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ISZ AMERIKOSKAN“?
PASEKME

GIRTUOKLYSTES

ža sties atsitiko 
atsitikimas

NUSTUME SENI NUO TRE
PU, KAD NORĖJO VESTIS 

SU JAUNA MERGINA.

Cloudesburgh, Pa. — Isz prie- 
girtnoklystes,

ezionais liūdnas
Slavokn szeimynoje, kurios už
sibaigė mirezia. Tula szeimyna 
atgabeno savo giminaite isz te- 

Pas mergina pradėjo 
lankytis jaunikei, o žinoma,
vynese

žinoma 
kad be butelid neapsiėjo.

traukėsi 
kasdieninio paredko o ant ga
lo atsirado ir 64 metu naszlys 
kuris geide apsivesti su mergi
na. Senis likos priimtas per gi
mines nes turėjo pinigu ir in 
kėlės dienas ketino atsibūti su
gertuves. Ant to tikslo paren
gė asztuonis baksus naminio 
alaus ir keliolika galonu mun- 
szaines bet vos tik buvo iszger- 
ta keli baksai alaus kad sztai 
jau kilo pesztync.

Vienas isz jaunesniu jauni
kiu nesutiko idant taip jauna 
mergina tekelti už tokio senio 
ir isz to prasidėjo musztyne. 
Laike musztynes, jaunesnis 
stūmė seni nuo trepu ir tasai 
nusilairže sprandu ir koja. Se
nis mire ligonbuteje Johnstow- 
ne, o 'kaltininkas likos areszta- 
vohis ir 7iž(fTTTTt<T?‘"*kalėjimo 
kaipo ir keli liudininkai.

TURI 29 VAIKUS — 
VISI GYVI.

Uederville, Mont. — Dauge- 
g vaiku 

gyvenantis

Girtuoklyste ant

lis szeimynu turi dau 
bet J. Kasturecki, 
ezionais ant artimos farmos ga
li pasigirt kad turi daugiau 
gyvu vaiku no kaip ‘kiti. Pra
eita Subata jojo pati apdova
nojo ji su 29-tu kūdikiu. Tėvai 
isz to džiaugėsi kad juju gimi- 
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ANGLEKASIO
KOKIU BUDU KAPITALIS-Į 
TU “KAZOKAI” NUKAN

KINO NEKALTA DAR
BININKĄ.

Pittsburgh, Pa. — W. J. Lys- 
Ilarold Watts ir Franas 

(Lietuvys?),,. nariai 
anglines policijos likos pripa
žinti kaltais per koronerio džiu- 
re už nužudinima anglekasio 
Jono Barkovskio isz Santiago, 
kuri sumusze ant smert “ka
zoku” kazarmese Imperial, 10- 
ta Fcbruariaus. Visi trys likos 
uždaryti kalėjime be kaucijos 
lyg teismui.

Kokiu budu 
kos nukankintas tai 
slieetvos daktaras J. M. Patter
son, kompanieznas daktaras 
Pittsburgh Coal Co., Jmperi-

ter, 
Szlapikis

Barkovskis li-
nukankintas tai laike

kompanieznas 
Coal Co.,

al’e, iszaiszkino sekaneziai:
“Tieji trys palicijantai nu- 

ant smert taji žmogų. 
Buvau paszauktas iii kazarmes 
apie antra valanda nakezia ant 
susiuvimo žaidulio petyje 
Watts’o. Po tam Lysteris ap- 
reiszke man kad randasi kitas 
žmogus kuris reikalauja dak- 
tariszko apžiūrėjimo ir atvede 

kambarį Barkovski kuris 
galėjo paeiti. Barkovskis 

sukrito ant grindų ir Jjysteris 
ji pradėjo spardyt o žmogus 
gulėjo be žado. Kada ji paso
dino, Lyster pagriebė ilga sto
ra diržą AU4U’n<k‘jo plakti ne- 
mielaszirdingai pusgyvi angle- 
kasi. Barkovskis nuo plakimo 
truputi atsigaivino. Apžiurė
jau ji po tam ir radau kad tu
rėjo sulaužytus szonkaulius. 
Liepiau Lysteriui paliauti taji 

pasielgimu bet jisai 
ji plake.

kankino

m 
vos

žveriszka
toliaus
žmogų 'sumusze
veiverio rankena

H■ k

ne ne greitai iszdils o priek 
tam turės užtektinai darbinin
ku ant farmos.

