO.

-•— Vai gyAvila, Iszpanije.
darni nesveika mesa, 8 žmonis 
įniro, 22 mirszta, o konia visas

Moskva. — Tik dabar aplai- 
kyta žino, buk netoli Arkange- 
lio, važiavo rogėm in bažny- 
czia su savo paezia kai moot is 
idant apkriksztyt naujai gimu
si kūdiki, bet kelionėje likos 
užklupti per asztuonis vilkus.

Kaimuotis isz baimes idant
'ji vilkai nesuėstu, liepę mote
riai iszinest kūdiki isz rogių, 
norintis pati gana priesz tai 
protestavojo ir nenorėjo sutik
ti ant vyro paliepimo ir isz to 
prasidėjo tasyno,

kaimelis Flores serga. Isz prie
žasties gyvulines ligos, daug 
aviu nustipo, o mėsininkai 
geisdami pasinaudoti 
bin, 
avis del gyventoju po keturis 
centus už švara.
STEBUKLAS 

CZENSTAKAVE.
— Sekantis 

didele in- 
tekme ant tikinėziuju kurie at
silanko in bažnyczia ant 
Szvieskalnio, o taipgi ant pa- 
liudinimo raudasi suraszytas 
protokolas kuris skamba šė
le anezia i:

“Su pelegrimais pribuvo 
asztuoniu metu mergaite isz 
Czar tk u, 
apjakusi nuo užgimimo. Mer
gaite pasiszvento po globa Mo
tinos ,Dievo, kuri isžldause ma
žiukes maldas kad jai sugra
žintu regėjimą. Sztai laike pa
kylėjimo Szvencziausio Sakra
mento, mergaite adgavo szvio- 
sa ant vienos akies. Liudinin
kais'tojo atsitikimo buvo szim- 
tai žmonių.“

NUŽUDĖ 24 MOTERES.
London. — Telegramai pra

nešta isz Magdaro, Moroko, 
buk sziauczius vadinamasis 
Nasaffero isz miestelio Moiro- 
kesko, likos nukryžiavotu per 
inirszusia mynia žmonių už nu
žudymą dvideszimts keturiu 
moterių kuriu lavonai likos at
rasti užkasti po varstotu ant 
kiemo.

NUŽUDĖ SAVO JAUNIKI 
IR JI SUVALGĖ.

Catbus, Prusai. — Ana diena 
užsibaigė czionais teismas 
naszles Kockeritz, kuri praeita 
meta nužudo savo miegariti 
jauniki jauna, 22 metu, Hansa 
Froelika ir supjaustė ji ant 
szmotu. Xreliaus toji nelaba bo
ba prisipažino buk mylimąjį 
taip mylėjo, kad suvalgė jojo 
szinli ir kitas dalis jo kūno.

lyvulines ligos, daug
i <>

pardavinėjo pastipusias

Czenstakavas.
atsitikimas iszvere

pelegrimais

Helena <Klinge rinte,

czionais

0

nės levas pri
verstinai norėjo atimt kūdiki

Toje tasy- 
nejo motina su kūdikiu iszsi- 
verte isz rogių in grabe, nepa- 
teminti per vilkus.

Vilkai nesustojo, 
paskui roges, o 
liūs, szoko anlt rogių ir suode 
kaimuoti drauge su arkliais.
VYRAS PASKOLINO SAVO 

PACZIA UŽ NUPIRKTUS 
RAKANDUS.

Bratislovas, Rosije. — Czio- 
na i linam sūdo atsibuvo nepa
prastas teismas. Tūlas miesto 
virszininkas likos apskustas 
už neužmok ėjimą 500 rubliu už 
nupirktus rakandus. Laike 
teismo stojo už liudininko pei
kei pasiredusi motore, pati to
jo, kuris likos apskustas 
neužmokejima už 
kuri sudėjo akyva prisiega. 
Tarp kitko, pasakė, kad tarp 
josios vyro ir josios prieteliaus 
buvo padaryta akyva sutaiką 
arba kontraktas, kad jaigu jo
sios vyras sutiks ant paskolini
mo josios del prieteliaus ant 
ketiniu sanvaicziū, tai prietelis 
užmokės už nupirktus rakan
dus, todėl ne jisai turėjo būti 
paszauktas in suda ant atsako
mybes, tiktai jiji. Sudas iszmc- 
to teismą isz sūdo. — Vėl, bol- 
szevijoj sziadien galima.visko 
tikėtis.
KVAILYBE LENGVATIKIU.

Prusai. — Juozo 
Lapszo szeimynoje nuo keturi u 
metu mirdavo kas metas kelios 
y,putos. In taji laika iszmire 
devynios ypatos.

Likusieji prie gyvasties nu
tarė tajai nelaimei užbėgti su 
pagelba užkerėjimu. Dažinoja 
nuo kokios tai burtininkes kad 
vienatiniu bildu praszalinimo 
nelaimes, 
mirusios giminaites priesz du 
metus, nukirst galva ir pagul
dyt tarp kojų, o nelaime dings. 
Kaip nutarė taip ir padare. 
Ant rytojaus duobkasiš rado 
atkasta kapa. Tyrinėjimai pa
rode kad taji darba papilde du 
gimines Lapszo. Sudas juos 
nubaudė ant asztuoniu mene
siu in kalėjimą.

NUŽUDĖ PACZIA IR 
PAKORĖ KŪDIKI.

Katovicai. — Konradas Kor- 
eyna isz Bogucicu, pa rėjas na
mo girtas, laiko barnio nužudo 
savo paezia Monika, užduoda
mas jai gilius žaidulius kruti
nėjo ir galvojo su peiliu. Po 
tam pasiėmęs dvieju metu duk
rele Ernestina, nuneszc iii ar
tima girrole ir pakorė ant me
džio, po tam pats ant to paties 
medžio pasikorė, bet ant giliu
ko važiavo pro la vieta kokis 
tai žmogus, nupjovė virves kū
dikio ir tėvo ir abudu adgai-

isz molinos ranku.

Puckas J

m

nes bego 
dasivija ark-

rr
rakandus.

už 
rakandus,

reike iszkasti kuna

PAK0RE KETURIS VAIKUS 
IDANT UŽGRIEST 

MOTINOS TURTĄ.
Žalesai, Lenkije. — Ant pa

stoges naszles name Dzienikie- 
nes, likos surasti keturi kaban
ti lavonai vaiku.

Kada apie tai dagirdo gy
ventojai baisiai tuom inirszo, o 
palicije be pasilsiu sznipinejo 
kas taji baisu darba galėjo pa
pildyk Ant galo užėjo ant ped- 
sakio žudintoju Vlado ir Jono 
Dzienikiu, josios szvogeriai.

Laike tyrinėjimo abudu pri
sipažino kad vaikus pakorė 
del to, kad galėtu užgriebti ju
ju motinos turtą. Broliai taip 
sau mane jog kada nelaiminga 
motina pamatis kabanezius 
vaikus ant virvucziu, tai taip 
tuom regėjimu persiims kad 
pati sau atims gyvastį, o tada 
jiems pasiliks visas jos turtas 
paliktas per mirusi vyra, juju 
broli.

Žadintojus sukaustė ir at
varė in Vilnia, kur dabar pra
sidės teismas.

pa mat i s

PIKTAS SZUO, KŪDIKIS 
IR MOTINA.

Biala, Lenkija. — Rudniavo 
kaime, pas viena isz tenaitiniu 
gyventoju buvo atsilanko ant 
kriksztynu. Žinoma, laike pa
silinksminimo, motina atsilan
kiusi in sveczius, atsiminė apie 
savo kūdiki apie kuri buvo už- 
mirszus kalindama

Kūdiki
saves

su kūmu
tėms. Kūdikis neturėdamas 
ant saves jokios priežiūros, 

«nt kiemo, kur ,prie bu-
dos buvo pririsztas ant retežio 
bjaurus ir piktas szuo. Kūdikis 
nesuprasdamas pavojaus, nu
ėjo prie szunio idant su juom 
pasiaust. Szuo insileido kūdiki 
in būda kur sau smagiai užmi
go o szuo atsigulė ant sargy
bos.

Motina neužteminus kūdi
kio, pradėjo jeszkoti, kaipo ir 
visi susirinkia svecziai. Szuo 
nieką nedaleido prie savo bu
dos ne savo gaspadoriaus, bet 
kada motina prisiartino prie 
budos, szuo būdamas labai 
piktu, nieko nedaro motinai, 
kuri pasiėmus mieganti kūdiki 
nusinesze ji in grinezia. Gaspa- 
dorius tuom pasielgimu savo 
szunio labai stebisi.

Žmog-ediko likos nubausta vino. Žadintoja nuvožė in pa- 
ant mirties. ( v vietava kalėjimu.

KARE PRIEŽASTIMI DAUG 
PRASIŽENGIMU.

Berlinas. — Paleistuvystes, 
vagystes, žudinstos ir kiti pra
sižengimai baisei prasiplatino 
po Kvietiniai karei. Sztai pa- 
jimsime ant ]>avizdžio keturio
likos metu mergaite Margarie- 
ta Schutzman, kuri stovėjo 
priesz suda, apkaltinta už va- 
gysta, prie ko ir prisipažino. 
Kada sudže josios užklausė ka 
padare su pavogtais daigtais, 
mergaite atsake, kad norėjo 
pirkti maisto del savo kudykio 
ir pradėjo graudžei verkti.

Tūlas daktaras, kuris pažino 
gerai mergaites tėvus ir jaja 
gydė, likos paszauktas per su
dže už liudintojus. Daktaras 
pripažino, kad jaja prigavo 
vienas studentas, kada da lan
kėsi in mokslą i ne, o kada pasi
liko motina, tėvai jaja iszvare 
isz namu. Studentas bus nu
baustas už subjaurinima mer
gaites ir tėvystės. Sudže nus
prendė, kad mergaite dasileido 
vagystes isz vargo ir isz paleis
tuvystes turėjo užsilaikyti gy
vastį.

Kudyki atidavė in prieglau
da del apleistu vaiku o jaja pa
talpino in pataisos namus, kol 
daejs prie dvideszimts pirmu 
metu. ___...
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“SAULE” r

Kas Girdėt

aukso kalnus, o

Nevažiuokite in minksztasos 
anglių kasyklas in West Virgi
nia, nes ten gyva pekla del an- 
glekasiu. Nesiduokite prisikal
bini bile kokiemo latrams, ku
rie važinėja po apygardas iv 
knibinėja žmones prižadėdami 

po tam turi
BUgryžti pekszti arba būti no- 
valninkais kompanijų lyg 
smert.

