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ISZ AMERIKOS
SUKAPOJO PACZIA
PIRMA NUSZOVE JA, ISZ
VILKO LAVONA LAUKAN 

IR SUKAPOJO ANT 
SZMOTU.

Westdnvnie, AVis. — Kokis 
tai Augustas Noymaster, gyve
nantis paviete Brown, papilde 
baisia žudinsta isz priežasties 
baisaus užvydejimo savo pa
ežiai. Nevmastcr nuo kokio tai 

■ ♦

laiko gyveno su savo paežiu di- kurie 
deliam nesutikime, o kelis me
nesius adgal pamote jaja ir nu- 
sibaladojo nežino in kur. Sztai 
ana diena sugryžo netikėtai na
mo girtas.
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DJJ-KABT SANVAITINIS LAIKRASZOTB “SAULĘ“ 

) * ISZEINĄ KAS ŲTARNINKA ffi PETNYOZIĄ.,

Pimainenta Kautuoja: Amerike ant rlao mato |8.0Q 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant Tiso meto.
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AMERIKONISZKAS 14 UŽMUSZTI 
VARGAS EKSPLOZIJOI

GABUS VAIKINAS PER 
SAVO MOKSLĄ UŽBAI

GĖ UNIVERSITETĄ.
Nashua, »Tenn.,

RADO TVARTE DU VAIKUS 
IR SERGANCZIA MOTINA 
BE JOKIOS PRIEŽIŪROS.

Pittsburgh, Pa. — Kas ga'le- 
sziam sklype

W. Va. — Kctu- 
už-

J 
anglekasiu likos
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JLalazkui ir Pinigas visada siuskite tik ant trio adresai
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STB.,

W. D. BOCZKOWNKI, Pn>«. A J8(.
F. W. B0CZK0W8KI, Bdltor.

MAHANOY OITY, PA.

A 3

40 METAS
s

Isz Visu SzaliuTRUKC2_Z,RD,S ISZ LIETUVOS

Be jokio prasergeji- 
mo isztrauke revolveri isz ki- 
szeniaus, szaudamas du kartu 
mot e r įa i in galva. Negana jam 
bu\t) lK>, 
kan ir sukapojo su kirviu ant 
szmotu.

St ūboje miegojo da trys vai
kai. Nelabas tėvas norėjo nu
žudyti ir vaikus bet tieji pabu
dę isz miego per szuvius, pasi
slėpė artimoje girrioje. Pasiu
tėlis neradęs savo vaiku, užde
gė grinezia ir pats in liepsna 
inszoko.

iszvilko lavonu lau

ISZDIRBS 5,500,000 AU
TOMOBILIU SZIMET.

Boston, Mass. — Preziden
tus Geucrid Motors Co., garsina 
buk .vjh’in ^Jmerike bus pa- 
(lirBta i>hs-szcszto milijono au
tomobiliu. Praeita meta likos 
padirbta daugiau kaip 4,500,- 
000 visokiu automobiliu, 
szimet iszdirbs daugiau.

bet

MOTERE PAGIMDĖ 
KŪDIKI SNIEGE.

Ashland, AA’is. — Kada auto
mobilius, kuriami; buvo vežta 
Airs. Matyae in ligonbuti ap
siverto kelionėje, didele iszgas- 
tis ir /sukrėtimas buvo prie
žastis užgimimo kūdikio. Pa
kauktas daktaru

/sukrėtimas buvo 
užgimimo kūdikio.

apžiurėjo li
gone po tam motina su kūdikiu 
nuvežė in pavietava ligonbuti.

JAVORSKIS GIMĖ LIETU
VIU BET MIRĖ LENKU.
Bellefonte, Pa. — Povylas 

Javorskis, žudiutojas 7 žtno- 
niu, banditas trukiu ir žodžiu 
žynius pleszikas ir prasižengė
lis, kuris ana nedelia žuvo ant 
elektrikines kėdes, buvo ginies 

..Lietuviu ir jojo tikra pravarde 
buvo Povylas Palys, sūnūs Lie- 
tuviszku ateiviu. Kailio vaikas 
būdamas, giedojo jisai bažny
tiniam korė ir buvo pavyzdin
gu jaunikaieziu, bet draugau
damas su piktais draugais, 
pats pabojo nedoru. Savo pra
varde Palys, permainė ant Ja- 
vorskio ir todėl buvo laikomas 
už Lenką. Priesz jojo elektri
kiavimu Javorskis-Palys prisi
pažino prie savo gimimo 
kiek nužudė žmonių.
PASKOLINO $1,200, APLAI- 

KE 1,000,000 DOLERIU.
Chicago. — Daktaras Edvar

das Highley, 1880 mete pasko
lino 1,200 doleriu del Mikolo 
Froelich’o idant tasai galėtu 
užbaigti mokslą Nebraskos uni
versitete.

Apie penkiolika metu adgal 
Froelich pastojo turtingu žmo
gum Australijoj ir dasidirbo 
milijono. Ana diena Froelich 
mire nepalikdamas jokios szei- 
mynos ir neturėjo giminiu. 
Mirdamas užrasze visa savo 
turtą del savo pažinstamo Dr. 
Highley, kuris jam prigelbcjo 
pastoti anl kojų isz jaunu die- 
DU.

ir

EKSPLOSIJE KASYKLOSE 
UŽUMSZE 14 ANGLEKA

SIU — VISUS ISZGAVO.
W 1 

Bluefield 
riolika
griautais 

žmones kurie kenstu 'Kiugstonc 
praėjusia Subata. 
kasyklose radosi apie 50 darbi
ninku. Eksplozijo buvo teip 
smarki kad net suardo kalviny- 
czia ant virszaus žemes. Prie
žastis eksplosijos da neisztyri- 
neta.

Buvo viltis kad užgriauliejo 
da gal gyvi, bet Panedelio ryta 
telegramai praneszu kad visus 

baisai apde-

czionais kėlės dienas

jo tikėlis kad 
plaukontis medum ir pienu, at
sirastu
bada ir vargu kokis likos ati
dengtas
adgal. Sugriuvusiam tvarte pa- 
licijantas surado du mažus vai
kus 6 ir 11 metu amžiaus, 

nuo Kalėdų apsigyveno 
toje vietoje, o niekas apie juos 
nežinojo ir nesirūpino; gyveno 
jie varge kaip du žvėrys, tik 
isz nežinių juos’ten užliko pra
einantis palicijantas nakties 
laike. Praeidamas pro tvaria 

Nusistebėjo

11 metu

Praeidamas 
iszgirdo balsus, 
tuom nes mane kad jame nie
kas nesirado.

Tnejas in vidų, paregėjo dre- 
banezius nuo szalczio vaikus, 
apdriskusius ir iszalkusius. Be 
jokio užklausynio pirmiausia 
nuvedė juos in restauracija 

gausiai ’pavalgydino, po 
tam paėmė ant palieijos. Vai- 

buk nuo Kalėdų 
Kampelyje ant 

gulinezia motina 
su apdeginta ranka, be jokios 
< la k ta riszkos pri eži u ros.

Nelaiminga nuveže in ligon- 
bute, o vaikus ’patalpino prie
glaudoje del sierai u. Tėvas bu- 
vo..i^zvažį^’^. nid uždarbiu o 
locnininkas stubos iszmotc 
szeimynele laukan už nemokė
jimą raudos.

SAVŽININGAS VAGIS.
z

Johnstown, Pa. — Vagis in- 
in narna Harry Leech, 

užtiko vaiku banka ant kurios 
Tadosi paraszas:
11 11S t ( iziv i iijv i. Į* i imu vixiiy,

kurioje radosi apie 30 doleriu. 
Vagis, matyt jog gerai ant to 
užsimislino ir nedalypstejo vai
ku Įlankos. Iszeidamas paliko 
aut bankos rasatrli su paraszu: 
Ir asz kitados turėjau vilti Die
vu je.” - 
isznosze.

kur

kai apsako 
taip gyvena, 
sziandu rado

apdeginta

s įgavęs

“In (lod we 
(I)ievuje turime vilti)

matyt jo

Nieko isz namu ne

T. — Už tai kad 
Perdi naudas

JAIGU NETURI PINIGU— 
NESIŽENYK.

Manville, N.« 
neturėjo pinigu, 
Remington, 24 motu, pasikorė
tvarte ana diena. Reming<tonas 
ant rytojaus ketino apsipa- 
cziuot, bet neturėjo užtektinai 
pinigu ant parodymo namo ir 
užmokėjimo už szliuba. Kisze- 
niuje pas ji rado tik tris dole
rius. Per Kalėdas turėjo gorus 
laikus su draugais ir isz’leido 
kelis szimtus doleriu isz

su draugais 
sz i m t us

džiaugsmo kad neužilgio apsi- 
pacziuos.

iszeme negyvus, 
gusius.

0
paviete, 

Tame laike

SURUKĘ PUSE MILIJONO 
PAPEROSU.

Hammond, Ind. 
(.lamas beveik po sziint 
rosu kožna diena per

I )imi I ras Kovaleff
mirė ana diena.

Stirukv- 
a pape- 

30 metu, 
arba per ta laika arti puse mi
lijono,
metu amžiaus,
Kovaleff pirkdavo paperosus 
po 7,000 ant kart, kuriuos par
sigabendavo isz Clricagos. Prie 
lovos velionio likos surasta da 

2,500 paperosu.suv irs zu in

AUKSINE RINKE ŽUVYJE.
Toledo, Ohio. — Harry A. 

Bernhard sugavo žuvi upoje, 
žuvis buvo gana diflrh* ir ne
mažai nusistdbejo kada perpjo
vęs rado joje puikia auksine 
nioteriszka rinke (branzalic- 
ta). Bet da la'biau nusistebojo 
kada aut rinkes paregėjo isz- 
pjauta pravarde savo drauges 
Maud Krantz su kuria priesz 
(ris motus iszplauke su valtele 
pasivažinot
na Krantz pamote 

nuo

fame tai laiko pa- 
rinke, 

kuri nusmuko nuo rankos in 
vandeni. Žinoma Bernhard tuo
ju us nuvažiavo pas savo pa- 
ž i us tania,

rn

Petersburg, Va. 
re

KŪDIKIS GIMĖ BE RANKU.
Mrs. Kat-!

Klingcrmau ana diena pa
inu le kūdiki be ranku, kuris

ynudrutas ir sveikas o visas 
sudėjimas kūno yra normalisz- 
kas kaip ir kitu vaiku, bet 
tuom nuo kitu skiresi kad ne
turi ranku. Daktarai tvirtina 
buk inažiulolis kada suaugs, * • • t • I
lures naudoti kojas taip kaip 
kiti naudoja rankas.
UŽ $3.85 ANT VISO GYVAS- 

OZIO IN KALĖJIMĄ.
New York. — Mikola Riche- 

tti, 24 motu, likos nubaustu 
ant viso gyvasezio in kalėjimą, 
o keturi jojo draugai apgudinti 
nuo 15 lyg 30 metu kalėjimo už 
apipleszima dienos laike vari- 
toja taksi nuo kurio paėmė tris 
dolerius ir asztuones deszimts 
penkis oolitus.

t

I

savo

a psa k y < I a ma s ko k i u 
not i ketu budu 
rinke, kurios 
daugiau matVI.

rado, pamesta
nesi bike jojau

PRAKALBĖJO PRIESZ 
SMERT.

AVilliamsport, Pa. — A 
tuoniolikos 
Daisy White,

motu
mirė czionaiitine- 

je ligoiibutoje. Daisy nuo savo 
užgimimo nogirdejo ir nekal
bėjo. Bot kolos.valandas priesz 
m'rt'll visa szeimyna nusistebė
jo kada mergaite prakalbėjo in 
savo tėvus, duodama paliepimu 
kaip tuvi palaidot josios kimu.
Po tam puolus ant paduszku szmoteli mesutes, o silkute Pet 
numirė.

mergaite

Nashua, (Tenn. — Mikolas 
Krucz, būdamas jaunu vaiki
nu, pabėgo isz namu kad tėvai 
jam nepavįlino mokytis. Pri
buvęs i’U Austin, Alinu., gavo 
dauba anl farnios o laike kada 
kiti darbininkai praleidinejo 
brangu laiku kazyrinodami, tai 
jisai mokinosi tvarte prie žva
kutes szviesąs. 
tiek skaityt ii 
kės kelis dolerius

i- VILKAI DRASKO
ŽMONES

Pramokęs sziek 
raszyt ir surin- 

, nusidavė in 
viel ine mokslaino. Po keliu me
tu užbaigė pasekmingai moks
lą ir 
ri/ius 
gana to 
la ir szimet užbaigs pasekmin
gai mokslą.'