KUNIGAS PLESZIKAS.
Dalas, Texas. — Czia 

suimtas ir kalintos kalėjimo už
darytas protestonu kunigas, 
Rev. Joe King kaltinamas kaip 
pleszikas. Vieszbuty, kuriame 
jis buvo pasiėmęs numeri, rado 
apie $1,500 vertes pa vogtu 
daigtu.
Kunigas King prisipažino kal

tas. Jis pasisakė, kad Riversto
ne, Io wo j turėjos gera parapija, 
bet bažnyczios trustisai buvo 
netiko. Bažnvczia buvus nekū
renama, buvo ' be galo szalta, 
bot jis negalėjos prisipaszyti,* 
kad instaisytu krosui. Nusibo
do, ir jis metes.
Texas, kur manos rasti szilies
iu orą, bot ir czia buvo szalta. 
Pinigu neturėjęs. Buvo alka
nas. Tad ejes vogti. Apklaustos 
viena “cash register!,” ap
krautos kita. Pavykę. Pavogęs 
viktrola. Jis visados meges mu
zika. Ir likes plesziku.

SLAPTAI GYVENO
SU ANTRA PACZIA 

PER 18 METU.
- Montccello, N. Y. — Per stai
gia mirti H. M. Coons, advoka
to, iszsidave jojo slaptingas 
gyvenimas su antra paežiu apie 
kuria nežinojo jojo pirmutine 
pati ne jojo artimiausi drau
gai.

Slaptam kambarėlyje, szale 
jojo ofiso, gyveno jojo mylima 
Elena Bruee, su kuria gyveno 
tam kambarėlyje per 18 motu. 
Antra motoro por visa ta laika 
niekad neaploisdavo tojo kam
barėlio.
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Szis paveikslas nutrauktas isz eroplano parodo Szv. Petro Katedra ir Vatikano palo-

arba mažos Popiežiaus vieszpatystes, kuri sutiko
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cius kurie susideda isz “Vatikano Miesto”
Italije atiduoti Popiežiui po daugelio metu. Vatikano miestas turės

4 4 Vatikano Miesto
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badai savo pinigus ir 
pacztines markes. Kamputyje parodo paveikslus ]\lussolino ir kardinolu Gasparri kurie pa- 
sirasze ant taikos.

NEUŽGANADINTAS ISZ
KŪDIKIO — BANDĖ 

SAVŽUDINSTA.
Philadelphia. -— Už lai kad

-
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Kaotuoja: Amerika ant Mad matu 98.OW 
^Europoje ir Kanadoje 84.00 ant viso meto.
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DVASE
TELEPONAVO

ŽMOGUS RADOSI WARSZA- 
VE, BET JOJO DVASE 
TELEPONAVO NEW 

YORKE.

ARABAI PARDUODA KAS 
SAVAITE TUKSTANCZIUb 

ŽMONIŲ IN NELAISVIA.
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Pirmiause 
baisiai su re

po tam pa
naudojo pokei’i, bile ir misingi
nius krumplius.

Palicije norėjo iszgauti nuo 
Barkovskio pripažinimą ar ji
sai nudure palicijanta Watts 
ir tame tiksle nelaiminga kan
kino pakol nukankino ji ant 
smert.

Irž tai da'bar daroma stengi- 
mai idant panaikint visus an 
liniiis palicijantus
kompanijų ir kaip rodos tame, 
turės pasisekimu.

angliniu

PASILIKO SEN MERGE IR 
SUSILAUKĖ 100 METELIU.

Boston, — Miss Wilhelmina 
Robinson susilanko jau 100 me
teliu amžiaus, ir niekados ne- 
buvo|tok(‘jus. Da ir dabar ji sa
kosi nekenezianti vyru. Ji ir 
gyvenus taip ilgai ir laimingai 
tik del to, kad nebuvus kvaila 
ir niekados nejus už vyro.
RADO SIDABRINI DOLERI 
ISZ 1804 KURI PARDAVĖ 

UŽ $3,600.
^Milwaukee, Wis. — Vienas 

isz darbininku kasdamas pa
matu, rado ‘bleszinc kurioje ra
dosi daug seuoviszkii pinigu. 
Tarp tuju radosi senas sidabri
nis Amerikoniszkas doleris pa
einantis isz 1804 meto, už kuri 
gavo 3,600 doleriu,

Berlynas. — Korespondentas 
laikraszczio “Auzeiger” prn- 
nesza, buk Afrike da nepaliovė 
pardavinėti juodus nigerius In 
nelaisve. 'Tūlas aficierius jam 
pranesze, buk Angliszka val
džia gana gerai žino apie par- 
da v i nejima
Mirdi, EI Birke, Taife, ir t. t., 

ant spiritual i sz’k o posėdžiu ku- kur tukstaneziai kas sa n vai te 
ri turėjo lenkiszkas spiritualis- sudamiecziu vyru 
tas Ossovieekis. Pirmiause ji
sai pradėjo posėdi su papras
tais atminimais visokiu dalyku 
ir mįsles susirinkusiuju, bet ant 
galo parode savo galybe da 
daugiau.