Tieji kurie ten buvo ir 
gryžo, pasakoja, kad žmones 
(musu Lietuviai) 
murzini, gyvena be jokio.' 
szvietos, nežino kas 
laikrasztis ir kaip svietas gy- 

žodžiu, kaip puslauki-

k ompanijn

eina

su-

gult
lip

iai v ra

GERADUSZIS
MILIJONIERIUS.

Millon A. HnChev, fabriknn- 
nrsiu llcrslicy ezokohulu,

vena, 
niai.

vino kaip roike

Vokietijoj arkline mesa pra
dėjo kas kart daugiau gautis 
ant stalu ir jau žmones apsisa- 

su t a ja mesa.
Jaigu taip ir tolinus eisis su 
Amerikoniszkais turistais 
ir Ynos kelsime bankiotus 
arkliena ant musu stalu.

tai
su

tas g; w r
ana diena padovanojo miestui 
Hershey, kur randasi jojo dirb
tuves, netoli llarrisburgo, Pa., 
puiku soda ir pasilinksminimo 
vieta, vertes arit 2,000,000 do
leriu.

arit

rFnla Francuziszka moterėle 
ana diena užmokėjo tris szim- 

už pora szi 1 kiniu 
paneziaku. Galimo dusi prast i 
kokias “stop ins“ toji 
liuko nesziojo.

tus doleriu

C l step ins JI kvai-

Darbininkai kasdami skiepą 
del naujai statomo 
Frankport, netoli Toledo, Ohio, 
rado auksini kryžių, vienuoli
kos coliu skersai, 
ziszku paraszu.
tasai krvžius buvo surastas ka
pe garsaus misijonieriaus ku
nigo zokono Jėzuitu 
quotte, kuris mirė priesz 255 
metus toje aplinkinėje.

naujai namo

su
Menama kad

Franeu-

Mar-

Dideles žuvys permusza 
tinklą, mažos žuuveles insipai- 
nioje in ji. Panasziai 
prilyginti ir žmones. 1

v ražmonių yra apsidraudė savo 
gyvastis ant 95 bilijonu dole
riu — tai yra tieji kurio turi 
insziurence ant savo gyvas- 
cziu. Szimet 43 valstijose 
imta insziuronc ant 18,500,000,- 
000 doleriu daugiau.

Žmones pradėjo suprast i kad 
savo gyvasties, 

po smert jojo pati ne vaikai ne 
keneze vargti jaigu tėvas už 
gyvasties apie tai pasirūpino.

insziurcnc ant

isz-

žuvys

i galima 
Tu rožini 

iszsikivinklioja isz visokiu pai
niu, o vargingas žmogelis 'bile 
tinklelyje instringa.

Ka tai toji palaimintoji pro
li i bici jo neiszmislino!

Sztai kokis (ai komikas isz- 
rado pilules isz kuriu galima 
padaryt gera ai u —• tiesiog ste
buklas — pilulia insideda in 
verdant i vandeni ir vanduo pa
virsta in alų.

Susimildami,
adreso tojo iszradejo, nes ant 
nelaimes, nežinome kur 
gyvena, nes prohibicijos 
tai ji surastu.

Tosios pileles bus labai pa
rankios del Ponnsylvanijos mo- 

gales su savim
pilules kolos nuryti ir 

rūta, so-

nopraszykite

ISZ LIETUVOS NEMUNE NUSKENDO

Alums labai roike turto 
tiszko idant turėtumėm pajėgu 
tint susilyginima su kitoms 
tautoms. Del aplaikymo tojo

t au

jisai 
agen-

■su
Del 

turto ir tautiszku spėkų, reike 
darbsztumo ir apszvietos. 
Taip, darbsztumo, nes be to ne 
turėsimo ne kasdienines duo
neles, o apszvietos, idant žino
ti, kaip taji darbu valdyti. Lie- 

yra gar-

ir

tuviai atsiženklina ir 
sus didelio darbsztumo, tai ne 
reike juos raginti in darbu, bet 
reike musu žmoneliams neat
būtinai dauginai blaivumo, nes 
pervirszinis girtavimas stūmė 
tankiausia in pa ska nd a, Lie
tuviams apszvietos. Ir isz tik
ro be apszvietos darbszt urnas 
ne daug mums laimes ir neat- 
nesz naudos, — be apszvietos 
visados busime prastais darbi
ninkais, tarnausime del kitu ir 
neingysime tautiszko
Idant toji apszvieta taq> žmo
nių platintusi, prigelbsii prie 
to geros knygos, o ypatingai 
geri ir suprantami laikrasz-

Ypat ingai
kuris jau 40 motu 

tarnauja del Lietuviu Ameri- 
paduodamas žmoniems 

naudingiauses žinos, pamoki- 
nanezius straipsnius, istorijos 
ir t.t. Idant tasai laikrasztis da 
geresni vaisiu isz<luotu, priva
lo žmones ji paremti per skai
tymą ir prikalbinti kitus prie 
skaitymo jo.

Jnk žinote, kad davadnas 
žmogus negali ’be laikraszczio 
apsieit, nes žino gana gerai ko- « 4 w ii

turto.

cziai.
44 Saule,“

laikrasztis

ke,

kia nauda per skaitymu “Sau
les“ aplaiko. Geras laikrasztis 
yra pakėlimu moraliszkumo ir 
paramų musu reikalu, juigu 
Žmones imsis prie skaitymo, tai 
viisome pasikels. Todėl yrki- 
mes broliai Lietuviai tolyn 
per dąrbszavima ir apszvieta 
o trumpoje ateityje puiku vai
siu aplai kyšime.

Szeszesdeszimts • •milijonai

nestorelių,
neszt is
gales giedoti “Sėjau 
jau meta. ,»

PASIKĖLUS ISZ GRABO 
NUĖJO NAMO.

Paryžius* — Filomena Guer- 
nan, likos indeta in graba ir 
nugabenta in lavonyczia 
kapiniu, kur kolos

krutet.

nori
Apsiginkla-

ant 
valandas 

pergulėjo kaip negyva. Nak
ties laike sargas patemino kad 
nebasznyke pradėjo
Isz pradžių nemažai persigan
do, bet po tam pradėjo manyti, 
kad cze jiems kas tokis 
szjiosa padaryti.
vias stojo drasei ir lauke kas
cze bus. Po trumpai valandėlei 
laukimo “nebaszninke“ pra- 
trynus akis, rodos isz miego 
pabudus, atsisėdo, o paregėjus 
kad sėdi grabe, nemažai nusis
tebėjo ir nusiszipsojus, iszszo- 
ko isz grabo ir du j namo. Lai
me josios kad paskubino adgyt 
nes už dvieju valandų, jau bu
tu buvus užkasta žemojo, o ta
da.nebūt u iszlindus isz grabo.

nebaszninke 
rodos isz

. PASIKALBĖJO.

— Kodėl teveli toip nuln- 
dias. Asz visados linksmas.

— Alano vaikeli, tarp mud
viejų yra didelis skirtumas....

— Na, koks /
— Tu meiluk, ne turi tokio 

didelio sunelo, kaip asz....

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo broliu Anta
nu ir Mika Laikausku (Las
key ). Kitados gyveno Shenan
doah, Pu. Paeina isz Suvalkų 
gubernijos, Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos parapijos, Szeszta-
kavo kaimo. Tegul atsfszaukia 
ant adreso:

John Laskey,
Box 392

■ ■ ........— ■

ŽMONA S U BERNU 
NUŽUDĖ VYRA;

Kaunas

■1

O 
»)00 litu pi-

suimt i

t

i- Spali‘u.'24 d. isz 
ryto Mariampoles aps/kr. l*ado-» 
v in i o valscz., Kazys Nevetaus- 
kas, pasiėmęs apie
nigu ir akseline maszina, isz* 
važiavo in ariampolo. Tos pa- 
czios dienos vakaru jis buvo 
rastas negyvas ir apiplosztas 
netoli Daukszu kaimo.

Policijai piktadarius
pasiseko. Pasirodo, kad Nevo- 
rauska užmusze susitarė jo 
žmona Al a re 
Morkoviczius, kurie kvoeziami 
prisipažino kalti ir atidavė pa
grobtus pinigus. Be to paaisz- 
kejo, kad nusikaltimo pėdsa
kus slope rramoszius Morkevi- 
ezius, kuris kaltas taip pat pri
sipažino.

Visi kaltinamieji sulaikyti ir 
pasodint i Mariampoles 
mo.

užmusze susitarė 
ir tarnas Ant.

kaloji-

UŽPUOLIMAS TIES NAU
JAIS ALEKSOTO

- KAPAIS.
Kaunas. — Sziu metu prad

žioje, už Aleksoto, ties naujais 
kapais, buvo apiplosztas beva
žiuojantis isz Kauno in Prie
nus pil. Voberas Mausza. Ne
žinomi pleszikai atome isz jo 
420 litu inįgu. Sziomis dieno
mis kriminaline policija nusta
tė, kad szi pleszima padare ne
senai likviduotos vagiu gaujos 
vadai Karpaviezius Kazys ir 
Žemaitis .Jurgis, kurio dabar
tiniu laiku laikomi Kauno sun
kiųjų darbu kalėjimo už 77 pa
pildytas vagystes.

Nustatyta, kad Karpaviezius 
su Žemaieziu ta. nakti, kada va
žiavo Vėberis, iszoko isz krū
mu ir sustabdo bevažiuojanti 
Veberi. Žemaitis iszkrato Vė
berio kiszenius paimdamas pi
nigine su pinigais. Pagaliau 
inbaudine ir ingrasino Veberi 
liopo noatsigriszlant 
atgal in Kauna.

Kvota perduota Kauno
Nuovados Teismo 'l’ardytojui.

važiuoti

V

BESIVAISZINDAMI 
SUSILEIDO.