Kas turi piora ir geidže mo
kintis, gali pastoti ženklyvn 
žmogum Aiįierike, nes yra pro
ga del visu,|l)Ct ar daug randa
si panasziu vaikinu?

■ ; I , .Ji'L r 1' / ,

MISZIOS UŽ ŽYDO DUSZIA.
New A’ork^ City. •— Antru 

kartu likos atlaikytos gailios 
v o

duszia už mirusi 
Žydą Juliii Mastbaum 'koply-

1 Mažo Žiedelio, Szv. Pat
riko Katedroje.

Žydas Alastbaum buvo mie- 
laszirdingu žmogum ir suszelp- 
davo visas * tikybas be skirtu
mo kokios jos nebu'tu. Jisai bu
vo prezidentu Stanley Co., mir
damas Decein'beri o 71 a, 1926 
mele.

a pi a i ko '(liūsta darakto- 
a r t i m am m i e s t ei y j e. N e-

J inženge in universite-
V 1 • 1 •

iniszios už

ežioje

Citv.

uz

prezidentu 'Stanley Co.
Decein'beri o 71 a,

NUŽUDĖ 2 VAIKUS, ISZBA- 
DE PACZIAI AKIS IR 

PATS NUSIŽUDĖ. -
Akron, Ohio, 

•keli proto, Jttr
Staiga i nete- 

, 30gis Thomas 
motu, nuszove ant 'smerk savo 
4 metu sūneli Robertą ir 2 mo
tu dukrele, po tam iszbade akis 
savo paežiai Helenai, 22 motu, 
ir pats sau paleido kulka in

metu
sau 

smegenis.
T h omas 

su paežiu 
užvvdus ir 
iszbadyti josios akis idant ji 
nežiūrėtu ant kitu. Motore ran
dasi ligonbutejo.

lankiai.
nes 

tankiai kcrszino

ISZGAMA NUŽUDĖ- DVI 
MERGAITES.

MOTYNOS SZIRDIS TRUKO 
ISZ GAILESTIES.

f I

burdavosi 
buvo jai labai

SUVALGYK 8ILKIA KAS 
DIENA TAI GYVENSI 

102 METUS, 
v

“Žuvys yra

SUDRASKĖ VISA SZEIMY- 
NA, TRIS KITUS IR ISZ- 

TRAUKE KŪDIKI ISZ 
VYGES.

Varszava, Sausio 21. — Ne
paprastai smarkios smiego pū
gos- ir szalcziai beveik visai at
skyrė sziausines Lenkijos dalis 
nuo Varszavos. Traukiniai su
vėlavo dvideszimt keturias va
landas; susisiekimas telegrafo 
iv telefono vielomis sutrukdy
tas/
Ypacziai dideli szalcziai siau- 

czia Vilniaus kraszte, kur alka
nu vilku gaujos ome užpuldinė
ti kaimus. Ūkininkai pradėjo 
tikra karu su tais iszbadeju- 
siais žvėrimis, vartodami m1 
tik szautuvus, 
granatas.

Netoli nuo Mankoviczu vil
kai puolė vieno ūkininko szei
myna ir sudraskė pati szeimi- 
ninka, jo žmona ir dvejota vai
ku. Yakar vėl rado netoli nuo 
Dvaro tris sudraskytus 
nes.

Karo vVriausybė dabar orga
nizuoja dideles vilku medžiok
les ekspedicijas.

— Netoli Duksztu, didelis 
vilkas insigavo in- grinezia 
gaspadoriaus Zabielų, pagriebė 
gulinti kūdiki isz vvges ir nu- 
jieszkojimai buvo nepasekmin- 
nesze in girria. Norints gyven
tojai tuojaus nubėgo paskiu 
vilku gialbet kūdiki, bet juju 
gi — nei kūdikio nei vilko ne
surado.
SONIATAI ARESZTAVOJO 

160 TROCKIO PASĖKĖJUS
Moskva. — “Czas“, skelbia 

buk
/Trockio pasėkėjus už platini
mą terp žmonių propoganda 
prieszais tebyre sovietine val- 
džo. Keli isz suarcsztuotu jau 
likos suszaudytais.

vartodami 
bet ir rankines

zmo-

czeka
“Czas” 

aresztavojo 160

Beri i na s. 
Braunsberge

teismo— Laike
Karaliau- 

24 metu 
kuris nužudo

, a rt i 
eziaus, tęsęsi teimas 
Frano Brauno, 
dvi mažas mergaites gcležkelio 
sargo Handeeko. Kada žadin
tojas pradėjo apsakinėti kaijl 
nužudo mergaites, tėvas stai- 
gai priszoko prie žudintojaus, 
pradėjo smaugt ir* szankt: 

Kur mano vaikai, prakeiktas 
. '2*_____ i vos isztrau

ke žadintoju isz ranku inirszu- 
sio tėvo.

Kada viskas apsimalszino, 
staiga davėsi girdėt terp publi
kos koki tai baladojima ir puo- 
lanczio kana. Buvo tai motina 
nelaimingu mergaieziu 
mirė nuo sutrukusios szirdies 
isz gailesezio.

Braunas jau du kart buvo 
baudžeinas už nepadoru pasiel
gimą su mergelėms. Dvi mer
gaites pri kalbi no kad su juom 
ejtu in girraite ir kad jam ne
pasidavė jojo gyvuliszkams 
norams viena užsmaugė o kitai 
perdare sz i rd i su peiliu, po tam

su- 
Paulaus- 

be to, rasta

szetone f ’’Žmones

ku ri

U Ž KAP8ZIUKA PINIGU 
NUŽUDĖ DVI MOTERIS.
Priesz paezias Kalėdas Bab

tų valscziaus laukuose buvo 
rasta be sąmones ir su sudau
žyta galva ūkininke Juze Pau
lauskiene. Nors ir buvo suteik
ta medicinos pagelba, tacziau 
atgaivinti nepasisekė, ir 
musztoji greit mirė, 
k ienos namuose,
negyva jos vyro motina Petro
nėle Valiuliene. Jos galva bu
vo taip pat sudaužytai

Policija tuoj suskato ieszkoti 
žmogžudžiu. Betardant paaisz- 
kejo, kad tai bus padaręs to pa
ties valscziaus Dirvines vien
kiemio gyventojas Kazys Szpa- 
kauskas. Su Paulauskais jis 
draugaudava jau nuo senu lai

kinojo beveik visus ju 
sužinojęs, kad 
turi skrynioje 

, sumano

ku ir 
sekretus.4 4

jis su Pau-

Slabatloje

■iM

1

1

M

iMh.

pabėgo, bet likos suimtas. Ža
dintojus ne teko galvos 
kirvio.

nuo

TURI 146 METU IR DA NORI 
PACZIUOTIS. 

ar • * ą ijjii .
Osto, Norvegijo. — Gal se

niausiu žmogum ant svieto yra 
kokis tai Norvegas Drakenber- 
gas, kuris turi 146 metus. Tu
rėdamas 111 metu apsipaezia- 
vo trceziu kartu ir po deszimts 
metu naszliavimo, jeszko ket
virtos pacziules, bet lyg sziam 
laikui nesurado moteres kuri 
už tokio “jauno” diedo iszte-

1

jauno
kotu.

f 9

Paulauskiene 
pasislėpus 1600 litu 
pasipelnyti. Reikėjo tik tinka
mos progos, kuri netrukus ir 
pasitaikė.

Gruodžio 21 d.
lausku iszvnžiaVo su reikalais 
in Kauna. Tacziau jau važiuo
damas turėjo pasislepes po 
skvernu kirvuką.
nuo Paulausko atsiskyrė pa-
siaiszkines, kad einas atlanky
ti draugo. Isz tikrųjų, jis su- 
gryžo in Paulausko namus, nu
žudo ■kii’vuku Valiuliene ir, pa
siėmęs pinigus, Paulauskiene 
}>avadiiv2 eiti sutikti vyro. Be-
einant Sffpnkauskas ir jai smo
ge su kirvuku in gaivu, o pini
gus paslėpė prie kelio po ak
meniu. Kad nesukeltu intari- 
mo, pats nudūmė in Kauna, bet 
rytojaus diena jau buvo polici
jos suimtas.

Irti

New York.
labai naudingos del sudrutini- 
ino smegenų, bet asz užtvirti
nu kad jeigu žmonės‘suvalgytu 
viena sil'kia kas diena, tai su
silauktu gyvent 102 motu.” — 
Taip kalbėjo Dr. Richardas 
Brikman isz Californijos. Gal 
ir teisybe turi ponas daktaras, 
bot mos volinam suvalgykmes

nyczioje padėt ant stalo.

1

M

JNUSINUODINO.
Mažeikiai. — Gruoidžio 24 d. 

nusinuodino kriminalus 
policijos valdininkas, K. Mile
ris. Nusinuodijimo priežastis 
buvo atleidimas isz tarnybos 
Jis buvo prikalbę jos nusinuo-^ 
dyti ir su meiluže p-le Giniotai- 
te, bet ta pamaeziusi, kaip mei
lužis kankinasi, nebesi nuodijo. 
Kaip savižudi,, palaidojo ne- 
szventintuose kapuose.

BAŽNYOŽIOJE RADO 
KŪDIKI.

Kaunas. — Viena ryta Bazi
likos bažnyczioje rastas vyrisz- 
kos lyties kūdikėlis, prie jo 
rasztelis, 
kad nekriksztytas; praszo pn- 
kriksztyti ir padėti in prieg
lauda. Kas jo tėvai, — nežino
ma.
SZESZIAKOJAI PARSZAI.
Seta. — Grimuvkos kaimo 

ūkininko Ivanausko Adomo 
kiaule jau antrus parsiųs atsi
vedė pa szeszias kojas. Sziems 
gyvuliams treczia pora kojų 
iszauga isz pryszakiniu kojų 
keliu.

Szesziakojai padarai sveiki 
ir užauga didėlėmis kiaulėmis. 
Sziu padaru žmonos pirkti bi
josi.
SŪNŪS UŽMUSZE MOTINA.

Gruodžio 29 d. Sziauliuose 
rasta užmuszta savo bute vie
tos gyventoja pil. Balccviczie- 
ne. Per tai*dj*ma paaiszkejo, 
kad ja nužudo sūnūs Robertas.

ežia

22 ŽUVO EKSPLOSIJOI 
LAIVO.

Bogota, Columbia. — DvI- 
deszimts du žmones žuvo ir nu
skendo per smarkia eksplozijo 
gariniuo katilo ant laivo ant 
Magdalenos upes netoli Sitio 
Nnevo. Du Amerikonai ir kuni
gas iszsigialbejo, bet juju pra
vardes nepaduoda.

*

ANGLIKAI UŽMUSZE 16 
SAVO KAREIVIU.

London. — Trys aficioriai 
trylika kareiviu ir szesziolika
arkliu likos užmuszti arti Khy
ber Pass, kada didelis iVnglisz- 
kas bombinis eroplanas, many
damas kad tai pulkas nepriete
liu, pradėjo leisti ant ju bom
bas.
VAIKUTIS GRAJINA ANT 

10 INSTRUMENTU.
Paryžius. — Gene La Forge, 

kuris yru solistu ant klerneto, 
yra tėvu nepaprasto kūdikio 
pusketvirtų metu amžiaus, ku
ris grajina ant skrypkos ir de
vynių kitu instrumentu.