Ossovieekis, persinesze su sa
vo dvasiniu kimu in gyvenimą 
p. Emersono New Yorke, kur 
niekados nebuvo ir 
Pradėjo jisai apsakinet 
padėjimu namo, rakandus ir 
kada iszgirdo skambanti tele- 
pona priėjo prie 
pradėjo kalbėti.... 
kuris labai norėjo kalbėtis su 
p. Emersonu. Erncrsonas dva- 
siszkai jam apreiszkc koki duo
ti jam atsakymu ka dvasios kū
nas Osovickio ir padare.

Nemažai nustebėjo p. Emei- 
sonas isz tokios g 
jam iszaiszkinejo jojo 
Jna, 
vieuki pradėjo tclefoiiuot, 
daugiau nusistebėjo. Kada su- 
gryžo in New Yorka, persitik
rino kad viskas buvo teisybe.

Varszava. — Czionais nese
no! lankėsi p. Kmerson isz New 

laike savo 
turėjo proga

Yorko ir 
ezionais

i
I 
ii

buvimo 
rastis

savo galybe

nemato, 
visa

Auzeiger

nevalninku kaip 
ir t. t.,

if 1%

- fl.

, moterių ir 
vaiku yra parduodami in ne
laisve. Siidamiecziai yra Ang
lijos padonai.
Abisinijos valdonas tuom biz

niu pats užsiima isz ko turi 
dideli pelną. Siuncze jisai savo 
ginkluotus žmonis in Sudano, 
in Italu valdoma Eritrėja, in 
Francuzu Somali žeme, ir kaip 
kada visus kaimo gyventojus 
suima, sukausto ir varo kaip 
gyvulius ant jomarko kur par
duoda. Už gera drūta vyra ima. 
lyg 400 doleriu, už moterių nuo 
150 lyg 200 doleriu, o vaikus 
parduoda po szimta doleriu.
35,000 ASZTUONESDE- 

SZIMTS METINIU
ŽMONIŲ AUSTRIJOI.

Viednius.
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telepono ir 
su žmogumISZ LIETUVOSTRŪKIS NUSIRITO IN ARA

BIA — 5 UŽMUSZTI DAUG 
SUŽEISTA.
III. — Penki angle- 

dau- 
nusi- 

mainieriu
--------- ----- ------- - -

Peoria J

ji paeziule apdovanojo patogia kasiai likos užmuszti ir 
dukrele
mintis Germantown, bandė at-

cyvasti per perpjovi- trūkio
ma sau pilvo ir iszgerima bon- Apie 800 anglekasiu

Poor i jos in darba 6:30 isz
'kada nelaime

imti sau

*

200 doleriu, o
'II

Juozas Novak

O’

y gyve- giau kaip 76 sužeisti per 
ritimą nuo begiu 

ant Peoria> >

4 4

jei ožkelio, 
važiavo

kūtes karboli nes rukszties. Nu
li go ulbu t e, daktaraivežtas in

isz 
ryto, atsitiko.

t ■ yii
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— Austrijoliszki

jam iszgelbejo gyvastį ir badai Trejei, kurie pasiliko sveiki ir 
fialbet savo drau-jis pasveiks.

KVAILOS LAIŽYBOS.
Scranton, Pa. — Mikas Kas- 

seti, 26 metu, kuris pribuvo isz 
Austrijos keli menesiai adgal, 
sudaro laižvbas
buk iszgers szeszis stiklus mun- 
szaines. Po

sti

gyvi pradėjo g______________
gus isz sudaužytu vagonu ku
rie buvo mediniai ir 
degti.

"Visos ligonbutes ir 
p ri j) i i dy t i su že i st a i s

pradėjo

hotoloi 
isz kuriu

draugais i)a(Įaį keliolika mirs nuo .sužei

teisybei iszgero 
szeszis stiklus, iszejo laukan ir 

negyvas.krito negyvas. Palicije ’aresz
tavojo draugus kurie prikalbi
no grinoreli ant tuju laižy'bu.

GIMĖ SU 24 PIRSZTAIS.
a.

Mrs. Edward 'Wagner’iene pa-
24 pirsztais

Yorktown, 1 > — Ana diena

su

Sziaijp kūdikis yra 
sveikas.

n up jaut
bet

Tėvai mano 
nereikalingus 

i szmin tingesni

idimu.

NEUŽGANADINTA ISZ
12-SVAR1NI0 KŪDIKIO.