Purvini.
Vrys'Zkiu vai. atėjo Purviu

— 'lAaugeliu I ik. 
Trystfkiu vai. atėjo Purviu gi 
rininkas Palczauskas pas szvo
gori Adomaiti, nesenai grižusi 
Lietuvon isz Amerikos. Abu 
pradėjo girksznoti valstybine, 
kol gerai inkauszo susiginezijo 
ir eme pesztis. Girininkas pal- 
cznus'kas, tutejes 
szautnva, 
maiti nuszauti ir sudavė Ado- 

szautuvu
negalėdamas

mcd/.ioklini
norėjo szvogori Ado-

maieziui szautuvu galvon. 
Adomaitis, negalėdamas in- 
voikti szvogerio Amorikonisz- 
ku boksu, stvėrė už liktarnos ir 
tronke Palczauskui. in galva. 
Girininkas Palczauskas iszga- 
bentas Alažeikin aps. ligonine. 
Gydytojas ikonstatvo smarku 
sužeidimą, nors gyvybei pavo
jaus norą. Adomaitis sulaiky
tas, policija veda tardymu.

PATS SAVE APVOGĖ.
Tolsisiu valscz., Biriku k. gy

ventojas F. Kniukszta su savo 
szvogeriu praneszo policijai, 
kad isz ju spintos prieangy va
gys iszvoge drabužiu už 700 lt.

Po kiek laiko policija suse
ko viena žmogų Kauno turga
vietėj pardavinėjant daug dra
bužiu labai pigia kaina. Aresz- 
tavus pasirodo, kad tai 
tas pats F. Kniukszta,
pranesze policijai apie vagys
te savo namuose. Jam, mat, rei
kėjo sumokėti teismo antsto
liui 400 litu, kuriu noturoda- 
mas isz kur paimti sumano ap
vogti savo szvogori ir jo žmo
na.

esąs 
kuris

GRISZKABUDŽIO 
KRONIKA.

Bendras vaizdus. Karo metu 
daug trobesiu .iszdeginta. Da
bar, daug nauju pastatyta, sta
toma. Patogumo doliai dirba
mi cementiniai trotuarui. Senu 
graži bizuntikos stiliaus bažny-

(JIS tele puoszia miestelio vaizdu.
Bendrai, tai vienas isz gražiau-

Gilberton, Pa. siu miesteliu Žana vyki joj.

i

GARLAIVIS ‘ f RŪTA.
Sziomis dienomis

> f
B

Kaunn'S. A—* Sziomis dienomis 
Nemuno ties Klaipėdos 'krasz- 
tu, netoli Tilžės nuskendo gar
laivis “Rūta’’ su prekėmis už
30,000 litu. Kapitonas iszplau- 
ke in krauta,
Spugis pasiliko garlaivy ir pri
gėrė. Garlaivio dugno nematy
ti.

o maszinistas

Nuskendo plaukdamas nak
ties metu. Manoma, kad neti
kėtai in ka, nors prasidure. i

Kalvarija.

vieži us

DEGTINES AUKA.
— Vii kabuli u 

dvaro kumetis Adomas Kudre- 
važinodamas isz Kal

varijos namo, jnvažiavo Kal- 
a.vrijos dvaro lankuos in pa- 
vieszkelio griovį, apvirto ir 
buvo vežimo mirtinai ukspaus- 
tas. Vežimas buvo, mat, pri*

_ ■    — ....   - n  .. .. - -       

DAUG ATEIVIU-GY- JUOZAS IR 
VENTOJU APLANKO

n1I I”. i
■

SENUOSIUS
' NAMUS

MARIJONA
4.1 ■ *4. |l* « • ih. *

Labai daug ateiviu, kurio14

dabar nuolatai apsigyveno 
Suv. Valstijose, laikinai sugry- 
žo iižoiny“ sa'ko James J. Da
vis, Darbo Sekretorius, savo 
metiniame raporte fiskalisz- 
knm metams baigant Birželio

1928 m. Ta parodo pra-

kurie kreipiasi prie Darbo Dc- ’
4 C

nu oi a ta i

30 d., 
sz y m a i np s i g y ve n 11 s i u -a I e i v i u

Vežimas buvo
krautas lentų ir turėta apie 40 apsigyvenimui 
ar daugiau buleliu 'degtines, 
kurias esą vožės ponui pabaig
tuvėms.'

Be to, pats Kud ravi ežiu s isz-
važiuodamas isz Kalvarijos bu
vo stipriai nusigėrės.

“UŽSIDIRBTI” PINIGU.
Skuodas. Vienas 

tas“ 
nadon, gana 
galima pakely važiuojant ton 
net po 15 doleriu per para, užsi
dirbti. O uždirbti esą galima 
szito'kiu bud u: važiuojant Ka- 
nadon, reikia pirkti ne antros 
klases bilietą, o trecios. Kadan
gi szis esąs, pusantro tiikslnn- 
czio lt. pigesnis, tai asmuo per 
deszimts dienu esą vistiok kaip 
ir uždirbąs juos, važiuodamas 
trcczia klase.

Esą. ir Kanadoj nieko neval- 
gali-

“agen- 
eino raginti važiuoti Ka- 

naudodamas. Esą

gani; ir po tiltu miegant 
ma uždirbti po 10 11. dienai ir 
juos Lietuvon
Skuodo tokiu drąsuoliu keletas 
ten iszvyke gardesnes duoneles 

, kad

a įsiustu

iesz>koti, tacziau nesigiriu 
ton ji butu malonesne.

f

sugry-

I
Senovės laikuose gyveno vie

nas turtingas ūkininkas, kuris 
urejo du sunii, vyresnis buvo 

vardu Jonas o jaunesnis Juo
zas.

Jaunesnis sūnūs Juozas, my
lėjo snejti su mergelėm, pa- 
szneket ir pabaikaul. Geriau- 
sc jis mylėjo ir pažinojo noto- 
imo ūkininko dukterį kurios 

vardas buvo Atari joną.
Viena karta, iszejo 

in kaimo.

ir paskui 
Da

wSf M

k

in .kraszta
ir ėmiau toliu ejtie ir

kan-

part meldo praszydami 
žimo leidimu.“

ImmigrAf’ijos Aklas isz 1924 
m., aprūpina, kad ateiviai im
migrant a’h legaliszkai inleisti 
in Suv. Valstijas nuolatiniu 

, gali sngryžti 
in savo gimtino szali, laikinai, 
ir nebus priskaitomi prie sza- 
Hes kvotos. Palengvinti siigry- 
žima tu ateiviu jiems 
praszyti ne-kvotines vizos nuo 
Amerikos konsulu. Yra aprū
pinimas akto kad toki ateiviai 
gali isz anksto iszgauti sugry- 
žimo leidimus kurios iszduoda 
Commissioner General of Im
migration, su iižgyrimu Darbo *.

Per k a tik už
baigtus fiskaliszkus melus Biu
ras gavo 117,794 aplikacijas J' 
del tokiu vizų. Isz tu, 113,977 
buvo iszduota ir 2,103 atsakyta 
paliekant tik 1,714 neatsaky
tas. Laikas pailgintas net .10,- 
731 atsitikimuose. lustaiymas 
reikalauja užmokesti isz $3. už 
kiekviena leidimą ir laiko pa- 
i ilgi n ima.

Atsakyta 
kuomet praszylojai negali da- 

legaliszka

Su v.

n oro i k

So‘k rotoriaus.

iszduoti leidimus

rodvt i 
Suv. Valstijose.

TEISYBE.

Juozai,

inloidima
F.L.T.S.

vaikas nupuolė 
koja nusilaužo.

Juozai! Musu 
nuo triapu ir

Ežiomis

—r () ko ji vėluos nosze! 
Ant rytojaus.

Juozai’,'Juozai J arktis in

NUBAUSTI ŽMOGŽUDŽIAI.
Priėsz metus t ies 'Viokszniais 

buvo nukautas ploszimo tiks-, . 
lais Antanas Szaža.
dienomis kariuomenes teismo 
sesija Sziauliuose,kaltus szioje 
žmogžudy beje 
nuteisė 20 metu, Vinca. Iva- 
nanska 10 motu 6 men, ir Prana 
Aleksa.

i DEGTINE UŽ KARA 
BAISESNE. .

Ro'kiszkis. (“V-bes” 
Lapkriozio 9 d. rado Linoikoj 
sodinti negyva Žydą Kapolovi- 
cziii. Mirties priežastis, — al
koholis. Kapeloviczius buvo 
karo ipnvalidas ir tikėdamas, 
greit gausias pensija, jos sa- 
skaiton gerai truktelėdavo. Ka
re ti'k sužeidė, o alkoholis ir gy
vybe atome.
NEGAVO PROGOS

SUSIVESTI; PASIKORĖ.
Burbino, A,roliuonos valscz.

kor.) Aliotos gyven

krikia inpuolo ir sprandu nusi
suko!

Kosta Krampi
Vincu

(“V-bos kor.)

mo!
ti Jėzau, tai rots nei ni

ANT JOMARKO.
jy

Žmogelis 
but serga kad 
galva ir ausis.

Ui! jam smutnas, 
nes teip piažai už jam siūle.

Tas arktis tur-
turi nuloidias

Žydas;-
A'

NULIŪDIMAS.

(‘‘V-bes“ 
tojai rado miszke pasikorusia 
szio kaimo gyventoja Szpkaus- 
kyte. Velionis buvo labai diovo- 

, sutarus:
su savo draugo sutarti
baiminga mergaite

, .jeigu 
neisztekcsianti iki 30 metu, pa
sikarsianti. Vyra, kuris ja bu
tu norėjos vesti nesirado, teko, 
pasikarti.

KIETOS SZIRDIES MOTINA 
NUSKANDINO 

KŪDIKI.
Kaunas. — 1926 metais Bir

želio 3 d. Sziauliu apylinkėje 
gražiame Rakipvos ežero van
denyje buvo rastas 8 menesiu 
amžiaus paskandintas kūdikis, 
kurio motina kaip nustatyta 
buvo St. K. Tai padariusi mo
tina pasislėpė ir, ja rasti nebu
vo galima. Paskutiniu laiku 
iszsiaiszkino jos gyvenamoji 
vieta ir policija ja surado. Su
laikyta St. K. prisipažino tai 
padariusi, baisiai susijaudinu
si ir tardoma pareiszkę, lead ta i

Ii

Jau raudona saule leidiesi 
viduryje debesiu, 

Paskutine szviesa gesta, noužilgio 
k bus tamsu.

Guli mano dukrele jau žemele 
užkasta,

Ant jos kapo tik 'žaliuoja 
dobilėliai pasėta.

Dievo mano! labai man gaila kad 
netekau dukrele, 

Asz. negaliu pamirszti per visa 
savo amželi.

Einu tankiai ant kapeliu labai 
gailiai verkdama, 

Savo mylimos dukreles atlankyti 
trpkszdama.