4 0 KUNIGU GYVENA 
SKLEPUOSE MEKSIKOJ.
Queretaro, Mexico — Kctu-

NELAIMINGAS PASISVEI
KINIMAS MEILINGOS
PORELES PRIE LAIVO.
Genoa. — Duktė tūlo Fran- 

cuziszko aficieriaus pribuvo 
in czionais susitikti savo myli
ma, kuris sugryžo isz Kinu. : 
Po kiek valanda laukimo, lai
vas atplauko in pristova. Myli
mas iszlipias isz laivo, pribėgo 
džiaugsmingai prie savo myli
mos, pagriebė in globi ir mei
lingai prispaudė prie krutinės. 
Ant kart jaunikis pajuto kad 
jo mylima pradėjo slinkt in že
me ir pasidaro sunki. Isz kart 
mane, kad nuo susijudinimo 
apalpo ir bandė ja ja atgaivyt. 
Per vėlai! Pasirodė, kad spaus
damas szirdingai nulaužo jiai 
sprandu, mirdama glebije my- 
lemo noisztarus no žodelio.

Jaunikis isz gailesezio norė
jo szokt in vandeni, bet likos 
sulaikytu per laivorius. Kada 
ji policija aresztavojo kalbėjo: 
“Apsudinkite mano ant smert 
kuonuogreieziausia. ” Daugelis 
moterių apalpo tuom reginiu 
nuo susijudinimo.

kuriame pažymėta,
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PASILINKSMINIMO VIETA ANT KATALINOS SALOS.
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Avalon kasimas ant Katalinos salos jau beveik užbaig-

riasdeszimts kunigu, kurie pa
bėgo nuo despoto valdžios per- 

jelbddami savo ir 
Į-yvena sklepuo-

sekiojimu
1

<r 
O

kitu gyvybes 
se.

Atsirado drąsesniu žmonių, 
kurie apie kunigu gyvenimą ir 
kanezias pranesze gubernato
riui ir prasze, kad jis ju pasi
gailėtu ir suteiktu paszalpa.

Vietinio kliubo pirmininkas 
paaiszkino gubernatoriui, kad 
kunigai pasislėpė bijodami kal
tinimo del politiszku suokalbiu 
kuriuose jie nedalyvavo no ne
žinojo apie juos. Jie’ dabar bijo 
pasirodyti, nes sako gali many
ti, kad jie kalti ir už tai slaps-

J M
B

I

tas. Pasažioriai su oroplanu iszlekent
fomijos, gales sustoti. tuojaus prie duriu pasilinksminimo tesi ir jie dabar konczia nogau- 
vietos ir praleisti kėlės smagcs valandas ir vėla nulėkti namo darni szviežio oro ir tinkamo

isz Los Angeles, \KalL 
duriu pasilinksminimo

ta pati vakara. maisto.

U Rymas. — Italija pradėjo 
dirbti 13 nauju kariszku laivu 
ir submarinu. Italije sako kiti 
sklypai ginkluojosi tai ir ji no 

. | pasiliks užpakali jo.

1 >. ’W' MA I

Žmogžudį s suimtas.

Paskutines Žinutes
11 San Angelo, Tex. — Tris 

lekiotojai likos užmusztąis 
kada juju eroplanas nukrito 
žemyn, keli szimtai pėdu isz 
oro.

I
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Kas Girdėt
Kožnoje kalboje randasi ilgi 

žodžiai kuriu Ajncrikoūai jo
kiu budu negali isztarti, bet 
žmogus kuris suprantu kėlės 
svetimtautiszkas kalbus, juo
sius lengvai iszture. Paimkime 
Finiecziu žodi “ valtuistnimel- 
leasottamisjukla ” kuris ženk
lina karūnavojinio ceremonije, 
arba tūla kompanije apgarsina 
laikrasztyje savo bizni, kuri 
parduoda smaline popiera del 
stogu kuri vadinasi “huoppa- 
pe r i t o r v al rat tote r v a I eh d asosa- 
koyhtio.”

Bet ue tik Finieeziai turi il
gus žodžius bet ir Vokiecziai 
nepasilieka užpakalyje. Vokisz-

“ Dndelsackpfeifen-
machergesellen ”
žika pypkių o įo<lis “Kolonįal- 
warenhandlung” ženklina kiitp 
mes czionais vadinam groser- 
sztori.

Danijos b j ura s ant iszomimo 
registracijos ženklo vadinasi 
“ varemaorkeindregistrerengs- 
kontrolknlerne** o 
link pensijų del senu žmo
nių vadimusi “alderdomsun- 
derstottelsesfororduingen.

Lietuviszkas žodis 
pusekmingiauses” 
gus o Lenkai ir turi ilgu žodi

” o Italai 
kada nori pasakyti kad kas 
skubinasi isztare 
volissimevohncnte

ne

7
f

kas žodis
ženklina dro-

* •

vadinasi

tiesos kas- 
senu

> >

“kuono-
yra gana ii-

wst rzemięzliwosci

4 4 preci pete- 
ir 1.1.

Dirbkie, kentekie o ir pra- 
bet niekados 

del juju szirdies savo neatida- 
nes žmonos in tavo

žūk dvi žmonių,

vinekie, nes žmones 
szirdi prispjaus.

Aplaikeme ka tik Užleista 
knyga apie Lietuva Angliszko-

Litlmania,jv kalboje: * ’ pa- 
raszyta p<*r E. J. Harrison, bu
vusi Angliszku konsuli Vilniu
je ir Kaune. Knygoje talpinusi 
labai svarbus suraszai apie 
Lietuva, valdžia, žymius žmo
nes, kur randasi koki konsulai, 
konstitucije ir 1.1.; žodini, apie 
viską kas reike žinoti apie mu
su tėvynė. Patarėm taja knyga 
pasirūpint jaunai musu gent- 
kartei
savo tėvynės Angliszkojo kal
boje. Už prisiuntima siunezia- 
me szirdinga aeziu del konsulo 

P. Žudei k io, 15 Park How,
New York Cit v. R

4 4

idant žinotu liistorije

p-

Mrs. Maliel Movers isz Cin
cinnati, Ohio, yra tikrai pavyz- 

jiji 
ant

apiė ka josios 
Laike 
” se-

dingą moterėle. Užvedė 
skunda priesz savo vyra 
persiskyrimo, 
vyras nieko nežinojo. ! 
kada jojo “geresne puse 
dėjo jam ant keliu ir su juom 
glamonėjosi, inejo palicijantas 
isz sūdo praneszdamas 
m u i v v rui” 
•skyrė nuo pmcziules.

Telegramas nepaduoda ar po 
perskaitymui tosios žinios po
rele pasibuodavo ar gervaliai 
nusidavė abndn in prieglauda 
del paikszu.

“myli- 
buk stulas ji per-

randasiAnt svieto randasi vienas 
miestas, kurio gyventojai nesi
rūpina apie kasztus palaidoji
mo, arba buna baimėje kad po 
mirėžiai nuturės už ka ji palai
dot. Tas miestas yra Apt, Pie
tinėje Francijoj, 
r loja savo kusztu 
nes — ar jisai butu turtingas 
ar vargszas, visiems lygiai pa
rengė laidotuves. Gyventojai 
moku kas metas po maža suma 
pinigu ant to tikslo, kaip mes 
mokame taksus, isz to pasidaro 
laidotuvių fondas isz kurio už
simoka laidotuves. Ten grabo- 
rin visai noru.

kuris palai-
visus žmo-

Lsz r i nk imas prezidento re- 
publikonams kasztavo daugiau 
kaip 4,230,000 doleriu o demo
kratai praleido 5,342,000 dole
riu. Republikonai surinko 6,- 
541,000 doleriu o demokratai 
5,445,000 ir da inejo in skola, 
nea turėjo kelis milijonus pa- 

. * A a A * *

skolint nuo turtingu politikie
rių. _______

>|MaJhUi AlM!

ŽYMI SPORTININKE 
ISZTEKES.

Miss Helen Wills, mi te.’i 
uis sportininke ketina 
už Fred S. Moody J r 
Francisco, Calif.

M

teketi 
isz Sau

Ant mažos Graikiszkos sa
los Mykonos, kur gyvena apie 
4,000 žmonių, randasi nema
žiau kaip 400 ba'žnycziu viso
kio didumo. — 1 sztikruju ten 
gyvena labai dievobaimingi 
žmones.

labai

Daug raszoma apie nauja ka- «• • « • 1 4 • • 1 A •
Tame

lendoriu, kuris ketina susidėti 
isz trylikos menesiu. * v
daugiause pasįprieszina Žydai, 
nes jie sako kad juju szventos 
bus permainytos o ta nepaveli- 
na juju (ikejima*s, bet dideli 
biznieriai pritarė tam užmany
mui, nes sako, kad tai daug 
palengvins pramonysteje. Per-
maina kalendoriaus su trylika
menesiu iszrodytu szitaip:

Pan. Utar. Ser. Ket. Pet. Sub. Ned.

1
8

15

»)

9
16
23

•»• i
10
17
24

4 
1T 
18 
25

o
12
19
26

6
13
20
27

n*7
14
21
28

pasiliktu viena ekstra
65-ta, toji diena bu-

vienal)a 
diena — 
tu Naujas Metas. Ar svietas su
tiks ant naujo kalendoriaus ar 
ne, tai turės suszaukti Svietini 
Kongresą kuris taji-dalyku ge
rai apsvarstytu. Kada Grego- 
rijoniszkas kalendorius likos 
investas (koki dabar turime) 
tai Angliję 1752 mete karsztai 
pasiprleszino. O reike žinoti 
kad Naujas Metas apie 200 me
tu adgal buvo apvaikszczioja- 
mas 25ta Kovo. In vedimas Gre- 
gorijoniszko kalendoriaus su
ma isze labai gyvenimą žmo
nių. Tieji kurie nuėjo gult 2ra 
diena Sep. 1752 mete, atsikėlė 
isz ryto Sep. 14ta. Metai žmo
nių ir gimimai turėjo būti per
mainyti. Ant pavyzdžio: Jur
gis Wasbingtonas, kuris ant 
tikrųjų gimė 11 ta Februariaus, 
dabar yra apvaikszcziojama 
22rn Februariaus — pagal nau
jo budo.

•> 
• )

Szita iszkirpk ir nesziok prie 
szirdięe ir visados prie saves 
turekie idant neužmirsztum 
kad “ 
sės prietelis.

doleris yra tavo geriau- 
9 9

I L > A®
visoj pnrapiTodas Svaras 

joj buvo turtingiausuis. Viena 
diena jis, atlaszus ir iszdidus 
inejo in kunigo namus.

Susilaukiau sunaus ir nore- 
cziau pakriksztyti.

Kuo vardu f 1
Finas, pagal mano tęva.
O kas bus kūmai l

Jis pasako labiausiai pasi- 
turinezius apylinkes žmones.

— Ar viskas? — tarė kle
bonas, pakeldamas akis.

Ūkininkas valandėlė pagal
vojo.

l

— Norecziau, kad jis butu 
ne drauge su kitais pakrikszty- 
tas.

Kada manote iszvažiuo-

MfI
T-

e*

lota szuoliu ir sustojo sustin-
»os.
I
ko tovnn prio jo irdnniHHis.

Laikykis! — V«1 MllSZU-

Ta pat valandėlė Finas apsi-
A * i • f V • « A it

va ir nuskendo.
vertė, ątaoziftt pažiurėjo in to- 

'; I '
Tordas n i eka i 11 nega lojo t i - 

keti! Jis sustabdo laivn ir ap
kvaišęs žiurėjo in ta vieta 
kur sūnūs dingo, lyg jo pasiro
dant laukdamas. Keli oro bur
bulai iszkilo, paskui dar kiti, 
pagaliau vienas didelis, kuris 
sprogo, o ožarąs pasidaro kaip

ti?
szesztadieni— Ateinanti 

per pietus.
Daugiau nieko nereikia?----- MU ULUIVU UULUllklLIM

— paklausė klebonas.
— Ne, aeziu, — ir kaimie

tis pakele kepure norėdamas 
iszeiti. Kunigas atsistojo.

— Sztai dar kas, — tarė 
jis, priėjės prie Tordo, paemes 
jo ranka ir in akis žiūrėdamas.

— Duok Dieve, kad tavo 
sūnūs tau in gera ąszeitu.

Po szcsziolika metu Tordas 
vėl inženge in kunigo namus. .

— Ne kiek uesenstelejai, 
Torde, — pakilo klebonas, pa
matęs ne t input i ncatsimainiu- 
si Torda.