Philadelphia. — Kada dak
taras apreiszke Mrs. Irenai Or
lando, buk josios kūdikis svė
re dvylika svaru, motore nusi
minus paszauke:

ziegorelis 
kuris buvo padirbtas mete 17- 
31 ir tabakierka isz meto 1740. 
Visa turtą žmogelis prisisavi-
no.

DU METUS UŽ 
DINAMITĄ.

gimdo kūdiki
— po szeszis ant kožnos rankos 
ir kojos.
visiszkai
duoti
lirsztus
žmonos pričsz tai prieszinasi. 
Sako kad vai’kas su tiek pirsz- 
;n bus giliukningas, bet tėvai 
sako kai gal būti geras vagis.

GYVA “FUTBOLE.”
Brooklyn, N. Y. — Kuopa 

vaiku rado kokia lai dožuke 
ant- tuszczio loto pradėjo su ja- 

“ futbolo.

“Tai labai 
mažas kūdikis, jaigu tik tiek 
svote, mano ;
16 svaru. Visi mano vaikai, ku
riu dabar turiu 16, svėrė daug 
daugiau ne 
uis.”

Motore pagimdo kūdiki Mi- 
sericordia ligonbutojc. Dakta
rai tokiu motinos neužganadi- 
nimu nemažai nusistebėjo, nes 
pagal juju nuomone tai kūdi
kis svore užtektinai.

pirmutinis svėrė

kaip szis paskuti-

KAUNO UNIVERSITETO 
STUDENTAI ŠUKELE 

MAISZATI.
Kaunas, Lietuva. — Po ma

sinio mitingo, invyko Lietuvos 
Universiteto jo septyneriu mc- 

sukaktuvems, o taip jau
vienuolikos metu Lietuvos Ne- 
p r i k 1 a n so m y bes suska kt uvems 
minėti, kilo studentu neramu
mai, kurie traukėsi per tris va
landas:

Kauno policija, 
gautu sustiprinimu, 
maisztininkus apmalszyti. Kai 
kurio policiniiikai buvo sugau
ti ir inkalinti Universitete.

Ties Valstybes Teatru, kuria
mo ėjo specialia rodymas ir in 
kuri buvo atvyko prezidentas 
Antanas Smetona ir ministeris 
pirminin'kas Augustinas Vol
demaras, studentai padare de
monstracija apszvilpdami val
džios atstovus.

Demonstracija pasibaigė pir
ma valanda 'nakties, kai gatvė
se pasirodo 'kareiviu patruliai.

Kaunas yra karo padėty ir 
gyventojams užginta po 1 va
landos nakties rodytis gaivose.

Dvideszimt studentu buvo 
arosztuoti. ♦

galybes kada 
gyveni- 

rakandus, bet kada Osso- 
da

laikra.szcziai

policija nežiūrint 
negalėjo

sniegai

kur

DABAR TVANAI KERSZI- 
NA EUROPAI.

Viedinius. — Daug žmonių 
pražuvo Jugoslovakijoi, Make
donijoj, Graikijoj ir kitur tva- 
nuosia, kada pradėjo 
tirpti.*

Anglijo! prisnigo kaip 
nuo 14 lyg 16 pėdu sniego. Da
bar sniegas pradeda tirpti ir 
žmonis kraustosi in kitas vie-

Vokietijoi upes pradeda 
daro dideles

ja loszti ‘‘futbole.” Vienas isz 
vaiku iszsitare kad lai nepa
prasta dožuke ir visi buvo aky
vi žinoti kas joje randasi. Ka
da vienas isz ju atidaro, pare
gėjo pusgyvi kūdiki kuris gal 
buvo keliu dienu amžiaus. Pa- 
szau'ktafc palicijantas nunesze 
kūdiki in prieglauda del rasti- 
nuku ir adgaivino kūdiki ir 
kaip rodos jis gyvens,

Friedrich
Helena

metu, norėjo sa-

paduoda akyva 
surasza buk maža Austoje turi 
35 tukstanezius žmonių kurie 
j*iihwk<\80 metu amžiaus. Mo 
teres gyvena ilgiau nes isz tojo 
skaitliaus 20,000 yra moteres 
o 15,000 vyru. Moterių, kurios 
jau susilaukė po 70 ir 100 metu 
yra daugiau.
JESZKOS MAIŽIESZIAUS 10 

DIEVO PRISAKYMU 
TOBLYCZES.

London, — Profesorius Dr. 
Los Angeles, szi-

met pradės jeszkoti ant kalno 
Nebe, Deszimts Dievo prisaky
mu toblyczes, kurias iszrežo 
Maižieszius, kur 
surasti ir kur badai likos pas-

Futerer isz

tikisi jaises

1
;w

tf

'A

tas.
iszsilieti, kurios 
bledes visoje aplinkinėje.