Kelk dukrele mylimoji, kelk 
dukrele isz kapu, 

Pasigailėk aszareliu kurios 
plauke isz namu.

Jau netoli metu sz.vente Kristaus 
užgimimas, 

Garbina Dieva kurio gyvi, visas 
sutvėrimas.

O mano brangios dukreles visai 
nėra namuose,

Jau apleido szi pasauli, randasi 
kapuose.

O, sugryžk dukrele, tu mano 
branginusia, 

Aplankyk motinėle, szirdžiai 
mylimiausia.

Kuri tavos pasiilgus, trokszta 
pamatyti,

Ir ka perkento sieloje, trokszta .

* į 
F

ji padaro tiktai savo giminaL 
ožiu vereziama, nos ji kaip ir

L ____ iftii i____I
diki ir’to niokhomot nobntu
viHos motinos1 mylėjo savo ku- 
«|*'|* J T J 1 A

padariusi. Sulaikyta motina
padėta 'kalejiman.

t

4
i'r 

gUa! I

apsakyti,
Snnitnos, liūdnos man Kalėdos 

sziu moteliu, 
Kiek iszliejau isz gailesezio

szr*uke ir iszpasakojo visa slap
tybe raganiszkumo 
jau buvau tikra ragana, 
buvau suvis jauna o jau dau
geli vaikinu pražudžiau. Ka
da buvau 15 metu, nuėjau in 
girro v.uogaut laiko didelios 
szventes, nuėjau 
raisto
gilin klimtie, ant galo paliko 
vėtra ir asz pražuvau, o mano 
dusze nuėjo in pekla kur per 
penkis metus 'koneziau 
kės. “

Po szliubui parvažiavo na
mo ir sutaikoi gyveno. Už 
kokio tai kiiko, Mariuto pra
dėjo praszinct pas Juozuką, 
idant jis su jie važiuotu in svo- 
czius, kur ji buvo per penkis 

d a pasakė jog gaus 
Juozukas liko.*

Mariuto dadave:
— Kaip nuvažiuokim ten, 

lai mumi inleis in pekla, tavo 
jiastatis pas duris ir lieps nie
kur ne eitie o mane nusives to
lyn iii p(‘.kla, tada tu nebijok 
nieko, 
duris, ten rasi prirūkyta lici
pieri, tai tu paimk du sziau- 
duku ir padekie jam ant 
sprando križiavai, tada jis pra- 
szysis ir mels tave, idant tu 
jam vercziau inkaitytum dra
in ir imtum ji kapot, nos tu 
tada nesigailėk 
duszelu nesigaili,

sutaiko!
Juozas 

ir sutiko ojnanczc
Marijona, toip jio pasiszne'kejo 
ir jau norėjo skirtis kas 
toip Juozas susznokojo su AFa-

I,as už ja pasogo.rijona jog ateis ta na k (i 
ja in st a i ne tai daugiau 
szne'kes (Juozas vienas

sau,

pa
pilė jo 

visada stainoj ir dabojo ark
lius. Atėjo naktis, Juozas nu
ėjo in staino ir lauke Mariukes 
iki (Iviliktai adinai, tas lauki
mas buvo ant tuszczio. Mari
jona 1)11 vo gera merga i to o ir 
d a davatka, 
visa nakti ramiai

graudžiu aazaroliu!
Dieve laimink nuliudusiu mane 

motinėlė,
Duok kantrybe ir ramybe, 

suramink szirdele.
—Urszulc Dirgincziono.

r "■ •'t

g'

tai m i (‘gojo per 
o jau Juo

zui ir rūpėjo. Toip antra naktį 
ir vėl toip pasidaro. Na jau 
trecze nakti, Juozas su piktu
mu lauke ir misi i no jog jaigu 
jau ne ateis tai jau suvojes 
kur, duos in skūra.»Pasėdėjo 

, girdi jog rodos 
kas tokis inejo per duris, gir
di jog ateina pas ji, intejo 
Mariuko. Juozas atsistojo pa
ėmė ja už ran'kos, pabueziavo

kokia adina

motus ir

trejos

už ran'kos 
ir teip linksmai sėdėdami pra- 
sznekucziavo iki dviliktai, ta
da Marijona atsisveikino 
Juozuku ir prižadėjo 
tankai.

Czia galima suprast ie, jog ne 
buvo tai toj tikra Marijona, 
nos liktai pikta dvase 
vertus in Marijonos, paveiks
lą.

rl’oji tai pikta dvase. — Ma
riuto, teip ėjo net per du me
nesius. Juozukas 
v o jog kni p tik g 
kojas. Ant galo ir tėvai mato 
kaip jau Juozukas, kas kartas 
menkin ėjo ir pradėjo klausi
nėt kas jam darosi.

Viena karta, kada lovas ge
rai prispore Juozą idant pasa
kytu kas jam yra. 
iszk'ontes ir pasako.
va s pa slapta, nusiuntė vyresni 
su nu idant pavakl uot u, nes tas 
per visa nakti vaktavo ir nie- 

inato. Isz rvto, e *

ir
su 

ateit i

rietą
Isz

buvo prisiųsta.
mate žeme o

per

Marijona 
persi

teip sudžiū
ta lojo pavilki

y

Juozas ne-
Tada te

atėjo 
ant pusrycziu

Ati-

jio ba jis ir 
o paskui 

iszeik ir vela atsistok pas du
ris, tai kaip mes ateisim, tai 
jie kiaušis, ar tu ten buvai ? lai 
tu sakyk kad ne.

Ant rytojaus iszsirongo abu
du in pekla, sėdo in puike ka- 

kuri
pradžių da 

paskui nieko, teip leke 
septynes paras ir ant galo sus
tojo pas peklos vartus 
dare vol nes vartus o jie intejo
in pekla. Juozą pastate pas 
duris ir liepe stovėt, o Marin
ka nuėjo su velniais tolyn in 
pekla. Juozas tuojaus nuėjo 
prie vienu duriu, atidarė, pas
kui prie antru ir ant galo rado 
licipieri prirūkyta, uždejos

ko ne 
abudu sūnūs 
teip lovas ir užklauso:

— Na ka Juozai, jau mažu 
noatojo szonakt pas tavo Ma
rijona ?

Juozuką atsako:
— Kur-gi no bus.
l’ada Jonas sake jog jis no 

mate.
Tėvas tikrai suprato jog tai 

yra pikta dvase ir ant vakaro 
parvesze kunga.
me, kunigas nuėjo in 
ir pradėjo kalbėti maldas o 
paskui szventint

Mariuto
vandenio, lindo po 

Kunigui beszven- 
tijent, praėjo ir dvilikta adina 
ir ALiriute likos pas

J

Kada sule
stai ne

prirūkyta, 
sziaudus križevai iszejo nepai
sydamas ant jio praszimo ir nn- 
ejas pas duris atsibojo,.ne..ii- .. 
gai reikėjo laukt nes tuojaus 
atėjo Marinto su velniais. Vėl
uos tuojaus paklauso, ar jis 
ten ne buvo, nes jis gynėsi, il
ga ves maisza iszejo 
Paroje nanmo, 
užtveri dideli darža ir tais sza- 
kutos kurios radosi maisze pa- 

Ant rytojaus iszaugo 
puikus žydintejei modžei. At
ėjo toki du ponai nupirkt ta 
darža o buvo du volnei o 
tam sode duszios, nes tiem ne 
pardavė. Pardavė Panelei 
Szvejieziausoi, už gera gyveni
mą ant szio svieto ir ant atei- 
nanezio.
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J uozo. 
szvonto 
Juozuku.

kamaraite 
bijodama 
lindo

Juozuką 
ant visados. Ant rytojaus nn- 
vesze juos abudu in szluba, 
Juozas iszsipaviedojo pirma 
o paskui Mariute pradėjo spa- 
yiedotis tais žodžeis:

— “Kada asz buvau mer
gaite 7 motu, vasaros laiko, 
kada visi iszejo in lauka dirb
ti, likom namie tiktai dvieje, 
asz ir kitas senukas turintis 
275 metus o kuris buvo didelis 
raganius, teip jis mano pusi-

l. '

SIENINIA
KALENDORIAI
1 . * 1 ) . ■

ANT 1929 METO

3
5

Kai prisiuna Viena Doleri 
aplaikys 4 Puikus Gurbiniua : 
Sieninius Kalendorius ant 1929 : 
meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta szventuju kalendo- 
ris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krcpsziuka del szuku, spil- 

Puikei iaz- 
marginti ir iszpjauti.

Ant adreso: 

W. D. BOCZKOWSKI - CO.» 
MAHANOY CITY, PA.

į ku ar szepeczio.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

”—R—
3-czia Procentas už jnsu pinigus ir saugumas del juan 
pinjgus yra į gerinus negu 10-tns Procentus, be jokio

I

i

l.ll

Baugumo.
U MERCHANTS BANKING TRUST 00., 

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
sumą kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite T- •_ A * _• • 1- _ .

del žmogaus kuris dirba ir ozediua.

i¥lnm Procento.
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Paveikslas isz szios gadynes 
‘ musu gyvenimo.

buvo, ar tas dalykas ar kitas 
riszo Jonuką su Anita, gana 
vienok 4o, jog jiedu -prisiriszo 
buvo vienas prie kito drueziai 
ir mylėjosi tarp saves lyg bro
lis mu .sesute.

Degant laikui abudu pamote 
gano, mes t Jonas pasiliko isz 
pradžių pusberniu,
bernu o Anita augo gražiai pas 
teveli ir motinėlė savo, vienok 
ir tuomet, noi^s apie Anitn su
kino no vienas turt ingo ųkinin; 
ko suniH, ji prielankiausia bu
vo Jonui, kuris buvo tik prastu 
“služauninku,”

chi motina silpnu .balsu —, asz
i t - «-

I.
Gimtines kaime.

Kasdien žmones girdėjo kai
me skardu atbalsi: tan din! tau 
din! — kuris iszeidavo isz kal- 
vinyczios kalvio Aladino, guo
dėt i no žmogaus visam kaime, 
ir sklydo po kaima draugo su 
linksmoms gaidomis daineles, iingn7ne«\j'i\usitarnavo, vos

vėliaus

visai ne t u r*

kuria kalvis Martinas kalda
mas raudona geleži papratęs 
buvo sau dainuot.