— Už tai, kad jokiu rupes- 
cziu neturiu, — atsake jis.

Valandėle patylėję klebonas 
paklausė:

— Kokiu reikalu atėjote?
— Szi vakara atėjau del 

mano sunaus, 
movos.

— Tai puikus vaikas.
— Nenoriu leisti pinigu ne

sužinojęs kuria eile jis liažny- 
cziojo užims.

— Jis bus pirmas.
— Taip ir manau, 

jums doszimt doleriu.
—- Ar kita koki 

turit? — paklausė in ji pažvelg
damas kunigas.

— , Ne, aeziu, — ir su tais 
žodžiais Tordas iszejo.

Po asztnoneriu metu 
diena priesz klebono duris pa
sigirdo garsus triukszmas, in- 
ženge daug žmonin su Tordu 
pryszaky. Kunigas ji tuoj pa
žino.

kuri rytoj dir-

Sztai

reikalą

viena

ateini su

MOKSLAS
F1L0Z0FIJ0S

d*

Tuhtk augintojas kiaulių, gy
venantis Kalinę loi ’ 
universitetą Maskv
venūntis Kauąę leido sunn in 

/oje. Jauni- 
A a

kailis parvažiavo ant vakaci- 
jos. Kada su tėvu pasikalbėjo 
tėvas klausia:

Ko tu mokiniesi ?
Filozofijos —Wi i»ĮMĮiĮp i 

sūnus.
•* -* ■ <

1Suvirsi 18,000,000 įn- S?“ “fi
nuo Hzito žmogaus priima var
dą - Kiliu.
jį.Iinmigracija iii uzita uouta 
PB0HZ Balandžiu 20 d., 1890 m.

f"1"
migrantu Perejo Per 

Ellis Island

■r,

atsake jo

Kas tai per mokslas?
Sunku hpsnkytl keliuose 

žodžiuose, bet asz pasirūpinsiu 
tėvui iszdeti. Sztai daleiskime 
tėvui iszrodo jog gyvena Kau
ne. A r ne ?

No tiktai
asz t i kriti gyvenu Kauno.

man

>

9

iszrodo/ bet

veidrodis lygus.
Tris dienas ir 

mato tęva irstantis ties ta bai
sia vieta nesilsejusi ir nemitu
si. Jis ieszkojo sunaus. Trc- 
ėzios dienos ryta jis ji rado ir 

kopdamas stacziain

tris naktis

nuneszc
szlaitais in savo namus.

Nuo tos dienos vale jo praei
ti metai, kai viena vėlu rudens
vakarą klebonas iszgirdo kaž
ką ties durim grabalio Jan t irf ; ‘ .■ 7 /
sklendes ieszkant. Jis atidaro 
duris, ir inejo žilas, sulysęs, 
auksztns ir sulinkęs vyras.

Kunigas ilgai in ji žiurėjo, 
kol pažino: tai buvo Torįlaą.

— Taip volai ateini! — nu
sistebėjo klebonas ir 
mas priesz ji atsistojo.

tvleda-

— Taigi Volai ateinu! — 
atsiduso Tordas krėsle sus
mukdamas.

Kunigas taip pat atsisėdo, ir 
abu ilgai tylėjo. Pagaliau Tor
das prnsznekejo:

— Szio to atnesziau, norė
damas tai pavargėliams skirti. 
Noriu, kad tai butu mano su
naus vardo palikimas.

Jis pakilo, padėjo ant stalo 
pinigu ir vėl atsisėdo.

— Czia daug pinigu,— ta
re suskaites klebonas.

— Tai puse kainos už ma
no ūki, kuri vakar pardaviau.

Klebonas vėl ilgai tylėjo, kol
pagaliau szvelniai prabilo:

— Ka pats dabar manai 
daryti 1

— Tiek gero, kiek valio-

i- T - v

Na; tai-gi kad ne.
Kaip tai ne?
Na jaigu tėvas esi*Kau-

ne, lai ne Vilniuje.
— Tai žinoma.
— Jaigu tėvas ne esi Vil

niuje, tai esi kur kitur.
Na, novos tail).

— Na, tai tėvas ęsi kur ki
tur, ne Kaune. ’

— Na, taip, teisybe — su
niurnėjo lovas.

Ir tame laike kirto tėvas sū
nui per auęi.

Del ko 'tai ?

Asz J

Jaigu tėvas ne esi Vii-

Už ka mano tėvo muszi? 
paklauso sūnūs, 

musziau ?Ar asz tave

JJL. 1 i ■

Jmmigracija in szita uosta 

biivo valstijos kontroliuojama, 
ir ateiviai priimti Castle Gar
den’e, kur sziadien stovi gar
sus New Yorko “Aquariam.” 
Kuomet federalei valdžiai im- 
migracija pavesta, ateiviai prl-

k

Net 18,000,000 žmonių atvy
ko in szins musu Suv. Valstijas 
per Ellis Island vartus. Szia-

1 “Ellis Island” daug me
at gal byvo užvardinta

* Kiosk” erk“ “n»in TaU»j >» 
Net 1807 m.

fędcrale valdžia nutarė •padi
dinti Governors Island, tennis 
pąstalyti jūrine baterija ir pile 
su dviejoms 'arba trijoms ei
lėms szandyklu. Bet apsaugo
ti uosta, cirkiilariszka baterija 
buvo pastatyta ant 
land priosz 1807 m.

1808 m. New York’o valstija 
pąvede sala federalei valdžiai 
kad valdžia tenajs galėtu lai
kyti sąvo amunicija.

1855 m., ir keliais metais vė
liaus, sala buvo vadinta “Oys
ter Island,” ir sekantis ap- 
vaszymas iszimtas isz 

rankvedžio apie New 
9 9

Maža sala, visai netoli Jer
sey kranto, nuo ankszcziausiu 
laiku nuo ITolandu apsigyveni
mo, vis nesza pati vardn. Vi
suomet buvo apleista pakol 
Suv. Valstijoms pavesta. Žmo
nes isz miesto tonais vykdavo* • 
pasilinsminti ir 
gai apgarsejus savo 
jiokiliais. Isz 
vykdavo lenais juos 
Apie szimta motu atgal 
vadinta “Bucking” 
tija pavedė valdžiai paežiu lai
ku kuomet buvo pavesta Go
vernors ir Bedloes Salos. Per
vardinta 
4 4 

paskutinis vardas duotas 
del, kad tonais pakardavo vals
tijos kriminalus. Tarpe pakar
tu buvo piratus Gibbs.

Gubernatoriaus 
tarnystoje 
jiažymeta, 
priėmė tula p. Ellis, savininkas 
Ellis Island, kad jis galėtu su

dion 
tu 
4

tin’o 
Yoka.

arba “Gull Island.
Su v. Valstijų

Ellis Is-

statyti Barge Ofise, kur per
žiūrėti ir sulaijcyti ateiviai 
laikyti pakol tinkamos vietos 
pastatytos ant Ellis Inland.
’ Apie Sausio 1,1892 m. stotis 
pinnu kart vartojamas immi- 
gracijos tikslams. Svarbiausi 
triobesai isz medžio pastatyti, 
gaisro sunaikinti Birželio 15 d., 
1897 m., ir vėl darbas perkel
tas in Barge Ofisą, ir testas pa-

ir sulaikai i ateiviai

kol naujos tridbos pastatytos

f

ir
44 Valen-

— Žinoma 
tiktai levas! 
degina. ’

Asz tave ne musziau.
O tai kas?...
Czia ne kas, asz tau tuo- 
iszdesiu filozofiszkai: o

kad tu esi Kaune, o asz kitur, 
kaip tai pats sakei, lai nega
lėjau hsz tave muszti! Ar no 
taip?

, ne 
Net

kas kitas 
man veidą

buvo ypatin- 
oisteriu 
žmones 
valgyti, 

sala
sala. Vals-

visur

.jaus

TAI ROTS PRIKISZO.

— Jeigu tu Jonai du teip 
plovosi, tai. turėsiu sau su del
nais ausis užimti.

— Kad tavo rankos
mažos, ka,d ausis uždengti

per

iiį'l

J

ir gatavos Gruodžio men. 1899. 
Nuo 
j ima s 
Europos uostams, beveik visi 
ateiviai, apąrt antros ir tre- 
czios kliasos, buvo czionais at
vežti iszegzaminavimui.

Original i szka sala buvo isz 
3.3 akru. Laikas nuo laiko dau
ginus žemes pridėta pakol szia- 
dien susideda isz 21 akro. '

Daugumas isz pripildžiamos 
pergabenta isz svetimu szalim 
nes akmuo ir pieskos buvo var
tojamos laivus apsunkinti 
Valdžia priesz pasaulini kara 
pavėlino juslcnus ir kitus sasln- 
vus invairiose salos dalyse pil
ti.

Dabar ant Ellis Island ran
dasi apie 27 triobesai. Vietos 
kur ateiviai sulaikyti yra dide
li, szviesus ir geri vedinami 
kambariai. Gražiame oro vai
kai pavėlinti pasibovinti lauke 
tinkamose vietose. Miegojimo 
wfm hwli whmfhwhwk vcvchm 
kambariai baltai iszredyti ir 
kiekvienam aprūpinta balta 
lovele, su paduszkoms, szieni- 
kas, kaldroms, ir czystais dro
biniais. Ateiviai gali naudotis 
maudvnems.

Suv. Valstijų Vieszos Svei
katos Biuras užlaiko ligonbuti, 
kuris aprūpintas.vJsais jnoder- 
niszkais iszrengimais. Ameri
kos Medikaliszka Draugyste 
skaito szita ligonbuti kaipo 

I pirmos kliasos ligonbuti.
Nuo 1890 m. savim 18,000,- 

000 žmonių (ateiviu) perejo 
per Ellis Island vartus. Dau
ginsią atvyko 1907 m., kuomet 
1,123,842 ateiviu buvo iszcgza- 
minuota stotyje. 1913 ir 1914 
metuose atvyko po milijonas 
immigrantu. Pasaulinis Karas 
1915 m. sumažino immigrantu 
skaiezius. 1927 m. tik 300,136 
ateiviai atvyko, ir 1928 m., tik 
294,988 buvo priimta.

Su immigracijos sumažinimu 
Kilis Island sudaro ekonomisz- 
ka problema. Triobesai yra 
daug didesni negu sziadien 
reikalaujama. Bet vistiek gal 
dar per daugeli metu pasiliks 
didžiausias Amerikoje i mini- 
gracijos stotis. F.L.I.S.

to įniko, pakol peržiure- 
immigrantu pavestas

l!"

j 
j

J

(I

J

l|
g

ir“Eli i s Island
Gibbet Island’t manyta, kad
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. Tompkins 
vienoje popieroje 
kad gubernatorių
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ESAME DIDŽIAUSI ISZDIRBEJAf VISOKIU
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Isiu.
Valandėlė juodu stovėjo, 

Tordas insmeiges in 
akis, o klebonas in ji žiūrėda
mas. 1 *’I

Tada’kunigas tarė isz pa- 
lengvo:

— Dabar matau, kad sūnūs 
tai buvo palaima.

— Taigi, ir asz dabar taip 
mastau,
galva Tordas, o dvi aszaros nu
riedėjo per jo veidą.

grindis

POMNINKU IR KRYŽIŲ
Oi «
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Parduodame 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir 

už pi-

fell
k
nT -

■

• i.

■f
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—- Szi vakaru tu 
dideliu pulku.

— Noreczįau paduoti mano 
sunaus užsakus su Kūreno 
Gudmundo dukteria, isz Stor
tideno.

— Tai turtingiausia 
linkcj męrgaite.

— Taip žmones szneka, — 
atsako ūkininkas, versdamas 
auksztyn ranka plaukus.

Klebonas stovėjo valandėle 
susimastęs, paskui tylėdamas 
inrasze užsakus in knygas, o 
liudininkai pasirasze.

Tordas padėjo tris dolerius 
ant stalo.

- Man tik vienas priklau-
- pastebėjo kunigas.
- Žinau, bet tai mano 

vienturtis sūnūs, ir noriu, kad 
gerai butu padaryta.

Klebonas paėmė pinigus.
— Tai jau treczju syk, Tor-

— Taip, bet dabar baigiu 
jo reikalus, — atsake tas, insi- 
dedamas pinigus.