Vestfalijo! pradėjo kasyklos ! 
geriau dirbti, 10,000 angleka- 
siu aplaike darbus, nes anglių 
rei'kalauje visa Europa.

leptos per Maižiesziu peeziure- 1 
j<‘- ■KMiIii''

4 Ml"

Dr. Futerer, jau aplaike pa- 
velinima ir iszvažiavo in kai- i 
mis jeszkoti tojo brangaus pali 
kimo.

TAMSUS ŽMONIS
POPIEŽIUS PRIESZINGAS 

PROHIBICIJAI.
Rymas. — Popiežius Piusas 

XI staezei apreiwz'ke savo nuo
mone, ka mano apio prohibici- 
je kuris pasako, buk tiesas Vol- 
steado (prohibieijo) yra nemo- 
raliszkos ir prieszinasi instaty- 
mams Kristaus. ’ ’

Franci ja užtvirt ina 
nia Popiežiaus, 
tasai popiežiaus
mas turės didele intekmia ant 
prohibicijos klausimo Amorike, 
ejna privatiszki paskalai, buk 
popiežius atvirai kovos prie- 
szais prohibieijo Amerike.

■"•f1"' 'i'

PRIKALĖ LAVONA PRIE 
GRABO IDANT NEGALĖTU 

SUGRYŽT NAMO.
t

Budapeszt. — Pagal daneszi- 
ma Vengriszku laikraszcziu, 
žandarai atidengė pietinėje da
liję Vengru tarp kaimuoeziu 
bjauru papratimu niekinimu 
mirusiu lavonus, turėdami apie 
tai savo kvaila nuomonių. Ke
lios dienos adgal, mirė kaimuo- 
tis vardu Ilren, kad jojo stai
ga mirtis paludino nužiurineji- 
ma, valdže pareikalavo at kasi
mo lavono.
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Kaunas, 
stokosSUGRYŽO PASIIMT DINER- 

KE; PAAUKAVO GYVASTĮ.
Mount Carinei, Pa. — Juo

zas Žu'kauckas, 40 motu, mirė 
Ash lando ligonbūtoje nuo su
žeidimu kokius aplaike kasyk
lose. Žukauckas taja diena ojo 
namo isz Mowry kasyklų už- 
baimes savo dienos darba o ka
da radosi pusiau-kelyje eida
mas isz szliopos, atsiminė kad 
bruste paliko savo dinerko ir 
bonka, kad sztai nuo virszaus 
nukrito szmotas anglies sveren- 
tis szeszis svarus ant galvos, 
padarydamas dideli žaiduli. 
Artimi darbininkai 
mo sužeistojo, subėgo, iszneszo 
ji in virszu ir nuveže in Ash- 
lando ligonbuto mirdamas Pa- 
nedelyje. Velionis paliko pa
ežiu ir tris vaikus.

ISZBADEJA ŽMONES KELE 
SUMISZIMUS.

- Isz priežasties 
maisto Biržuose kilo

maiszacziai terp žmonių. Poli
cija iszvaike-didele myne žmo
nių ir daug aresztavojo. 
valdiszku namu žmonis iszka- 

Įilakatii's su ‘ ‘
mums duonos ir darbo.” 
szime su policijo likos sužeista 

jin- už-

bin o

Ant

Duokite
Sumi-

. szesziolika žmonių o 
muszti.

ant riks-

nuomo-
Manoma kad

iszsireiszki-

Žandarai rado lavonu prikal-. METEORAS NUKRITO ANT 
NAMO.

Kaunas.
Lietuvos, nukrito isz dan
gaus didelis meteoras pasidarė 
ugninio 'kamuolio. Puldamas 
pataiko in trijų laipsniu narna, 
kuri konia visa sugriovė. Terp 
žmonių kilo didelis sumiszi- 
mas, 
kas atsitiko.

I

— Rytiileje dalijo 
nukrito

NUTRUOINO SAVO VYRA
Lodžius. — Gyvenanczio ka- 

riszkuoso barakuose Zalibore 
sužeistam kareiviu 28 metu Ba- 
zilini Obasinkui, pabėgo isz na
mu pati. Manydamas kad pati 
nuvažiavo pas tėvus in Laska, 
nusidavė paskui jaja, kur ant 
tikrųjų jaja surado. Vyras su 

pasikalbėjo, pavalgo 
pietus, bet motore užsispyrė ir nais tuju, kurie nurszta ant 
ne norėjo su vyru sugryžti, to
dėl Obasiii’kas pat’s iszvažiavo.