Atbalsiai tie sklvdo anksty
vais rytmccziais, sklydo ir die
na, nes kalvis savo dirbtuvėje 
'Visuomet tnre<laves darbo, o 
dirbti, kaipo žmogus darbsz- 
tns, visai netingėdavęs, per ka 
ir turtą visai nemenka dafridir- 
bos. Ikd paliksim musu kalvi 
ties visai ne apie ji noriu ežia 
atida paraszyti.

Sztai artinviausioj kaimynys
tėje su kalviu, augszcziau mi
nėtu, gyveno tūla naszle Mar- 
garieta su savo mažu šuneliu 
Jonuku. Margarietos vvras mi
tre priosz metus laiko palikda
mas motero su kūdikiu vargin
gam gyvenime nes paliko vos 
sena pakumpusia grinezia ir 
no dideli gabalu žemes, daržu 
vadinama. Taigi varginga 
naszle sunkiai turėdavo dirb
ti idant mrtitint pati save ir sa
vo maža sūneli, kuris da pats 
ant saves visai negalėjo duo
nos užsidirbti. Vienok ne kar
ta grinezioj vargdienes nasz- 
les pritrukdavo 
ir kuro.

Tokiose sunkiose valandose 
szolpe biedna 
kalvio Martino, 
szirdies. 
savo

Tni-gi

duonos, o nei

naszle motore 
žmona geros 

Ne karta pati lanke 
biedna, nelaiminga kai-

minka idant patirti ar ko jai 
ne truksta, o patem’inns, visai 

Mar-
no Iruksta, o patem’inns
ne praszytn atneszdavo

ar ropneziu
miltu arar

nu-

stengėsi taipgi

garietai duonos 
(bulvių) žiurste 
kito-ko ko trukdavo naszliai. 
Jeigu ne turėjo laiko pati, 
siausdavo savo dnkriuke Ani
ta.

Marga riet a
kuom iszgalejo atsinioket savo 
kaiininkai nes kada ateidavo 
darbimetv, 
hiioso ar tai laukuose ar dar
žuose, o net ir namo, kad tik 
bent dalyje atsilygint geriems 
kaimvnftins savo.

Mažas Jonukas, kad biski at- 
.rugo nuo žemes, prigelbejo 
Anita i ganyt žąseles ir bo v i jo
si taip su jaja per dienas. Žie
mos laike lanke <1 rauge su Ani
ta mokykla, bot neilgai galėjo 
varginga naszle laikyt pas sa
ve Jonuką, kadangi su laiku 
augo ir todėl daugiau nuo mo
tinos reikalavo ko, 
naszle iszteset negalėjo, o to
dėl atidavė ji ant tarnystos už 
piemenuką lamo paeziame kai
mo.

Todėl ir tuomet Jonukas su 
An i t i kasdien galėdavo maty
tis, ypacz vasaros hiike galėjo 
kasdien drauge su Anita die
nas leisti. Jis kaimine savo gin
davo iii ganyklas ir ten lauk
davo Anitos žąseles atgenant 
nes abiem nelinksma buvo ne- 
bmiant drauge. Tai-gi mažai 
būdavo tokiu valandų kad jie
du drauge būdami nesilinks- 
mintu, nebegiotu po gražias 
ganyklas ir nežaistu sau links
mai. _ *

Jonas, gal but kad ir del sa
vo ypatingos naudos prigelbe
jo ganyt Anritei žąseles ir pra
manydavo visokius žaislus, gal 
t y ežioms rūpindavosi gyvent 
su Anita geriausioj santaikoje 
ir visame jai patikti nes Anita, 
kni))O duktė turtingo kalvio, 
visados turėdavo szmota gar
džios duonos, kupka sviesto 
net ir sūrio di^ta szmota.

nos
prigelbedavo dar-

vienok,

užteko ant szvenladieninio 
drabužio, kadangi didesne pu* 

atidavinėjo meilinai. Bot 
vaikinas buvo smarkus, svei
kas, linksmas, budrus ir doras 
per ka mylėjo ji visi kaime.

Jau rodosi kad praszalins 
jis vargu isz po leviszkos pa
stoges, atstums ji nuo savos ir 
tada galės sau rainiai gyvent 
ir molina szelpti senatvėje. 
Vienok, turbūt kitaip jitm bu
vo nuo Dievo skiria, da nelai
mingumas jo turėjo prasitost, 
o likimas užvvdus visai neno
rėjo daleist jam atsiekt jo už
manymo.

Sztai motina apsirgo sunkipi 
isz nežinomos priežasties. Vėl 
.fonui nauja rūpestis, vėl liud- 
nast vs.

Matome sodinti ji prie lovos 
motinos nuvargusi, nublankusi 
nes per kiaura naktį nemiego
jusi ir žiūrinti su nerimasezin 
iii nubalusi, sunykusi veidu sa
vo mylimos motinos.

Naszle guli labai silpna, sun
kiai kvėpuodama, žiuri kar
tais taip-gi su liūdnumu in sa
vo gera sunu, vienatini ir tik 
dūsauja, nes kalbėt neturi pa- 
jiegu. Matydamas tai, jis tik 
aszaras su galu rankoves nuo 
akiu braukė, nes ir jam meile 
molinos ir gailestis sprangina 
gerkle ir užima žada.

M a t y d a ma s pa ga 1 i a u s 
motina kas dien labinus silps
ta, pasirūpino ai vežt kunigą, 
nes ir pati ligone szankesi, tur
būt pvijausdama artima mirti.

Aprūpinus kunigui tikeji- 
miszkais reikalais ligone, tru
puti kaip kad sustiprėjo.

Jonas, kuris jau nuo trijų 
sanvaieziii buvo pamet(‘s gas- 
padoriu idant pridabot sorgan- 
czia motina savo, lyg 
niejo viliodaniasis kad motina 
pasveiks vela, o jis vela gales 
sugryžt prie darbo be kurio 
jam baisiai nuobodu buvo.

Viena karta taip besėdėda
mas szale motinos 
laukdamas

ant

SP

kad

sul inkš

lovos ir
nuos u si mylėjimo

Dievo, durys grinezios sugirgž-

k ružo Ii digtoka
dėjo ir iii šluba i nėjo Anita 
alneszdamn 
pieno ligoniai.

Jonui net lengviau ant szir
dies pasidarė iszvydes ja, tar- 

g irturn žinojo jo 
savo szirdija 
jog jauczia drauge su juom 
liiidnasti, kas suteikė jam didi 
palengvinimą. Ligone buvo už
snūdus, 
miego, nieko nokalbojo 
Joną, o ant padekavoires jo už 
geradejyste, tik pažiurėjo jam 
in akis, kaip tai stebėtinai 
kokiu tai jausmu, bet matomai 
mislies savo susigėdinus, grei
tai nuleido blakstienas ant 
akiu ir truputi apsarkus, vei
kiai apsisuko ir iszejo isz sta
bus.

Ligone, turbūt pažadinta su 
varstvmu du r u 
pažiurėjo 
naus...

Jonas užklausė ar noatsiger- 
atnoszo kalviu

jiji jauczia 
tikra sangnila, 

su

todėl nepertrauko jai 
ne in

ant

> su

pražiūrėjo ir 
su-sedinezio

mirsiu... o fu pats vienas pasi
liksi ant szio svieto... gyvent....

.Jonas apsiverkė graudžiai.
— O motinėlė mano kal

bėjo pro verksmus — nekalbė
kite to nos mano szirdis.plysz- 
la... Ne vienas žmogus serga ir 
vėl pasitaiso, duos Dievas ir 
jus ida pasitaisysite ir da ilgai 
gyvensite. Tada nereikės jums 
jokio mažiausio rupesezio tu
rėt, nes asz uždirbsiu jums ant 
gyvenimo ir ant visu reikalu.

Ligone liūdnai nnsiszypsojo 
ir tarė:

-— Žinau, mano vaikeli, jog 
mane myli ir viską del manos 
padarytai... bet nieks nieko ne
nuveiks priosz valia Dievo... 
Tokis yra Dievo surėdymas... 
Asz jaueziu jog valanda miri
mo mano art inasi.

Czia senuke atsiduso sun
kiai, užmerkė akis ir gulėjo va
landa. kaip kad be gyvasties. 
Po tam pravėrė akis lyg nauja 

pa žiu- 
vol pradėjoJono ir

darbsz-

gy vast is in ja inženge, 
rojo ant 
kalbėt:

— Sūnau, jeigu nori būti 
mylėtu nuo guodotinu žmonių, 
tai pats mylėk ir paguodok 
žmones Jonuti. Ar visados gy
vensi lai)) kai)) asz tavo moki
nau ir kaip prisakymai Dievo 
mokina gvent? Ar busi visuo
met Dievobaimingu,
ežiu, teisingai žengeneziu keliu 
do-ros, ar vengsi piktu bendru ?

— Busiu doru, motinėlė ir 
gyvensiu pagal Dievo prisaky
mu ir tavo pamokinimu — at
sake Jonas.

Ligoni' atsiduso, tartum sun
kiausia sunkenybe nupuolė nuo 
jos krutinės, o po tam tarė:

Tegul szis kryželis, kuri 
tau duodu ir kuri privalai ne- 
sziol ant saves, buna atmintis 
tau motinos tavo ir tavo pri
žadu. Tegul jis nedaloidžia tau 
užmirszt to tavo 
gyvent dorai, 

fp • “

prižadėjimo

Tai kalbėdama ligone nusi- I, 7

ome maža kryželi nuo kaklo ir 
užkabino ji ant kaklo sumins.

darbaVos la darba atliko, o jau 
pajiegu jai pritruko, l’žmerke 
akis, lyg užsnūdus.

'fojė valandoje durys stubos 
in vidų i nėjosugirgždėjo ir 

Anita.
Ligone staigai pravėrė akis 

ir iszvydus mergina veidas jos 
srtebetinai sulinksmėjo. Akimis 
prisiszankc ja prie saves, o 
stojus merginai szale lovos, li
gone pažiurėjo ant 
Onos o
ranka isztare:

Tegul jus Dievas palai
mina...

'Tai buvo paskutiniai jos žo- 
Ižiai. Jonas patemino kad ran-

sūnaus ir 
po tam pakėlus biski

tu pieno, kuri
Anita, bet ligone pajudino su 
galva prieszingai. Sunkiu savo 
ranka isztieso in ji, kuria jis 
skubiai paėmė in savo delnus 
su tikru snnaus jauslumu ir 
pradėjo žiūrėt jai in akis; jiji 
taip-gi žiurėjo in ji akimis ku
riose blizgėjo meile sūnaus.