Jis atsisveikino ir iszejo, ki
ti paskui ji.

Po dvieju sanvaieziu, viena 
gražia diena, Tordas su savo

Mergeles kas bus? Sztai ana 
diena lowoje atsibuvo suvažia
vimas jaunikiu kurie uždėjo 
susivienijimu nesipaeziuot ir 
kitus prie to susivienijimo kal
binti ir visom pajėgom niekint 
luomą moterystes. Kaipo prie- 
žasti paduoda tasai kliubas, 
kad ir taip jau por daug žmo- de, ežia del savo sunaus. 
niu ant svieto, tai reikė isz 
lai k apie tai maustyti kad 
skaitlis bobų nevalninku susi
mažintu.

Miestas Ninovah buvo 14 
myliu ilgio, 8 myliu ploczio, o 
46 myliu aplinkui buvo akme
nine pyle 100 pėdu aukszczio 
ant kurios galėjo trys padva- 
dos smagiai važiuot.

Babylonas užėmė 50 myliu 
aplinkui, kuris turėjo py Ii 75 
pėdu storio ir 100 pėdu augsz- 
ezio, kuris turėjo szimta (bro
mu.

Maldnamis Dyanos, 
turėjo 420 pėdu augflzczio iki

Efozo,

stogui. State ji per szimta me
tu.

■ ■ ii.iii.iii ■ "

a py

80,

bot tai

sunum yrėsi laivelėje per ežerą 
^A a ■ A A U • U U A *

Gudmundu galutinai dėl ves
tuvių susitarti.

— Mano suolas nestipriai 
laikosi, — tarė dantis ir pasi
kėlė ji kaip reikiant pastatyti.
- a •■•HA < ’U

~ i gi V' l

neprikalta lenta, ant kurios
V"--------------------- -- - ---------------- 1-------------------

riko ir iivkrito in vandeni.
— Griebk už irklo, —

’ «■ j / M f ' •
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Stortideno link, kur turėjo su

laikosi, — tarė sūnūs ir pasi

Ta paežiu akimirka paslydo

Rtovcjo, jis iszskete raukas, su-

— Griebk už irklo
, w U . « I ■ *

su
szuko tėvas. Finas padare kc-

r
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— tarė pakeldamas’

GERAS MEDELIS.
’ < " ■ / ,* ! , ’L 1 '

Kaimynas Ar 

džesi:
kaimvniu< sknn-

O J Tu Dieve, Dievule
linu! V" i t?

kaimynėli—— Na kas tau
per beda ?

—. U-gi brolau, mano pati 
pasikorė!

— Ar isztikro! Kur 
kokio medžio?

tai pats pasodinau ir paežiopi- 
nau obelaite, na ir vakar, kaip 
tyežia, mano boba pasikorė.

9 ant

U-gi kaip jaunas buvau HA A . ■ •

— Susimildamas kaimynė
li duosi man czįepu nuo tos 
o!į>eląitos, tai gal ir mano boba
pasitemps!...

/ kunigus:

i f .1

NEATMINE.
>■^4.... ,

Atneszete kudi-
L 414 • • Vu ' i

ki in kriksztat gerai, O atsi '■ HMiuM 't • • • "t

ti, serget ji nuo pikto
butu goru

minkite Dievobaimingai augin
ti, sorgęt ji nuo pikto, idant 
butu goru krikszozioniu, kad 
ant svieto atsižymotu. Geriau
butu goru

kad bus jenerolu negu prastu

- Teisybe, jogamas-
Žalnierium

Kūmas:
toli.

Kun.: —
Kūmas: Marijona, jega-

. ... ...

/■ ■ • ■■ ■■■■■ ' 1 ■■ '
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Kokis bus vardas t

makteli.
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vaikas, tiek to.
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mažius, 
giausia preke.
Kreipkitės pas 
mus ypatiszkai 
arba prisiusime 
musu žmogų in 
jusu namus.

Turime du
........... ... Ofisus:

134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J 
MAHANOY CITY, PA.
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i!W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS UETUV1SZKAS 
CRABORIUS MAHANOY CITY

1 • F

Laidoja kunus numirėli a. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksx- 
tiniu, veseliju, pasivalinijlmo ir t. t. 
020 W. Centra St. Mahoney City. Pa.
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X Shenandoah Heights. Phone625-R
❖ SHENANDOAH. PA.
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SHENANDOAH, PA.
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MERCHANTS

Apsisaugokite Influenios
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga

BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 
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3-ezia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
« i

Hea-la gyduole ir Black Crow 
Piguikus.
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1N KENTĖTOJUS
Gorklinia kataras, BronHtto, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
KaUriszkas kurtumas. Užimąs gal
voje, Prissakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojamu 
su stebėtina pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paėsta. Turi rastli 
kožnam name. Issrasta ir parduo* 
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-7M MULĘEREY STREET
,READING, pa.

pinigus yra geri aus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma las-kart augau didyn. Yra Ui saugiau; 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dėkite savo

S • • • , «*•. « « A RA • » A A .
• ’

—

saugumo.

■urna las-kart augau didyn. Yra tai sa 
Hh M k » a.

ir goriau

it

.M " ™
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pinigus in svita Banka o pemitlkrinaite ir matyiįU
kaip Ui pinigas angą su padauginimu Etoęeirto.-------c ______ ___ _____ :___
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Kaip Atsirado
Plateliu Ežeras

APYSAKA ISZ LIETUVIU PADAVIMO

— Kad būtume žinojo kad 
Tamistos atsilankysit butume 
miidu nevalgo vakarienes. Asz 
pajemiau dali szios dienos pie
no, kad padaryti sūri ir sztai 
kepalas duonos bet ir to tik pu
se . Asz nors nieko neturiu 
bet jaueziuos laiminga, tiktai 
tuomet man skauda szirdi, ka
da vargingas ir iszalkes kelei
vis pabaladoje in mano duris 
o asz ne turiu jo su kuom pa
valgydinti.

—• Viskas bus gerai; nesi- biskeli modAus! 
mpinkit apie nieku jus gera 
žmona, — kalbėjo senesnis ke
leivis. Teisingas noras ir dora 
stebuklus ir pasotina pulkus 
alkanu žmonių.

— Praszau prie stalo — 
szanko Gražute, — ežia dar yra 
krislas medaus ir biskis vinuo- 
giu.

likęs nors laszas pieno. Bet 
kaip nusistebėjo Gražute, kad 
taip staigai prisipildo puodu
kas piepo ir net p0r krasztns 
ant s(alo pasiliejo! Tos dvi gy
vates kurios buvo apsivynioja 
apie Grciezio lazda isztįese 
kaklus ant stalo ir pradėjo ger
ti pieną bet Gerutis su Gražute 
to uopatęmino. i

— Dabai4 meldžiu duoti 
man rieke duonos, motina Gra
žute, — kalbėjo Greitis, — ir

meldžiu

prie

tai

gera

Ir jus 
valgysiu kad

alkanas

su!

— O, Motin Gražute, 
ežia bus tikras pakelis! paszau- 
ko juokdamas Greitis, 
regesit kad asz 
mano net žandai plisz. Asz dar
niekad nebuvau teip 
kaip szendien.

Dieve susimilkit ant mu- 
prakalbejo Gražute in sa

vo "vyra. — Jeigu tas jaunas
žmogus teip yra alkanas tai 
musu valgio neužteks nei del 
vieno jaunesnio keleivio!

Jie visi suėjo in grinezia.
Kaip Gražute sake, kad bus 

per mažai vakariene 
ju alkanu 
sslektai 
mislino. Ant vidurio stalo gu
lėjo kepalas duonos, geras ga
balas sūrio, taip-gi torielkute 
sviesto, ant kitos torielkos gu
lėjo du koriai medaus ir dvi 
pusėtino didumo kekies vynuo
gių, taip-gi uzbonas pieno. Gra
žute paėmė uzbona, pripylė du 
puodukus pieno ir pastate 
priesz sveczius. O uzbone labai 
mažai atliko pieno, 
mislino sau, kad buezia žinoju
si jog tie pakclevingi ateis, tai 
buezia visa sanvaite nevalgiu- 

gera

del dvie- 
bot taip 

nebuvo kaip ji sau

3K 
keleiviu,

Gražute

si, kad tik jiems padaryti 
vakariene.

Kaip tik pakclevingi pvade-
pirmiansia eme irjo valgyt, pirmiausia eme 

iszgcre isz puoduku pieną.
pieno, 

, mo
tina Gražute, — kalbėjo Grei
tis. Diena buvo karszta, todėl 
mano burna buvo labai iszdžiu- 
vnsi.

Biski daugiui!
meldžiu, kad jusu mylista

mar^—• Dabar, man^ brangus 
žmones, — atsake Gražute vi
sa susiraaisziusi, — man labai 
skaudu ir geda, bet tuviu pasa
kyti teisybe, pieno uzbone nėra 
dauginus ne laszo. — O vyre! 
va*re! kam mudu valgėm vaka
riene ?

— Motina Gražute, taip ne 
yra blogai kaip jus sau persta- 
tot, — kalbėjo Greitis kelda
masis nuo krėslo ir imdamas 
uzbona in- ranka, man ro
dos ežia yra daugi aus pieno.

Taip kalbėdamas pradėjo 
pilti pienu in sav*o ir in draugo 
puodukus isz ko Gražute labai 
nusistebėjo. Ji negnlejo tikėti 
savo akimis, 
iszpyle visa

jei rodosi kad ji 
pieną isz uzbono 

ir pažiurėjus kad dugnas buvo 
matomas, padėjo ji ant stalo.

— Gal but kad asz sena ir 
neprimatau gerai, — pamisli- 
no Gražute. — Bet dabar tai 

. jau tikrai uzbonas turi būti 
* tuszczias, nes puodukus abudu 

Į pripildo du kartu.
— Kas tai do

pieno! prakalbėjo Greitis, de
damas savo puoduką ant stalo. 
— Atleisk man už mano drąsą, 
bet asz nuoszirdžiai meldžiu 
iirnilti dauginus.

Dabar Gražute
akyvai 'buvo nuvaktavusi kad 
Greitis iszpyle visa pieną iki 
paskutinio laszo. Ji norėdama

!

Gražute atriekė gera rieke 
ir padėjo priesz Greiti, bet mis- 
Ivdama kad duona vra slidžiu- 

4 s
vnsi, paėmė szmoteli kuris bu
vo nupuolęs ant stalo ir insi- 
dejusi in burna pajautė neisž- 
pasakyta gardumą.

Kas link medaus tai 
ranka neiszstengs apraszyti 
kokis jo buvo kvapas ir gar
dumas, kuris dangiszku žolių 
kvapu pripildė stuba.

Vienok motina Gražute bū
dama senoviszki motore, mažai 
atkreipė a t yda nu t tu visu ste
buklu. Kada apdalino sveczius 
su duona, medum ir vynuo
gėms, seilo szalo savo vyro Ge- 
ruczio ir ku ji buvo pateminus, 
pradėjo jam iii ausi pasakoti.

Ar tu girdėjai ir palom i- 
jai k a ? — paklausė ji.

Asz nieko nepateminau,
— atsake Gerutis su nusiszyp- 
sojimu. — Asz miglinu, mano 
brangi paeziute, kad tu szia
dien vaikszczioji kaip sapnuo
dama. — Kad perpylei neapsi- 
žiuredama pieną, tai ir buvo 
viskas.

-- Ak
— kalbėjo Gražute, — 
kaip sau nori, bet tie yra 
paprasti žmones.

— Gerai, gerai, 
Gerutis
taip ir yra. Jie, teisybe, iszro
do kad jie .yra . .mato geresnes- 
dienas kaip mudu ir asz labai 
užganadinlas kad jiedu nenie
kina miisn prastos vakarienes.

Kada jiedu tarp saves kal
bėjosi, svoeziai paemo nuo to- 
rielkos' po kokia vynuogių ir 
gardžiai valgė. Gražute patry
nė savo akis ir žiurėjo, kad 
vynuoges tartuhiei augo ir dau
ginosi ant torielkos.