Kelionėje vyras apsirgo nuo 
užtrucihimo. Tiesog ji nuveže 
in ligonbuti, kur daktarai isz- 
tyrinejo, buk li'kos užtrucintas 
ir in kėlės valandas mirė.

ta vinimi prie grabo, o ypatin
gai rankos, kojos ir kaklas bu-

persk ruošta su ilga

$vo su didelėm virvėm suriszti 
o szirdis 
virvių.

Tyrinėjimas iszrode, kad, tu 
“operacija” papilde 

kaimuote Klepan. Mužikui lai- ‘ 
ke tyrinėjimo pasako, jog pa
prastai daro panaszei ir su Ki-

ja baisia

NORĖJO SAVE SUDEGINT 
PECZIUJE.

■Chicago. —
ji

vo susideginti pecziuje ir bai
siai apsidegino kada pusiau 
inlindo in ji. Matyt merginai 
buvo per karszta nes pradėjo 

Tėvas iszaiszkino buk
Pittston, Pa. — Sudas nu- 

Krusznaucka rėkti.
ant dvieju motu kalėjimo už Helena nuo kokio tai laiko sir-
baudė Antanu

padėjimu dinamito po stribą 
savo gimines isz kokio ten 
kerszto. Ant giliuko nieko ne
sužeidė nes kitaip butu blogiau 
su Antanu buvę.

go ir turėjo galvoje tokia nuo
mone kad turi pasiaukaut del 
ugnies, kaip tai praeita mota 
padare Alfreda Knoak kuri 
susidegino save pecziuje.

— Apio 2,000 
Gpiskopoliniu kunigu ant sei
mo nutarė idant valdžc panai
kintu prohibieijo o padarytu 
sistema kaip sziadien randasi 
Kanadoje.

1[ New York.

V

didelis
nes isz pradžių nežinojo 

t

1f .Sanchai, Kinai. — Nan- 
kinc valdžios budelis nukirto 
galvas Septyniems trukiu ban
ditams. Isz. tu ’buvo du kariuo
menes aficioriai kurie dalyva
vo apipleszimuose. :

motor i a i
nežinomos ligos, o jeigu to ne
padaro, tai lavonas parejna na
mo ir užkroezia liga visai savu 
szermynai, o kad su vinimi pri
kaldavo prie grabo, tai jau ne- 
buszninkas daugiau nesugryžta 
namo!

I

M



Kailinei Padaryti Isz 
Kacziu Uodegu

i i ... i l n „ iu « -- —it - -

Kas Girdėti
Del daugelio musu skaityto

ju irprieteliu duodame trumpa 
atsakymu taip: džiaugėmės isz 
to, kati musu laikraszti girete 
ir siunezete padeknvones kuriu 
neapastdms visu talpyti. Taip, 
° Saule” szvieczia del visu, — 
geru ir piktu. Beveik per pus
šimti musn iszdavystes, per
sitikrinome kokis turi būti 
laikrasztis. Da ir sziadien mo- 

ir mokinsimos lygi
smert, kokiu budu geriausia in- 
tikti musu skaitytojams. Mes 
ne esame szalininkais jokios 
partijos, susivienijimu ne poli- 

“Sanlo” tarnauja del
visu Lietuviu, nepaisant kokio 
kas tikėjimo ir in kn tiki: ne 
peikia valnamaniu ne kriksz- 
czioniu, nes tas prie mns nepri
guli. Visi mums lygus, visi mu
su artimai, katrie tiktai Lietu- 
viszkai kalba.

kinames

tikieriu.

I;

I

Ar nori brolau idant tau ge
rai Amerikc vestųsi! Jaign no
ri tai užlaikyk dvi konstituci
jos: Konst it nei je Suvienytųjų 
Valstijų ir konstitucije Dievisz- 

“Deszimts Dievo

susitarė

Sudėjo prižadeji- 
idant nebueziuoti jokios 

ne paezios ne vaiku,

ka o toji yra 
Pr i sak v ma i.

•Amerikc ne stokus visokiu 
užmanymu o laikais tieji už
manymai yra suvisai kudikisz- 
ki. Sztai Kansuose
trylika paeziuotu vyru ir uždė
jo k Ii ubą. 
mus 
mot eres,
•— ir da didesniu džiaugsmu...

Dažinoja apie tai moterėlės, 
pasirūpino sau kitus kurie 
buczkiu 
meillingu 
vvrai in kelis 
k Ii ubas pairo.

Argi ne pikta moterems! Juk 
kas moterems isz tokiu lep- 
Sžin! Tegul eina in kliosztoriu.