Jonas vol pradėjo klaust ar 
ko nevalgia, kadangi jau nuo 
trijų dienu jokio maisto nepri- ' A /v ’ Lm 4 • «« zx 1 «« z*r> a zs>
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kitaip sakant, taip-gi gera szir- pajudinimu galvos. Jonas mi

Anita būdama kūdikiu do
ros motinos, turėjo taip-gi tas 
parzias geras ypatybe*, arba ’ome, bet motina vėl užginezino e • i • « i j • • • • • i • • t «r W
di, nes noringai dalinosi su Jo- Budo ir užsimislino giliai, 
nuku tais smagumais. Jau kaip1 — Jonuti... —nuku tais smagumais. Jau kaip Jonuti

4

matydamas liiidnasti Jono, pa- 
siszau'kė ji, in klebonija pas sa: 
ve. i r ilgai sn juom kalbėjosi. 
Apie ka kalbėjosi, nežinia, ga
na. vienok to, jog Jonas nuo to 
laiko nebuvo taip nulindęs. O 
nors ant veido jo ir po tam no 
galima buvo pateminti links
mumo, tai bent galima buvd 
matyt ramuma. Matomai, pasi
davė valiai Dievo o kuomet 
liudnastis ir skausmas szirdies

J 
no galėjo 

namiejo meldėsi, o 
t y k i aszara

f*-.

lai bent galima buvd

pradėdavo blaszkyt jo duszia 
jeigu in bažnyczia 
i nei I, lai 
malda karszta ir 
taipgi suteikdavo jam paleng
vinimą, bet tik laisvose valan
dose nes kuomet buvo užimtas 
darbu, tuomet mislys jo ne
skrajojo po svietą, o tik užim
tos buvo tuomi ka rankos dir
bo. Kas dien vienok ąepamir- 
szo apie maža kryželi kuri jam 
motina paliko. Kas rytas ir kas 
vakaras prispatidinejo ji prie 
savo krutinės, buezevo ir kar
tojo prižadus savo, kurios davė 
molinai, mirsztant jai, jog vi
suomet. gyvens dorai ir Dievo 
baimingai.

Bado teip-gi 
n ima. 
visi jie

žvilgtelėjo 
tiek,

nepasimelatu
Sopulis szir-

nekalbėjo jiedu apie

Gal niekas liek trubeliu no 
turi kiek asz turiu. Mislinau 

Adventams, truputi 
bet kur tau! .Da

užstojus 
pasilsėsiu, 
bjauriau pasielgtuoju negu ki
tose dienose. O prick tam ir 
mano kūmas iszp.vszkino lor
du k u in Westus pas gimines, 
lai vol turiu piszkyt.

Na juk moldžosi,
Isz velnio knygeliu,
Einikio isz pinigėliu,
Nežiuri ne ant laiku, 

Ant paežius o ir ant vaiku. 
Vienoje s py k y ze jo šuo jo,

Ir kazyriuoti pradėjo,
Losze, kotus paasidoja, 

(lore nuolatos

to siekio

idant
kalviu

apsiriko naba- 
naujas skausmas,

Jonas surami- 
ir smogesi. pas kalvius 

sanjaute jo didi so
puli szirdies, visi trys stengė
si suramini ji. Ona ’kiek kartu 

in nuludusi .Joną
kartu atsikreipinejo ir 

szluostesi aszaras nuo akiu pa- 
slapezia bet linksmino ji ir 
ramino savo gražias žodžiais.

Palengvėlė procia ir malda 
ka Jonas vartojo pagal rodos 
kunigo kaipo vaistus nuo liud- 
nasties ir skausmo szirdies isz- 
gyde Joną, nustūmė nuo jo tas 
ligas, nes palengvele pradėjo 
pamirszinot mirusia motina, 
nors niekad nepamirszo teip 
visiszkai, kad 
už jios duszia.
(lies lik kaip kad žaizdas užgi
jo. Po ne kokiam laikui kitos 
net mislis atėjo jam in galva 
pradėjo mastyT apie apsivedė 
ma svajot apie gera Anita kal
viu.

Bot s
tai niekados da, bet abudu ži
nojo jog myli vienhs’kita tik- • 
rai. Jonas beveik buvo tvirtu 
kasi in k atsiekime 
ir lau'ke t ik atšaka szios progos

pasikalbėt apie ta da
lyką su tėvu A nites, 
Ala rt in u.

Nelaime! — 
gas Jonas;
naujas žaizdas -da skai^smin- 
gesnis pastojo ant szirdies, 
nauja banga liudnasties užliejo 
duszia. Pirma, negu iszreikszti 
savo užmanymą galėjo kalviui, 
tėvui numylėtos Anitos, jis pa
sako jam, jog savo dūktos ne- 
iszleis niekados už tokio vyro, 
kurio nieko neturi. Tie“ žodžiai 
kalvio nužudė Jono vilti ingi- 
jimo jo dūktos, nes dabar net 
gerai suprato, kokios užtvaros 
stovi tarp jo ir jos kuriu jis 
sunaikint negali nes neturi 
ant to i n rank i u — turto. Sena 
grinezia ir gabolelis žemos tai 
visas jo turtas.

Nulindo Jonas labai, nes tu
rėjo atsisveikint vilti ir savo 
numylėta Anita, kuria tik 
dabar gerai suprato kaip la
bai mylėjo, kuomet iszvydo 
jog jiji. ne jo suvis, nes jis be
turtis, betėvis, o todėl jos in
gy t negali.

( 
ka molinos da labinus nubalo, 
o kuomet pakele akis ir pažiu
rėjo in jos veidą, suvaitojo 
skausmingai ir graudžiai pra
virko.

Ir priderėjo jam verkti nes 
pasiliko visiszku betėviu ant 
szio pasaulio, kadangi ir moti
na paliko ji užmigdama amži
nu miegu isz kurio miego nie
kas nepabunda.

II.
Dviguba liudnastis.

Koktu žmogui, netekus ko
kio mielo jam daigto, liūdna 
jeigu kas su kuom susigyveno 
atsiskiria, bet koki sopuli szir- 
dija jauczia tuomet, jeigu pra
žuvo ant visados tas kuri mv- v 
Įėjo ir guodojo.

Jonas mylėjo savo motina 
tikra suniszka meile, guodojo 
ja kaip pridera guodoti kūdi
kiui savo gimdytoja, kuri 
vargdama ir sunkiai dirbdama 
augino ji. Taigi, Jonas būda
mas doru siinumi, gerai ta jau
te, lodei labai smarkus skaus
mas draskė jam szirdi. Gaila 
buvo kožnam žiūrint in ji kaip 
smarkiai atjauezin ta nilotrota 
sava. Sunyko, vaikszcziojo nu
lindęs, su nuleista žemyn gal
va, kad iszžiarėjo lyg medelis 
kuri audra supurto ir prie že
mes prilenkia.

Ir kas gali žinot kas butu 
vykus su juom, jeigu no vietL _ ___ ____

Įnia kunigas prabaszczius. Ku- pakol neprarijn'

III. 
Ant Juru.

Smarki viesulą su parūky
mu siauezia. Noapžvolgema 
tyrumu juriu dabar be pa Bo

siauezia.

savo vos supasi, kėlėsi, nupuolinc- 
ja, tai tveriasi kalnai tai mil- 
žiniszkos daubos. Bangės «u 
didžiausiu smarkumu daužosi 
viemi in kita, laivai apsiputo
ję, ūžia, oszia ir pluszkoja 
iszleisda-mi savo durnus in 
padangias. Su tokiomis ban
gomis kovoja laivas. Ak, kaip 
silpnu kjavalii, kaip ‘kad ric- 
szuczio luksztas iszrodio tas 
milžinisakas laivas taip tu no 
apžvelgemu, neapribuotu van-

oszia ir

szuczio luksztas iszrodb

deniu jnriu. Tartum tos įvil- 
nis juriu žaidžia juomi, kaipt

kad katinas peliuke sugavės,

— atsiliepė ta- nigas po laidotuvių veliones, TOLIAUS I BUS.
< T' T'' ■į:T/
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SKAITYMO KURSAI PADEKAVONE 
ŪKININKAMS APGARSINIMAS

*1

vyrai vali
f

— ne edia.
Ir biznieriai '.buvo keli, 

Kurie szauke, 
Ka ežia Adventu žiūrėsim 
Sėskite, einiki pradėsim.
Kaip nutarė, taip padaro,

Naprapal einiki vare, 
Lupa karsztai ir sznko, 

Sztai palicmonai atsisuko. 
Mat, vienas isz j u apskundė, 
Kuri prie grajaus pagundė, 
Ta«s kaip pinigus pralosze, 

Apie tai policijai praneszo.
Nežinau kaip tolinus bus, 
Laike proves gerai nuskils, 
Badai pasidavė in akružna,. 
Pasakyti tikrai no niažna.

1’amokinimą rsz to gavo, 
(bilus pirsztu pabueziavo 
Ir prižadėjo: daugiau no 

trauksim einikio,

v »

y

Supažinti kiekviena, ūkinin
ką su viskuo kas tik yra ge
riausiu ir naujinusiu jo profesi
joj, Fedora les ir valstijų kole
gijos, tyrinėjimo stotys ir uni
versitetu pratesimo Divizijos 
siuntinėja visokias žemdirbys
tes reikalingas informacijas 
visoms ukems per visa szali. Ir 
todėl >Snv, Valstija Apszvietos 
Biuras pagamino skaitymo 
kursą ūkininkams iszdestant 
ūkiu problemas. Tas kursas 
bando nkinikui parodyti viso 
pasaulio patyrimus.žemdirbys
tes .dirvoj kaip praliszkii kny
ga iszdestyta.

Amerikos ūkininkai pasimo
kino teisybe, kad “
prastas žmogus pasimokina 
nuo savo patyrimu, bet pro- 
ingas žmogus pasimokina nuo 
<itu patyrimu.”

Kuomet, su vi rsz sziml rneczio 
atgal, Adam Smith paraszo jo 
,<nyga “Tautu Turtas,”
manyta, kad nereikalinga pra- 
xiszkui ūkininkui žinoti apie 
ekonomija. Bet sziadien padė
jimas yra visai k i tok is. Taip 
)at kaip daugely vietų traukė

jas praszalino arklius nuo ukiu 
taip pat, moderniszkus banka- 
vimo budai užima vieta pri- 
iimsztu ])ančziaku, indu ir ki
lu vietų kur žmones slėpdavo 
pinigus. Moderniszkoj žemdir- 
bvstci ukiįlinkas turi vesti sa
vo uko prisįlaikydamas prie 
biudžeto, jis turi iszrokuoti isz- 
laidas isz anksto, jis turi žinoti 
kokius darbininkus samdyti, 
kokius javus sodinti, kaip jis 
gali taupinli laika,
kitu modemiszku reikalavimu.