Labai gardžios
-—’pakalbėjo Greitis, de-

mano

gardumas

drąsini ir

tai

mano brangus vyre, 
kalbėk 

ne-

atsake
szypsodamasis — gal

akis

vynuo-

dainas viena po kitai uogai in 
burna. — Meldžiu pasakyti kur 
surinkot tokes gardžes uogas ?

— Isz musu paežiu daržo, 
— atsako Gerutis. — Tomistą 
gali matyti dar ana viena keke 
kabo pagal Įauga. Bet nei asz 
nei mano
kad vynuoges jau 
iszsirpc.

Asz dar iviekad gardes
nių neragavau. — atsake sve- 
czes.

žmona netikėjome 
yra pilnai

— Meldžiu dar viena puo
duką pieno, kad jusu mylista, 
ir asz jau busiu pavalgęs vaka
riene kaip kunigaiksztis.

Szi karta Gerutis paszoko 
nuo krėslo ir paemes uzbona 
akyvai žiurėjo in ji norėdamas 
persitikrinti ar yra tame nors 
kiek teisybes ka jam jo pati pa
sakojo. Akyvai žiurėjo in uz
bona ir jame nesirado ne vieno 
laszo pieno. Ir sztai ant syk pa
sidaro kaip ir pfintanas ant 
dugno uzbono ir
smarkumu kilo auksztyn. Gi
li ukis dar kad Gerutis persi
gandęs neiszmete stebuklinga

pienas su

viiuimv juionvo
DOVANA
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MILŽINISZKOS AKECZIOS, KURIOS SUAKEJA 150 AKERIU PER DIENA.
Paveikslus parodo laukiat ant Waha Prairto, Idaho, ant'kuriu akėja su nauja maszi-

irangiausia visame 
pasaulyje dovana. Negali tos i 
dovanos nusipirkti, ir jeigu pa
mesi, lengvai negalėsi atgauti, 
bet gali ilgiausia laika ja lai
kyti jeigu tik seksi loszos pa*.

i '■" * * H j

Ar žinai kokia yra ta dova
na? SVEIKATA; ‘ ‘

limsta s tnisyklotf.

Ar apsipažinęs su loszos tai
syklėmis? Yra paprastos ir la<

na. padirbta per F. W. Schwandt ir kuria traukia sunkus“ trnktieris, kuris sunkėja 55 pėdu 
ploti žemes ant kart arba. .150 akeriu per diena. Maszina varo tiktai du darbininkai ir 'kuria 
galima padaryti mažesne ar didesne pagal diduma lauko.

i

jais kalbėjo visa 
senesnis keleivis

tekanezios saules.
Senukams nurodo kad jiedu 

sapnuoja, bet vėl atsiminė kad 
vakar dar jie mato budinkns ir 
pažinstamus savo kaimynu vei
dus ir dabar jau 
dinge.

— Kas pasidaro su 
ant karto pa-

buv6 viskas

Vakariene buvo pabaigta ir 
ateiviui inohje parodyti jiems 
viela del atšilsią. Meiliai senu
kai butu su 
nakti. Bet
jiems gražiai davė suprasti, 
kad jie jam neuždavinetu jo
kiu klausymu. Ir kada Gerutis 
patrankos Greiti in paszali pa- kaimynais? 
klausė apie stebuklinga atsira- szaukc nusistebėja senukai, 
dima pieno* uzbono, Greitis pa
rode pirsztu ant lazdos saky
damas:

— Czionai tai yra visa pa
slaptis ir jei jus galite supras
ti tai man pasakykit. Asz nega
liu pasakyti ka asz galiu pada
ryti su savo lazda. Ji daro man 
tokias senas baikas, o visados 
per ja gaunu vakariene!

Po tam jis pasikėlė ir nuėjo me! 
drauge su senesniu keleiviu in 
paszalini kambarį kur 
buvo pataisyta lova.

Senukai dar ilgai kalbėjo
tarp saves apie regėtus stebuk- jus 
lūs. Po tam 
ant atsilsiu.

Isz ryto senukai sukilo anks
ti ir pradėjo triūsti po savo 
daržu ir keleiviai taip-gi paki
lo su saule ir pradėjo taisytis ;

Gerutis 
kad

musu

senukai gyveno dar ilgus me
tus ir ant galo suvisai paseno.

Viena pavasario ryta atsikė
lė svecziai ir kaimynai kurie 
savu paproeziu eidavo pasvei
kinti senukus. Bet ant nelaimes 

visus kampus ir 
negalėjo* rasti, ant 

svecziu pate
liu didelius

bai lengva jus sekti 
Jos seka:

■ t

*»• ■P
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Užtektinai miego ir pasibo- 
ir ant

regula riszku-

Jie jau <langiaus negy
vena kaipo vyrai ir moteros, 
— kalbėjo senesnis keleivis, 
kad jo 
kaipo balsas griausmo, 
buvo neverti gyventi ant szi- 
tos žemes kaipo žmones, nes jie 
nepažino broliszkos meiles. To
dėl ežeras atidai sngryžo ant 
savo vielos idant pagražini i žo-

balsas toli atsimuszc
—— Jie

jeszkojo po 
niekur j u 
galo vienus isz 
mibo iszaugusius 
medžius ant kiemo. Buvo tai
aržuolas ir liepa. Medžiai buvo 
neiszpasakyto didumo kuriu 
szaknys buvo giliai suleistos in 
žemo o szakomis tartum susi
kabinę laikosi. Kada svoeziai 
ir kaimynai susirinko negalėjo 
iszmanyti isz kur 
galėjo atsirasti 
visai nebuvo,o
dino kad jie jau 
szi m t ineezio, 
bau f davėsi

tegul il

t ic medžiai 
vakar

jiems

Ir taip, szitie neiszmin- 
ingi žmones, •— 
is su paniekinaneziu juoku,— 
ikos permainyti in 

, motina Gražute,
ar jus

kalbėjo Grei-

kuriu
j u didumas lin

iniostovi 
jiems ten bekal- 
girdėt balsas isz 

ankszto nuo medžiu: “Tai mu
du esame Gerutis ir Gražute!

rn - * “

ir jiedu nusidavė

n -*
in tolimesne kelione.
melde pakolevingu Kad pa
lankiu valandėlė'pakol Gražute 
iszmelž karve 
ragai szi

žuvis. Ir 
kada jus 

vyras panorėsi! žuvies, 
iktai užmeskit meszkere o isz- 

savo so- n .

> >
l'uom sykiu pranyko ju pul

pai oreli s su

I
♦
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Detroite atrytu ėjau, 
ir vaikine laruma iszgirdau, 
O jau buvo nakties laikas, 
Mielinau: u-gi ežia kas? 
Bu lygiai taip baladoja, 

Ir taip sau stovėjau, 
Akis pastales žiurėjau.

Sztai koletas žemskiu atėjo, 
In vidų stubos inejo, 

Szokiai nutilo, 
Larumas apsimalszino. 
nvo tai valanda dvylikta, 
Viskas buvo atlikta, 
Vos szvist pradėjo, 

Vėl kūlimas prasidėjo, 
Ir vėl žemskiai pribuvo.

Vėl valanda malsziai buvo, 
O ka? mislinate ant to 

pasibaigė ?
Netrukus visi karszcziąi 

užsidegė,
Ir paszauke: Argi įneš vyrai 

klausysime,
Kaip ant szermenn sėdėsimo, 

U-gi jau gerai praszvito,
Kaip da syki ateis tai pasijus 

ant stryto.
Volei larumas prasidėjo, 
Sztai per langa paregėjo, 
Inejo in vidų puliemonai, 
Kaip parsziukus gaudyti 

pradėjo,
Ir be parduno in vežimą dėjo. 

Prikimszo kaip silkių in 
baczka,

Net automobilio aszys braszka, 
O kaip in koza gabeno, 

Buvo nulindo, nedainavo.
Po tam sztriopa užsimokėjo. 

Kiek kas rubliu turėjo, 
•Tieji veselka paminės, 

Ir jaigu kur bus, malsziai 
sau sėdės.

O t amsimai,
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bzias 
sveiku,

vininio szviežtame orė 
satiles.

Paprasto, maitinanezio mais
to su daug vaisiu ir žaliu- lapu 
daržovių.

Kūno, proto ir dvasios szva- 
rumas.

Kūno veikimu
mas —* imant viską in vidurius 
ir vidurius szvariai laikyti.

Užtektinai vandens iszluuko 
ir viduriuose.

Pasilsėk kuomet jautiesi pa
vargęs - riziszkui ir protiszkai.

U žtek t in ai. pasilinksmini mo 
kad nuolat Imtum linksmu, ir 
visuomet atsimink senoviszka 
patarle — linksmas 
kitus linksmina.

Ar nenori pabandyti 
pasilikti 

isziniill ingu /
Pasilikti sveiku yra paplo

tis, ir vienas isz geriausiu in
gyti.

Kaikurie jiaproeziai nėr ge
ri, bet mus dabar interesuoja 
tik gorieji.

Vis tautu žmones guli sekti 
szias taisykles ir ingyti svei
kus paproezius, kurie juos už
laikys sveikais ir drūtais, kad 
jie galėtu dirbti, pasibovinti ir 
isztikro pasinaudoti gyvenimo 
geriausiais daigtais. Yra daug 
žmonių, kurie turi užtektinai 
pinigu bet truputi neatsargiai 
užlaiko sveikatos loszas taisyk
les ir žuvo didžiausia dovana
— ju sveikata.
* Ir tie žmones duotu neiszpa- 
sakytu turtą jeigu tik galėtu 
atgauti savo sveikata — bet pi
nigai negali nupirkti sveikatos
— isztikruju yra tik dovana. .

Kartais žmonoms galima at
gauti jeigu per ilgai nepames
ta, bet ypatingai atsargia turi 
užlaikyti Sveikatos taisykles, 
ir tik gydytojas jiems gali pa
gelbėti. Jis mums geriausia ga
li patarnauti iszegzaminuoda- 
mas mus regulariszkai syki in 
metus - gimimo dienojo, ir pa
tariant kaip galimo ir tolinus 
laikyti szita brangia dovana — 
jos notrotyt.

Mokyklose musu mokytojos 
mokina vaikus ir mergaites 
kaip tapti drutesniais ir svoi- 
kosniais, ne tik iszdesto moks
lą, ir mums augusiams vertėtu 
sekti tu mokytoju mokinimus.

—F.L.I.S.

taisykles ir 
linksmu ir

į

H

ii ll
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visais hitai- 
arzuolas sn liepa 

, kurrauksile puse tuzino 
m kaimv.nu!

Tegul mus dievai saugo- 
kad kas man viso svieto tur- 

asz vieno isz jn 
pu- 

persigandusi Gražute.
tavęs, geras

a,
us atiduotu,
icdoczia ant skaiirados!

szauke
Kas link

tavo geros mot e re s
ir iszkeps koki 

taip-gi
kianszinhr dttl *j)nsn’<!ziu. ’Bert Grnžtites, 
pakolovingi gražini padokavo- 
jo kalbėdami kad 
ankseziau leistis in kelione pa
kol saule dar nepakilo. Taip-gi 
jiedu

Įiajeszkos Geruli ir I 1
— lengvai kalbėjo 
keleivis, — už justi

H

senesnis
jie nori meile ir atvira szirdi del pake

kas 
sais tiktai 
stovėjo per szimtus motu 
po tam po liiomi aržuolu buvo
intaisytas aukuras ant garbes 
dievaiezio Perkuno kur vai'de- 
lytos kūreno szventa ugni o 
krivaieziai skelbo žmoniems 
dievu valia. Taip ilgus amžius 
prastova ja medžiai likos nu- 

sziadien dar
v i e t o j e k 11 rl R1 ] hid i ja 

bausnie dievu už 
mielaszirdinga ] 
pakelcvingais.

szventa t

kirsti o ežeras ii 
guli savo * 4
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O bizūnai,
Geri žmones sarmata turi. 
Nes ant visu Lietuviu vienai

žiuri,
Tai vyrueziai niekai,
Jaigu visi Anglikai, 

Szandina isz Lietuviu
Kaip isz tamsunu.