Pasekmes tojo kliubo dabar 
yra tokios, kad kelios poros 
persiskyrė už rieisztikimysta, 
apgavysta ir flaperizma.

sau 
joms nesigailėjo ir 

žodeliu. Susiprato 
menesius ir....

Prastas parėdus žmogaus ne 
dabina ji bet tankiai po prasta 
sermėga puikiausi* szirdis 
dangstosi._________

Lietuviams didelis stokus >o- 
lidariszkuino, — iržvydejimns 
tarp mus yra didelis. Mato kad 
vienam kiek biznis einasi, tai 
visokius budus panaudotu kad 
tiktai artymui kenkti. Ar taip 
dedasi tarp kitu tautu! Mes 

is laikome paniekinime, 
bet ne juos, tiktai patys save 
turime niekinti už musu tokius 
persekiojimus vieni kitu. Dau
gumas klykė:

pu i kiauše

- Žydu

“Kelkime Lie- 
t avys te! A psi sz v i ėsk i me! ”Tei- 
syhe, keleme T Jotu vyste per 
girtavimu, musztynes, žudins- 
tas ir paleistuvystes. Imkime 
paveizdi nuo tu Žydu ir pažiu- 

• rokime kaip jie vienas už kita 
užstoja. Už savo rabiną jie gy
vastį padėtu, o 
daro?

Ne brolycziai, nepusikelsime 
niekados ne Lietuvoje ne Ame
rikoj. Lietuviu padėjimas *pa- 
naszus Žydu Egipto. Kngojome 
ant Maskoliaus kad persekiojo 
Lietuviszka spauda. O-gi kas 
czion Amerikc dedasi su iž- 
duotojais? Vietoje Imti prilan- 
kiais ir mandagiais vieni ki
tiems tai persekioja visokiais 
budais ir da isz kito nelaimes 
džiaugėsi ir tai toki, kurio no
vos turėtu szick tiek tlnaro.

paveizdi nuo tu Žydu ir pažiu-

Lietuviai kaip

1 f«IF'
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Margas svietelis sziadien be
veik visas sujudės prie jieszki- 
nio tai sziokio tai tokio. Dides
nes vieszpatyat4?K ir mažesnes 
vis nioszcsi prie ko nors skau
daus, kariuomenes ginkluoja, 
nenumažino po S vietinei Ka
rei, nenžganadinimai, neapy
kantos ir 1.1. Toki pasirengi
mai užtraukia milžiniszkas 
Mkolas vietojo sunamloti tuos 
pinigus ant pagerinimo sklypo

r u tas skaudžiai turi atsiliepti 
ant gyventoju.

I
p

I

ii

Darbininkiszkas svietelis isz 
visu pusiu nors nuvargintos vi

Ant pasiuvimo szitn kailiniu 
sunaudota 1,000 katinu uodega, 
kuri davė pasiūt llaytie Hed
wig. Uodegos adgabentos isz 
/k f riko per daktaru Cameron In 
Chicago.

šokiais gudrybių žabangais,

JUOKAI.
GERAS BROLIUKAS.

— Ko-gi verkia tavo bro
liukas f 
tina.

paklauso Jonuko mo-

Jisai verkia kad asz jam 
nenoriu duoti savo pyragėlio, 
— paaiszkino Jonukas.

O jo pyragėlis ar jau su
valgytas f

— Imp; jis taip-gi labai 
bliovė kai asz jo pyragėli val
giau.

SENELIS IR ANŪKAS.
Karta senelis sako savo ma

žam anūkui:
Ar neturi i u gėdos rėkti 

kad tau neduoda to, ko tu už
sigeidei! Ir man kaip kada ko 
nors užsinori, dažnai taip-gi ne 
gaunu, bet asz nerėkiu kaip tu.

O tamsta, Geneli,'—• rini
tai atsako anūkas, — kada nors 
parėk, o ir labai balsiai ir il
gai, tai pamatysi, tuojaus gau
si ko nori. Pamėgink...

MOTERE UŽGANĖDINTA.

Mm. William Hughes, 712 Market 
St., Bangor, Pa., sako: 

tinkamu 
už jusu

“SAULE”
. r p. • f ,r* 4
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DEL MUSU VAIKU
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GERADARIAI.
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Žiema. Sniegas, baltu bliz
ga neziu kauru užfiiese lankas 
ir dirvas. Szaltis užgrende, už
lygino upes ir bakukn gražiai 
iszpuoszo Iiinga neregėtomis le
lijomis ir žvaigždomiį pas ku
ri sėdi maža Onele, J Priosžni 
langu, ant pliku medžio szaku 
tupi 
paukszcziu.