Beskaitydamas szias knygas 
ūkininkas netik pasimokins 
apie sziadienos ūkiniukyste bet 
praleis daug linksmu valandų. 
Nes tos knygos netik apima in
formacijas apie žemes, naujus 
ukininkystes budus, užvaisin- 
tojus, ukes javus, informacijas

kuomet pa-

buvo

ir szimtus

Nojeszkosiin kazyrese giliuko. upjc gyvulius, bet žemdirbys-
(I ražu žiu rot kaip gryžo 

...... ......... . visi, snmiria, 
Akys-kaip kny.pkiai papučia

visi snnuria
*

t n

Žmones kaip ant dyvn žiurėjo, 
Kaip svyruodami namo ėjo.

Hc *

Vienas man danesza: 
Ortu Baltruvienelc, 

O tu mano mylima kūmute, 
Pas mus pėdo atsižymėjo, 

Kaip kas ir sveikata palydėjo. 
Vienam net stemple prapjovė 

Da ir sziadien dejuoja, 
■Galvas ir szonus subado, 

Per girtybe net svaiguli gavo, 
Su b i lems vioszinosi, 

Galvas baisiai skaidosi, 
Viena sudegino arielka, 

Ba gero su diperiu ne su 
cziorka.

Viena kur ten nudadejo, 
Ir a'ut geležinkelio padėjo, 

Žinoma treinas užėjus, 
Butu in drebezgus suteszkejus 
Linksma pėdo, nėra ka sakyti 
Ir net sunku viską apraszyti, 

rPai tau riije, 
Jaigu bilems kūle 

Peiliais dure, 
Ar da ilgai taip bus?

Ar da ilgai si tins! >’c :J<
Vienoje vietoje du galonus 

namines turėjo, 
Ba ant tiek susidorojo.
Kas karve iszlaimes, 

Tas už namine užmokės.
Mat karve rafoliavo, 

rPai susirinkimas buvo 
Bot keli vyrai susitarė 

Namine pavogė 
Gere,

Taip Skrantuose atsitiko.
, * * :k

Ant vienu kriksztynu pasigėrė, 
Ir tuojaus susiėdė,' 
Susidrasko torius, 
Supjaustė galvas.

O ka, bobeles pradėjo, 
Isz pradžių tik liežuviai klogojo 

Po tam pasisziausze, nagus
• atkiszo, 

Ant galo ir vyrai in tai 
insikiszo.

Butu viskas, gerai, 
Kad no butu girdoja Anglikai

i

i

ne laszo- nepaliko,

Po tam isz visu juokėsi,
____ - a. A

r. v" iv

V

tęs ekonomiją ir likos vedima.
Szitas kursas kaip ir daug 

kitu kursu Suv. Valstijų Ap- 
szvietos Biuro pagamintu, pa
siustas ant pareikalavimo. 
Praszymus reikia adresuoti U. 
S. Bureau of Education De
partment of Interior, Washing
ton, D.C. F.L.I.S.

ti,ooo TIK UŽ 60 CENTU

Asz si u nežili po r Saules ro- 
Jyste padekavone p. Bodui už 
iszgelbejima manės. 10 metu 
adgal asz nuo Žydu pirkau lo
tus Ohio, užmokėjau brangiai, 
norėjau lotus dabar parduot, 
ne perka nei per puse neduoda 
ka asz mokėjau o mano drau
gas Lauras su manim gyveno 
mainoso. Turėjo narna, suau- 

mainoso
mainoso.
gus jo vai k n ix jiems
nėra ’darbo o Lauras vienas vi
su neiszma itina, kas ved u m da
ryt mes dažinojom per kilus 
kad p. Rodąs turi namu Cleve- 
lando ir mainaconf lotu ir asz 
su Lauru iszmainian savo lo
tus ir Lauras narna
landa propertes, abu gavom ge
rus namus (’levolando ir mes už 
jus galima gaut brangiau ne
kaip mokėjom ir musu visi vai
kai ir mos palys gavom gerus 
dai'bus Clpvelande už tai mos 
kožnam palariam kas esate pir
kia namus ar lotus mairiose ir 
užauginot savd vaikus, <> maj
uose jiems nėra darbo, eikit 
(’levolandan ten vra miestas 
didelis, daug szapu ir visokiu 
darbu ir kožnam kogeriailsia 
patarnaus. Raszykite ar patys 
nueiki t pas ji o jisai jums pa- 
daris kogeriausia. Jo antraszas 
yra sz.itoks:

6712 Wade Park Ave., 
Cleveland, Ohio.

Su pagarba, D. Bulis.

Ka tas tūkstantis 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
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėta ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau* 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.0 Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia 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.

Dr. Č. A. Žerdeckas
LIETUVISZKAS DENTISTAS

H

>

101)

I. Kodas,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLnidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S20 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

«

TAMAQUA, PA.
Kalbu Lietuviszkai ir suteikiu 

geriausi patarnavima.
100 E. BROAD STREET

Ant virsziaus Peoples
'Trust Co. Banko.

M—■— .1 IIFWI.IR. I

Dr. T. J. Tacielauskas
. Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje.
Ąnt Antro Floro Kline Sztoro

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

■ ■ ♦

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

Bell Telefonas 1430-R
■ ....................

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio zr 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.
- - - - - —...-... — ------— ------ - - -"■

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt

Nauja Dideli Sapnoriu.
O^i

160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga

l

a

Piroztois rodo ir tyoziojosį, <19 W. Centre St. Mahanoy City
i

-
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puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

JF. D. Boczkauzka»-Co.
Mahatmų City, Pa. ’’
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— Tik septynios dienos lyg 
Kalėdų. Pasiskubinkite su pir
kiniais nes po tam bus per vo
lu.
’ f Liūdnos Kalėdos bus 
azeimynoje Juozo Szimonio ant 
W. Railroad uli. Nelaimingas 
Saimonis, likos užmusztas per 
angli kasyklose praeita Suba- 
ta. Velionis paliko dideliam 
nuliudimo paczia ir penkis vai
kus. Laidotuves atsibus Utar- 
ninko ryta su pamaldomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

— Poni Elena Kundrotione 
ana diena lankosi pas savo gi
mines ir pažinstamus Shenado- 
ryje, kur apUaike svetinga pri
ėmimą.

Girardville, Pa. f Gerai pa- 
žinstamas del daugelio, Anta
nas Marcinkeviczius, mirė po 
trumpai ligai praeita Ketver
gą. Velionis paliko paczia, duk
terį Vale riję, broli Vinca, Gir
ard vi Beje ir seseri Lietuvoje. 
Laidotuves atsibuvo Utarnin- 
ko ryta su pamaldomis Szv. 
Vincento bažnyczioje. Palaido
tas ant Lietuviszku kapiniu 
Shcnadoryje.

Gilberton, Pa. f Ona Zubie- 
ne, 67 metu, mirė praeita Pet- 
nyczia, sirgdama keliolika me
tu nuo paralyžiaus. Czionais 
velione pergyveno daugeli mo
tu, paliko penkis sūnūs ir vie
na dnktori Ona Kisicflioniene 
czionais ir 25 anūkus.

Chesterland, Ohio, f Marijo
na, 57 metu amžiaus, mylima 
pati Jono Adomaiczio(Adams) 
(po tėvais Lukosziutc) mirė po 
trumpai ligai. Velione gimė 
Kauno gubernijoj, Baseinu pa
vieto, Viduklės parapijos, at
važiavo in Amerika 1910 mete 
in Pennsylvania, po tam iszva- 
žipvo in Clevelanda. Paliko di
deliam nuliudimo savo vyra,ddiam nuliudimo
keturea dnkteres Rože Sanka- 
liene, Helena Brace, Ona Bom- 
haeh.ir Julije namie, du sunns 
Antanu ir Danielių, kaipo ir du 
brolius ir seseri Lietuvoje, 
laidotuves atsibuvo su pamal
domis Szv. Povylo bažnyczioje 
Euclide. Velione buvo skaity
toja “Saules“ per daugeli me
tu. ______ _________

GRIGAS
“Gricas nukeliavo pirma kar

ta in miestą, per ka viskas ki
taip iszrode ne kaip ant kaimo 
o kada prisiartino prie cerkves 
tai žiurėjo iszsižiojas ir pradė
jo skaityti obuolukus ka buvo 
cerkve padabinta, tuom kart 
praejtinejo maskolus ir maty
damas kvaila mužyka mislino 
koki jam szposa intaisyte.

Priėjus maskolus eupt Gri- 
cai už kalnieriaus ir paklausė:

— Ka tu czionais mužyke 
skaitai f

— Obuolukus ka ana grą
žei žiba ant cerkves, — atsake 
Griebs.

I

turi prova savintis randamus 
daiktus žinai kad cerkve pri
guli prie rando o tu savinies! 
ir skaitai tuos obuoliukus, da
bar asz tave kaip szuni vesiu 
in policija ir turėsi užmokėti 
didele kora.

Gricas persigandęs pradėjo 
grąžei praszytis maskoliaus

Ak tu mužike, kokia tu

kad ne aresztuotu, bet masko
lius atsake kad ne gali ir turi 
ciesoriui vicriai tarnauti ir vi
sokius randavus daigtus vak- 
tuoti. Už tai asz tave no palei
siu iki man, i ne užmokėsi už 
kožna obuoluka po 10 kapeikų.

* >wa « * a . *

1 (kiST*""* , •Kiek suskaitei — pa
sta ako maskolius.

Deszimts — atsake Gri- 
ciflEr*' t" H i
grivninku tai paleisiu, — szau- 
ko maskolius.

Gricas padavęs 10 grivninku 
maskoliui, nusidavė pas savo 
draugus ir juokdamasis pa
sakojo kad maskolių apgavo . 4% • S • 1.    .
kaltes 20 o užmokėjo tiktni už

Tai duosi man deszimts

ant 10 obuoliu, nes buvo sus
kaites 20 o užmokėjo tiktai už 
deszimts.