, gyventoju ne- 
pasielgima

Galas.
A

su
evingu, jus nuo dievu užsipcl- 
ict kad jusu pienas nciszseks

išz uzbono ir duona su medum |l 
Gražute eitu drauge su jais ir va įgysi t ta pati ka valgo die-

melde kad Gerutis ir
i

parodytu kele kuriuom jie tu
ri eiti.

ir taip jie visi apleido senu 
griutele ir ėjo tarp savos kal
bėdami, kaip seni draugai.

— Paoja gala, 
Gerutis pradėjo kalbėti,: — 
Kaip tai butu gražu kad musu 
kaimynai butu geros szirdies 
žmones, kad pakelevingam už
ėjus, surisztu sžunis ir sudraus
tu vaikus kad nemetytu akmo- mirti, norėtume abudu draugo- 
nais.

vai ant Anapoliaus ir Olympo, 
dar už* jusu gOradejystes pra- 
szykit nuo dievu ko tik sau no
rit o bus jums duota.

— Gerutis su gražute pa-
sustojo ir žiurėjo vienas in kita ir abudu

nežinojo ku pasakyti, bet abu
du mistino viena dalyku.

— Tegul mums buna leista 
gyventi drauge pakol 
vonsime <

į mes gy- 
o kada ateis laikas

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

———♦>------------

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

Boll Tolofonas 1-130-R
... -

Bzbulsamuoja ir laidoja mirusiu? 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil 
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, vesoliu, kriksztyniu ir 
kitiems paHivažinčjimams.

I

* ♦ ♦
Ilei jus Miki sporto vyrai, 

Padarytumėt gerai, 
Kad musztis pamestumet, 

Sue ja bile kur nesipesztumct. 
Jau tas negerai, 

Ir iszrodo juokingai,
Nes daugelio akys pamusztos,

H.

i

Tai yra nuodėmė ir geda 
ju uždel ju už negražu auginimą 

vaiku! — paszauke Gražute,— 
ir asz eisiu dar sziadien ir pa
sakysiu jie,ms koki jie yra blogi 
žmones!

— Asz mistinu, kad jus j u 
nerasit no vieno namie, —> isz- 
tare juokdamasis Greitis.

Veidas senesnio keleivio pa-

pašto u Ii,apleisti szi pastouli, nes mos 
abudu visados mylėjome' vie
nas kita!

— J)uis viskas 
norą! atsako keleivis. - 
pažiūrėkit aut savo grinteles!

Jiedvi atsisuko ir pažiurėjo, 
bet kas buvo per stebuklas! 
Vietoje sulūžusios
stovėjo puikus paloeelis isz 
balto murmuro

sidare rustus ir Gerutis su Gra- gonkoms, toje paezioje vietoje

pagal jusu
Dabar,

grintcles

S u gražioms

žute negalėjo akiu pakelti.
Jeigu žmogus neat jau-

ežia
kaip savo bi olio, — kalbėjo sė

ji s t‘ ne yra 
vertas gyventi ant sziOs žemos, 
kuri yra sutverta del žmonių 
gyvenaneziu vienybėje-ir hro- 
jisžkumo!

— Na ir jus, mano mieli 
žmonos, —-

vargingo keleivio taip,

kui- priesz valanda stovėjo šu
lu žus i grin tele.

—- Ozionais

nosnis keleivis,

yra jusu na-
— kalbėjo keleivis links-mas, 

mai žiūrėdamas in senuku vei
dus. Gyvenkite linksmai sa
vo naujam namo ir

paszauke Greitis Su 
nusiszypsojimu, — kur tas kai-O

uzbona.
— Kas jus per

buklus daranti žmones! — pa- 
szauko didžiulis už savo paežiu 
nusistebojas Gerutis.

— Jusu svecziai, mano ge
ras Geruti, yra jusu draugai,— 
atsake senesnis keleivis lengvu
ir meiliu balsu. — Duęk man allt kurios vaikai bėgiojo. Kas

vieni s te-
mas yra apie kuri jus dabai* 
kalbate ? kurioje puseje jis gu
li nuo czionais. Kad asz jo ežia 
niekur hematau.

— Gerutis ir jo pati atsi- 
gryžo ant pakalnes, kur vakar 
priesz nusileidimą saules mate 
jieęlu namus, sodnus ir ulyęžia

■ suteikit 
iniolaszirdyste del pakele vingu 
tai ka|p mus vakar priėmėt 
lūžusioje baku'želojb. -

Senukai puolė ant keliu kad 
padėkavoti
bet ju jau nebuvo, jiedu pra
nyko isz akiu senukams.

Gerutis «n Gražute sngryžo 
in savo nauja paloceli ir links-

su

pa kele vingioms,

taipgi puodeli pieno, o jusu buvo per nusistebėjimas semi- 
i ne-jam parodyt kad pieno uzbone uzbonas nuo szio laiko bus vi- ku kad kaimo tojo vietoje • « • 1 ‘ • 1 _ _ • •   _ _ . _ I a . • « i • 1 • « t •jau nėra, paemo uzbona ir už- sartos pilnas ir jums ir jusu. buvo, tiktai gulėjo platus ir gi- . • * « a • '• _. i f_ a f 1— J! • v v m i 'a • «vertnm pyle in Gretczto puodu- motorini nereiks niekad apie pus

kH, ne m i slystamu kad ton yra nedutekliu rūpintis!
i ežeran. Vanduo blizgėjo 

' kaip veidrodis nuo Spinduliu

mai leido savo senatvės dienas. 
Uzbonas su <pįenu niekad no- 
iszsitusztiiio, kepalas duonos 
nesumažėjo ir medus visados 
buvo vienokis.

Nors senukai gyveno gra
žiam palociujo, bet savo budo 
nopėvtnaihc, 
dingi del pakolevingu ir su vi-

buvo miolaszir-

sais gražiai apsieidavo. Taip
.■ '* ■' *T " 'J1'1 ' ■ ' y ' ■ "r
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CAPITATi STOCK ? 125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,368.02

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

Mos norim kad ir jus

G. W. BARLOW, Free
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kai.

331 W. Centre St •>

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Boll Phono 872) 
Shenandoah, Pa.

I

Nulludimo’ valandoje 
goriausi patarnavimą.

suteikiam 
Pulaidojima 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganGdinti.

- i ’Ai 'r ■■F1'' Alt 4ki
Isz Mahanojaus jeigu, kas parei-

kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefoniloti o pribusiu in 

, Telefonas 872.(ioHzlintri nilnutu.

■ » | ■
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S1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tukatantb doleriu žmogui 
rolszkia, 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 vaist-žoliu nuo 
bilė vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
■širdie* liga, tai atsiunsk 85e. e gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu 11-

Nervu Preparatas užbėga tai U-

*

(ra yra labai blogas dalykas, bst mu
su Nervu Preparatas u/bsga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu lollu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
Žolių pardavinėtojai vlauose miestuo- 
ėc, M. ŽUKAITIS,
25 Gillct Street. Spencerport, N. Y.

'.I.ii.i
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Kaip kokio szelmos. 
Asz rodą ant to žinau, 

Ir tiesiog pasakau, 
Jog tai girtavimas daro, 

Ir girtuoklius pas skvajeri 
varo.

Tai vis gerai, 
Paprastai Lietuviszkai, 

Jaigu musztyniu nebutu, 
Kraujo daug prisirinktu, 

Ir ant galo sirgtu. 
Sergekites vyrukai, 

Ba užeis toki laikai, 
Jaigu prasikals katras, 

Tai baisia bausmia iszras,
Arba isz Ameriko iszvarys.

Tai ka tada darys?

T i♦ * ♦ 
i

Tabako szapoje,
Badai Filadelfijoj, 

Penki sportai vieno nenorėjo 
Kad iszvytu ji isz szapos 

užslvertinejo, 
Bet nieko nepadaro, 

DaVbsžtaus žmogelio neisavare.
J
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K. RĖKLAITIS i
Lieluvitskas Graboriua 
Laidoja numiroliun pa
pai naujausia mada ir
mokslą. Turiu pagalbi- ] 
nlnke moterems. Priei
namos prekes.

Aid IV. Rpr»c* Ht..MAHAiaVrllY 
M ARKET Kf.» 
TA KAMI A, VA.
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ŽINIOS VIETINES
I — Badai Bukmauto kasyk
los pradės dirbti ant tikrųjų 
npie Ima diena Vasario-Febru- 
nry, kuurios nedirbo per koki 
tai laika.

— Ponstva Kralikai ant W. 
Mahanoy Avė., apvaiksztinejo 
praeita Subata savo 25-meti- 
nes sukaktuves apsivedimo.

— Paežiui© Jono Konas isz 
More jos nuszvilpe badai in 
Pittsburga palikdama szeszis 
mažus vaikus nuo 1 lyg 13 me
tu ir pasiėmė su savim gana di
dele suma pinigu kurios isz- 
trauke isz banko kcles dienas 
priesz tai. Vyras labai susiru- 
pinia ir jcszko dingusios moto
ras ne teip del savos kaip del 
apleistu vaikucziu.

— Gerai žinoma sztorninke 
Mrs. Minnie Herskerinte-$ei- 
vertiene, mirė Subatos ryta 
Anderson ligonbuteje, Phila- 
delphijoj. Lavonas likos atvež
tas in miestą ant palaidojimo.

— Poni Szosztnkauckieno su 
sunum Jurgiu isz Tamakves 
lankosi ana diena “Saules” 
dysteje.

t Jonas Sabo, gerai žino
mas Slavokas, berankis, mirė 
Nedėlios vakara.

— A’lncukas, trijų metu am
žiaus sūnelis V. Setevicziu, 234 
W. Mahanoy avė., likos nuvež
tas in ligonbute ant gydymo.

— Nedelioj atsibuvo kriksz- 
tas dukreles p. V. Pangoniu, 
615 W. Mahanoy Avė. Kriksz- 
to tėvais buvo Mrs. Blanche 
Waters isz Shenadorio su An
tanu Augaliunu isz Philadel- 
phijos. Varda aplaike Mare- 
Alieiji*.

Apie 12:30 valanda Ne
dėliojo po piet sudege namas 
Sillmono peczeje. Ugnis pada
re bjedes ant keliu szimtu do- 

• leriu.

re-

— Nusileidia rogutems nuo 
kalno ant B ulyczios, Subatos 
vakara, Jcraminas, 10 metu sū
nelis Vinco Juodeszko, 607 AV. 
Mahanoy Avė., trenkė in au
tomobiliu prigulinti prie Ma- 
geegan isz Lost Creek. Vaikui 
viena koja likos sulaužyta dve
jose vietose, petkaulis isznarin- 
tas ir supjaustytas ant veido. 
Likos nuvežtas in Ashlando li- 
gonbute ant gydymo. Joromi- 
no draugas Zigmandas Deresz- 
ka, 609 W. Mahanoy Avė., ku
ris radosi su juom ant rogu
cziu likos taipgi sužeistas in 
galva nuo ko apalpo, bet gydo
si namie.

DIDELIS BALIUS!
Ant paszialpos Juozo Reklai- 

ezio, 17 metu senumo vaikino 
kuriam buvo nulaužta koja 15

ft
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menesiu adgalios ir iki sziam 
laikiu da negali vaikszczioti, 
todėl rengia balių idant galėtu 
toliau gydytis. Balius atsibus 
Panedolio vakara 4 Vasario 
ant Norkevicziaus sales. Gra- 
jis gera orkestrą visokius szo- 
kius. Inžanga bus 50c vyrams, 

» 25c moterims ir merginoms. (4t.
ANT RADOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

• , 1,-

Namas po No. 78 S. Main St. 
Kreipkitės ant adreso:

403 W. Pino St., 
Mahanoy City, Pa.
SZTAI PROGA!

(t.10

b* r

Proga del tinkamu žmonių, 
kuria insigavus nereikia bi
joti© bedarbiu, maža-darbin ir 
straiku. Parduodu labai pigiai. 
Jaigu tinkama mainau ir ant 
Ntubos. Atsiszaukite ant szio 
antraszo:

Mr. Petor Szvilpa,
Lake Side, 

Tamaqua, Pa.
PARSIDUODA.

(t.14
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Naujas namas su bizniu. Bu- 
cerne ir groSerne. Taipgi nau
ja*. gar adžius didžiai ant dvie
ju automobiliu. Tegul atsiszau-

SHENANDOAH, PA.
I, '

— Kokis tai vyrukas isz 
Wiliam Penn staigai iszsokos 
isz lovos Adomo parėdė iszbe- 
go laukan ir atsigulė ant snie
go. Kaimynai ji sugavo ir pa
guldė in lova. Žmogelis gerai 
paszalo.

Žmogelis gerai

— Ant West Lloyd uliczios 
praejta Ketverga dvi mergis- 
czios susipesze už koki ten spor 
teli. Merginos apsidrasko vei-j 
dus, sudraskė drapanas o su
sirinko žiopliai turėjo nemažai 
funiu žiūrėdami in pasiutusias 
flaperkas.
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Shamokin, Pa. — Nusileidus 
/uio kalnelio ant rogucziu, He
lena Viszniauckiuto 17 metu 
trenkc in stovinti automobiliu 
ir tcip susižeido kad in trumpa 
laika mirė. Josios drauge Vio
leta Vasiliauekiute likos pavo
jingai sužeista.

Tamaqua, Pa. f Pati Ludvi- 
ko Andrukaiczio, 36 metu mirc 
nuo uždegimo plaucziu. Paliko 
dideliam nuliudimo vyra ir ke
turis vaikus. Palaidota S. S. 
Petro ir Ppvylo baŽnyczioje su
pamaldomis.

Cleveland, Ohio. — Pereita 
szesztadienio vakara, isz Ežel
iu teatro ant Superior ir E. 70 
st., vienas vyras iszsiviliojo in 
gatve 5 metu mergaite, Jasanu 
dukterį nuo 7608 Lockyear avė. 
ir pripirkęs saldainiu nusivežė 
in savo kambarį. Jos broliukas 
mate kas darėsi ir pasakė kad 
mergaite iszsivede koks tai 
kumpanosis vyras. Duota žinia 
policijai, kuri iszjieszkojo mer
gaites parobiko, bet nerado. 
Nedelioj mergaite buvo atvež
ta ir palikta ties 7514 Lockyear 
Avė. Ji pasakojo kad tas vyras 
parsineszes in savo namus ,]a 
pavaiszino, palaike per naktį, 
ir atvožė ant jos gatves ir pa
leido. Mergaite atrasta gatvėj 
ir atiduota policijai. Nugabe
nus ja in Mt. Sinai ligonbuti 
duota žinia ir tėvams. Tęva* 
nusiskubino, nusigando, bot po 
apžiūrėjimo pasirodė jog ja*, 
visiszkai nieko nebuvo pakenk
ta.

Tėvams reiktu būti atsarges
niems leisti mažus vaikus vie
nus in teatrus ar sziaip kur.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— aurv Antanas Radzevi- 
czius, gyvenos 
St., Kingston;

Mirė
257 Frederick 
palaidotas su 

bažnytinėmis apeigomis in pa
rapijos kapines. Pringle. Ra- 
dzeviezius buvo pavyzdingas 
Amerikonas tarpe, nes tarnavo 
kariuomenėj ir buvo per Spa
nish-American War karo lau
ke. Kas yra didele retenybe 
Lietuviui būti to karo vetera
nu.

Paliko moterį, du broliu ir 
broliseseri, Edwardsvillej ir 

bei seseri Lietuvoj.
Plains, Pa. Bedirbanti ang

lių kasyklose Petrą Jukna, 31 
metu amžiaus, uolos sunkiai 
sužeidė ir vargszas mirė.

Plymouth, Pa. Anglių kasyk
lose ežia Lietuvi isztiko didele 
nelaime: puldama uola, sužei
dė ir nulaužė koja Juozui Stan
kui, 31 motu amžiaus, gyv. 100 
East Main St. Nuvežtas ligoni
nėn. Nuo mirties vietoje, isz- 
gelbejo kiti darbininkai.

BUVO DA PER JAUNA.

Kiek metu turi tavo Jo
nukas?

Kad ne atmenu!
Tai kaip senei apsivyra-

vai*
— Kad da buvau per jauna 

ir kunigas szliubo nedavė ka
da Jonukas atsirado...

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

Ant Antro Floro Klinft Sztorostoro

fee in “gftfileft’.' redakciją. ,(t.9 19 ,W. Centrą St Mahanoy City
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yra tai Receptas del 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karssezio ir Materijos. 

Graftal valkla. Gausite aptlakoaa
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Szi puiki Norwood, Muss., ro-
PUIKI ROTUŽE IR ATMINTIS DEL ŽUVUSIU KAREIVIU.
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Mrs. O. A. Hookstown, Pa.— 
1.) — Mergaite norinti instoti 
in ligonbuti, lavintis ant nor- 
ses, turi užbaigti High School, 
gauti nuo daktaro pabudima 
kad yra sveika ir tinkama,
jaigu instoje in Katalikiszka 
ligonbuti, tai turi aplaikyti pa- 
liudiniima nuo savo prabasz- 
cziaus kad yra moraliszko pa
sielgimo mergaite. Mokslas te- 
sisi nuo trijų lyg keturiu metu, 
o visa mokslą aplaiko ligonbu- 
teje. Užbaigimas norses kasz- 
tuoje ant meto nuo 300 lyg 500 
doleriu. 2) — Adresas: 
nybe,” 193 Grand Str., i193 Grand Str. 
lyn, N. Y.

: “Vie- 
Brook-
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, Karojo, 
Norwood’o likos pastatytas ne
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SHARKEY — 
LAIMĖJO KUMSZTYNES.

New York - Petnyczios vaka

senei už suvirszum puse mili
jono doleriu.
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Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi

A P TIE KO J E PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY OITY, PA.
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TEISYBES.

* Vienas iszinintingas in- 
tikes del deszimts kvailiu, ne
gu vienas kvailas d|bl deszimts 
iszmintingU.

Gera rodą būna gera, bet
ne visada, ir brudosne buna ge
ra kaip kada.

Tada buna geriause mo
tore, kada savo burnos neatve-

*

«

re.* 
pripras,
ras.

į'

Kas per daug prie ko ac
tas visame saugybia

Jeigu va iky ne protą tu
rėsi, tai milemos nelekiąs ne

I

Tinginys žmogus, del vi-
pasiusi.

*

su nekenezemas bus.
..................... .........
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1ra Sharkey — Žukauckas su- 
muszo savo priesza Christner • 
in dcszimts raundu be pagul- 
dimo. Referatas apszauke ji 
ingaletoju.
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Nossokoff’s Beauty Parloe 
BALBERIU MOKYKLA 
Del Vaikinu ir Merginu 
Kreipkitės ar raszyldte 

ant adreso
1202 Pen n Avė. Pittsblrgh, Pa. 

Telefonas—Grant 7771

* '■* ®

t i

♦

bSi'

Laksztingalas kaip nu
stojo mylėti, tada pradeda ty
lėti.

* Bukio drūtos vieros, o ne 
dingsi niekados, tiktai silpna- 
dusziai baidosi, kada gerbūvis 
ant blogo mainosi.

Jeigu senas

*

T

I

Jeigu senas vyras jau
na paczia yma, tai del 
smerti priskubina.

Brolau

saves

Brolau, jeigu “Saule” 
skaitysi, jokio rupeszczio netu
rėsi.

jeigu

Apsisaugokite Influenzos 
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga 
Hea-la gyduole ir Black Crow 
Pigulkas. t.f.
------------------------------------5—
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KOVOJE UGNĮ SU CARBON-DIOXIDE GAZU
K,. , 
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hat business 
would beYOUR4 /

first choiceX-I

O

F

If you were given an opportunity to invest 
in any business you desired, and if you 
were experienced in investing, your first 
consideration would be for the SAFETY 
of your money.

You would not wish to invest in 'an in
dustry whose business was good one year 
and bad another.

You would wish to invest in a business 
with a definite, assured future.

'•i’l I 11 I ■ I ■> |l' l|! - , ■ I,

You would want a business that was not 
dependent upon a few people for its income.

f you were wise, you would pick a busi
ness dealing in a recognized necessity of 
every-day life, whose product must be used 
in some way in nearly every home on every' 
day by every individual.

You would want a business which would 
be certain to grow and prosper as the 
country it serves grows and prospers.

You would want a business selling some
thing for which no substitute would seem 
possible in the near future and for which 
additional uses and needs would 
constantly.
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Los Angeles, Calif., ugnagesiai pradėjo naudoti nauja <r

fe?

asm*
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arise

ectricity<•

i ūkia prieszais ugni — karbo-Į/l (IUVJW HUUIIVV4 JI till J lt I 11JY l Cl 

niszk-u dioksidu gazu. Taji gftza naudoja-tiktai kur užsidega aliejus, dirbtuves kvarbos ir 
panaszios ugnys ir nesunaikina jokio tavoro kuris rastųsi dogancziam fabriko.
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SKAITYKITE
I

“SAULE” SENAS BIZNIERIUS.

4

I

— Klauso jaunas biznierius 
seno biznieriaus:

— Kodėl czionais Amorikc

visi turi po du vardus?
— Tai mat, kaip tu da ne- 

Del to, kad kaip karta 
subankru'tina, tai paima antra 
varda ir vėl bizni varo.

v • •žinai.

would ‘ be the natural answer — your first 
choice for investment. Electricity is the 
world’s most useful servant to-day. It is a 
NECESSITY OF EVERYDAY LIFE.

Over 28,000 people living in Pennsyl
vania have chosen to invest their savings 
in Pennsylvania Power & Light Company 
Preferred Stock. Make this investment

Read i ng 
. lines: >;

H

■V ► *

Dubeltavas 
Tikietas

i

< ..

$4.00
IN

NEW YORKA
NEDELI0MIS 

3 Febrariaus, 3 Morcziaus
^■MMM——MU» »■■!» -TWM—» IM ——» I II n H -« .

Specialie Treinaa Subatoe Naktį

Im Ryte
Shamokin ••••••• •••••• 12.01 
Mt. Carmel .z...‘.................. 12:10
Ashland •.,•.•••«•«•••• 12 
Girardville.................................. 12:55
Shenandoah............................... 12:35
Mahanoy City ....................... 1:16
Tamaqua .................................. 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 28rd St. 7:40

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

Ant Readingo Geležinkelio
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Your Choice
IT’S SAFE . . . and pays 
dividends every 3 month s
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ISZRENKA PATOGES MERGINAS PER RADIO.
Floronz Ziogfiel’d, žymus teatrininkas renka patoges ak- 

•torkag su pagclba television per radio. Zerkolas yra pritaiso* 
mas prie radio aparato, mergina atsistojo prie savo aparato 
kur jiji buth ir tokiu būdu mato mergina ir jaigu ji jam pa
tinka, tai liepia atvažiuoti*
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Shares for sate at all offices or through any 
employee of Pennsylvania Power & Light Co.

Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe 
MM MM MM MM MMB -mm MM M»« MM flMMI MM —— MHMI «MM c-MM. m

PENNSYLVANIA POWER ft LIGHT COMPANY
Preferred Stock DapL, Allentown, Pa.

(Mark X In □ meeting your requirements)
□ I vrteb to eubecribe for~~~.——eheree your tS Preferred Steck at price 

of SB7.M and aeoruod dividend per ehere. Send bill to meehowing react

■hares your IS Preferred Stock on Rasy
•mount due.

□ I wleh to eubecribe for.^..

»rtnent Plan of tlO per .bore down and *10 per ebai
M and accrued dividend per share bae boon paid.

.... aharea your S3 Preferred Stoc*
_________ dead per ehare with draft attached through

Wimt BtXmamh .......  — ... -......——-

Mill . II ..............................  ■■ ........... ■ . ...........

ftntl .............. ■ ....—.1 I ■■■■- ..wurw

Ettr.......................... ... .. ,.,i.i ■■ . .........................
■B MM MM «MM «Mm MM MM |M MM MM MMS MM dMM MM MM dMBM SMM MMM

■ * ,1,1.,, « -■ •&> •■KHNH ■ ,r • *■*

»rment Plea of tio per ebera down and 610 per ehare per oroatb aatU 
OO and acocutd dividend per ehere bae boon paid.

□ Pleeee ehlp.-._____ abaree your M Preferred Steeb at 9WM aad
accrued dividend per ehare with draft attached through
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