-i i : f
j*Liet'ft- h »j. ■ *" „ ■ i.,"*'" r. I w “ .’ -

;X j

MH

KODĖL TEBIRIUO&E 
LAIKUOSE VYRAI 

NETURI NORA 
PACZUOTIS?
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POPULARISZKA MERGINA.
Viena isz populariszkiausiu 

merginu tarp diplomatiszko 
korpuso Washingtone, D. C., 
yra Antanina de Ligne, dūkto 

ministerio in Suv.Belgiszko 
Valstijas.

PARSIDUODA.

Nainas ir grosernc. Kampi
nis namas devynių kambariu 
ir biznis geras. Parsiduoda už 
žema kaina $4,000 inneszt, o li
kusius ant lengvu iszlygu ant 
4-to nuoszimczio. Priežastis 
pardavimo yra kad savininkas 
nori iszvažiuoti in kita miestą 
pas vaikus. Reikale kreipkitės 
ant szio adreso: (100

Mr. John Verukaitis
Box 479 Forest City, Pa.
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Vienam susirinkime likosi 
uszklaustas Amerikonas, kodėl 
tebiriamo laike vyrai ne toip 
staigus ant apsipaezevimo, tai 
Amerikonas atsake.

— Priežastis yra tokia, jog 
lobi ros merginos panaszios in 
laukines lelijos; katros (kaip 
raszte szvontame stovi) ne sė
jo, no are, no siuva, ne skalbė, o 
vienok, gražiau pasirodė negu 
pats Salonionas kitados isz
rode.

KILPOS ANT SVECZIU.
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MIELASZIRDINGAS
ŽMOGUS. 
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Tūlas ponelis puikini pasiro
dęs pribuna pus pone garsinga 
ir pažinstaana abelnai kaipo 
motoro geros szirdies ir gau
sios miolaszirdystes ant bied- 
nu pavargėliu.

Poni...
Pone!...

— Pažinodamas -ponia isz 
girdėjimo ir žinodamas kad 
dideli skrtrbai mielasziVdystos 

-yra ponios szirdyje, drystu, no- 
rints ne pažinstamas, pranoszl 
poniai apie viena biedna, nelai
minga szeimyna X. Tėvas ser
ga o motina nodagalineja snvi-

• I >sai.
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AH,
ketvertą vaiku

isz kuriu vienas prie krūties, o
Fransuziniame lov<>.ic #uli apsirgęs sun- 

mieste ant pakabintos tobly- 
czios lauko su paraszu:
nais kalbasi Angclskai, Iszpa-

, ir Vo-
— Pamatęs tai An-

Viename

“Czio-
kia liga, sena apjakus moczili
te ir suparalyžavotas diedu
kas.

niszkai, Italioniszkai 
kiszkai.”

Ak!... 
v 

Žodžiu I pavargėliai. Jai-
gi i kas, pasuko in liotoli, 'kuris &u lyg penktai adynai
biskuti mokėjo Francuziszkai. P(] P*lc^ no; užmokės randa už
Norėdamas savo kalboje szne- 
kot, prasze del saves žmogaus 
ant larnystos ka moka Angels- 
kai,

atsake gaspadorius

ne turite! —

— Kad mes tokio žmogaus 
no turime, 
hotelinis.

— Kaip tai
paszauko Anglikas, — tai ko
dėl garsinatesi, jog pas jus kal
ba visokeis licžuveisf ‘t

— O, kalba, poneli — nes 
tiktai ateivėj.

tris menesius už'Stuba, tai loc- 
nininkas namo iszmes juos ant 
ui vežios...

— O biodni žmones! Kiek 
isznosza loji raudos mokestis?

TrisdeszimtH doleriu.
— O, nelaimingi 

'l’arnauju ponui, o 
kavoj u jog -davei ponas man 
gulėjimą iszpildinti gera mie- 
l'aszirdystes darbu. Kas do vie- 
nas esi ponus jog tuip puikini 
kalbi vardan to vargo nelai
mingos szoimynos?

Ponelis, turėdamas pinigus 
jau kiszeniuje, atsake:

— Asz, guodotina poni

žmones!
vienkart do-
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AMERIKOS SVEIKIAUSES VAIKAS IR MERGAITE.
William Tobias isz Saginau, Michigan ir Thelma Svar

stai! isz Brown, South Dakota, likos iszrinkti kaipo sveikiau
si vaikai laike International Stock Show, Chicago.

Kalėdų Diedukas
Niekad Nepamirszta Narus Muso 

Banko Kalėdinio Kliubo

Senas Kalėdų Diedukas dar reikalauja daugiaus pinigu 
del apdengima jo iszkascziu. Todėl kiekvienas privalo 
turėti pinigu Kalėdų laike idant prigėlbeti tam senukui.

Muso Kalėdinis Kliubas
suteikia tikra ir lengva spasaba del visu; turėti pinigu 
Kalėdinams reikalams.
Nepaisant ar norite suezedinti $12.50 ar $500.00, randasi 
Kliubas prie kurio galite, pristoti.
Ateikite in muso Banka o busite priimti

Visi Užpraszomi

THE FIRST NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

PRIETELISZKA BANKA
:•'• l\ ti
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, es
mių locnininku lojo namo ku
riame gyvena toji nelaiminga 
szeimyna...

AjtT KALĖDŲ '—
DABAR laikas užraszyti Gi

minėms in Lietuva “Saule 
dovanu ant Kalėdų, o prick

PAJESZKAU DARBO.
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KINAI STATO KOPLYCZE DEL MIRUSIO SUN-YAT-SEN.
Sztai nauja koplyczia kuria Kinai baigė statyti del miru

sio Dr. Sun-Yat-Sen, kuris suorganizavo Kiniszka republika. 
Antgrabis yra naujausios mados, pastatytas isz murmnro.

tam, guurf Dovanu ir Kalendori 
isz kurid Lietuvoje labai nu
džiugs. i Yra tai pigiause do
vana del jus be jokio ruposezio
iszsiuntimo, o giminėms pada- 

neiszpasaky tinai daugrysi t : ’
džiaugsmo per visus metus.

Prenuirierata kasztuoja in
Lietuva fotai $4.00.

W. D. Boczkauskas - Co.
Afahanoy City, Pa.

j

K. RĖKLAITIS 
LietuvUzkaa Graboriua 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moteroms. Priei
namos prekes.

610 W. Npruce St., 
MAHANOY CITY, PA.

800 MAliKETST-, 
TAMAQUA, PA.

666
yra tai Receptas del 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszczio ir 'Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptiekose

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganSdinti.

Isž Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872. 

< 1 \ ' i.1 i'" ■' ■ \u •; i '• , i 1 - i ' ” i
deszimta minutu.

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger- 

kUnls kosuliu, lunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszaklnis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtina pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paozta. Turi rastii 
kožnam name. Isarasta ir parduo-

iPDEN LABORATORY 
MULBERRY STREET 
RRAD1NCL PA.
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynns astro
logus ir isztraūktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drucziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W, D. Boczkauskas - Co 

Mahanoy City, Pa.

PREKE $1.50
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Aid farmos arba už dženito- 
riu. Jeigu kam reikalingas to- 
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žemiaus padėto adreso, nes 

negaliu jaukasiklose 
ti.

dirb- 
(J.18)

.John Laskey, 
Box 392 Gilberton, Pa.

ELEKTRIKOŠ T

KOMPANIJOS
NAUJI SZERAl
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Pennsylvania Power & Light 
eloktrikine kompanija iszxlave 
nauja Stock’a arba Szerus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnes negu ka
da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkite kuponą isz di
delio apgarsinimo ant szito 
puskapio ir nnsiunskite ant že
miu us padėto adreso.
Pennsylvania Power&Light Co.

Preferred Stock Dept., 
9th & Hamilton Sts., 

Allentown, Pa.
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NAUJAS DIDELIS
SAPNORIUS
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KVITU knygele Draugyrtema del Už
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25e
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... tfte.

W. D. BOCZKOWSK1-COm
MAHANOY CITY. PA.

will you learn 
crow?a lesson from a
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CROW, ready to die with 
thirst, saw at a distance, a 

pitcher standing by a well. He 
flew towards it with joy but was 
bitterly disappointed to find the 
water so low that he was unable 
to reach it. But he did not give 
up. Seeing some pebbles lying 
near, he dropped a great num
ber of them, ONE by ONE, 
into the pitcher. Slowly but 
surely the water rose to the 
brim until finally he was able 
to quench his thirst.

—ftr)m an old fable 
Would you like to become 
an investor and receive a regular 
income so that you would not 
have to depend entirely uponx SMALL PEBBLES into the 
your salary or wages to meet 
expenses?

Would y o u >1 i k e to be a 
STOCKHOLDER in some 
big company that pays divi
dends regularly and promptly?

Do these things seem beyond 
your reach?

If so, the crow has solved 
your problem.

All you have to do is save the 
tiny sum of 34 cents a day and 
you will have enough for the 
necessary monthly payments to 
make you the owner of one of 
the safest and most desirable in
vestments to be had today— 
Preferred Stock of Pennsylvania 
Power 6c Light Co. (Just as the 
crow, by dropping a number of

pitcher, in a short time attained 
his desires.)
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It’s the LITTLE things that count
iI ■! . ........................ ... ■■ ■ I I "" ■ ■ —

Pennsylvania Power & Light Co

Buyyour shares 
from any em
ploye of the 
Company—they 
are our salesmen
i ■
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Cut Out and Mail Coupon Below to Subscribe 
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
Pr«r^rr«d StovH Depl., Allentown. Pa.

(Mark X In □ meeting your requirement*)
□ I wleh to aubacrlbe for................ aharea your W Preferred Stock at price

of $97.00 and accrued dividend pe. ahare. Send bill to me allowing enact 
amount due.

□ I wlah to aubacrlbe for............. _<harea your $5 Preferred Stock on Eaey
Payment Plan of Z10 per ahare down and $10 per ahare per month until 
$97.00 and accrued dividend per abara haa been paid.

pharea your $S Preferred Stock at $97.00 and 
with draft attached through

•M «■ «M «MB M» «MB «M» «M «MM» MMB M» MM MM MMMi

.there* your $5 Preferred Stock at price

._«hare* your 15 Preferred Stock on Eoay

□ Pleaae ahlp 
accrued dividend ^er ahare
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We maintain a 
Resale Depart
ment to assist 
and advise our 
stockholders 
who may wish to 
sell their shares

M «BMb MB «W» MiB MM Ml «M —■ MM MM» MMB MM MM
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