Prieszai

i szsi sk I n i ties pn Ik d iH
Vejas Mukdamas 

sniego sukurius, szvilpia.
džio szakoso, purtydamas plun
ksneles snszalusiu pankszteliu, 
Pagailo Onutei tu nekaltu, al
kanu vargdieniu. Ji rainiai sau 
sėdi sziltame kambaryje, pa- 

o tievalgiusi

WM'.f, xwm n

ui c-

.l|.|»..ĮW.M<||l . .........................       ■IMU, ....... ....... .

tiko; jis taip-pat užsigeidė pa
sigerinti paukszcziams. Bet 
kaip ? Pagalinus atsiminė.

— Kad Kalėdos butu links- 
mios ne įik man, bot ir panksz- 
lėliams, reikia i n tai syti ir 
jiems Kalėdų szvento.

Kuezioje Vincelis iszsipraszc 
isz tėvelio pėda vieži u ir susi- 
jieszkojo ilga tuinn (kuolą). 
Onutei rūpėjo, kas ežia 
viso iszois.

Ant rytojaus Vinceliu užmo
vęs pėda ant t niuo, priristo jt 
prie tvoros ir tai)) paliko pats 
prasiszalines.

DU KAIMYNU

reikia

isz to

K 1

į

ruseziai susznko Juozas.
— Pinigus saikuoti, — turo 

Jonas.
Juozas labai uszsimaste ir 

paskolino Jonui saiko.
Jonas suskaite pinigus pus

ketvirto saiko.
Neszdanuis saiku atgal, kelis 

pinigus užkiszo už lanko.
.Juozas, tai pamatęs, ko ne- 

iszejo isz galvos....
Jis pasidarė Jonui labai ge

ras, tuoj atėjo pas ji, atsinesze 
pyragu, mėsos,
si uoli, kur Jomis tiek dang ga
vės pinigu.

Jonas Juozui viską ptipasa-

Gyveno du kaimynu — Juo
zas ir Jonas. Juozas buvo la
bai turtingas, bet labai szyksz- 
tus ir be szi rd is žmogus; Jonas 
gi buvo vargszas, bet labai ge
ros szirdies vyras. Juozas turė
jo kuopuikiansia ūki, daug pi
nigu, Jonas gi turėjo sulūžusia 
bakiižele, karve, pora parszu, 
kelias visztas, na ir szuni su 
kate. Jono szeimyna buvo labai 
didele — jis su paezia ir szesze 
tas vaiku.

Jonas nuolatos eidavo dirbti 
pas Juozą ir kitus kaimynus n 
sziap-taip budu prainizdavo.

Karta buvo labai sunki ir il
ga žiema. Jonas pardavė savo 
karvyte, pravalgė pinigus h 
nežinojo, kas daryti. Nutarė jis 
eiti i>as Juozą papraszyti rugiu 
duonai prižadėdamas už tai va
saros metu atidirbti. Juozas 
Jonu prasivėrė ir dar užpiudė 
szimimis.

Jonas baisiai nulindo ir, pa- 
, nuėjo miszkan

Be

ir emo klan
“W

prasiszalines.
Gudruoliai-žvirliliai iszknrto 

mane, kad tai szia busianti ko-, 
kia baidykla. Bot kad toji bai
dykle visai nieko nebaido, o 
tik baltieji miežiai traukte 
trauke ju aki, isz kitos-gi pu- 
sos spyro badas, pradėjo atsar
giai selinti prie pėdo. Reikėjo 
tik pradžios. Atsirado drąsuo
lis, kurs pirmaš iszdriso kibti 
in pėda. Kiti, nematydami jo
kio pavojaus, puolėsi ant pė
do. Suteko ir daugiau visokiu 
paukszcziu. Vincelis ju visu ne
galėjo no iszvardinti. Bet kur 
daugiau žvirbliu susirenka, ten 
neapsieini be pesztyniu. Tuo
jau iszsiverto isz pėdo keli su
si peszo žvirbliai. Rėkdami, 
ezirkszdami, puldami in 
gn 
tvoroje, isz 
prie Vincelio, kurs stovėjo pa- 
szalyje. Iszsivande, artai susi
gėdo, žvirbliai iszsisklaide ir, 
pasismailine snapus ant t voros, 
vėl kaip, rodos nieko pikto ne
buvo, nulėko in puota.

Kiaura diena puotavo ir lin
ksminosi. būrys paukszcziu. Pe- 
szesi, roke czirszke, siautė lak- 
stydami |)o kiemą. Tikra tai 
buvo paukszcziu Kalėdų szven- 
te.

Apskritai, 
bes ir szventes neilgai tęsiasi 
))anasziai ir szioji. Nes ant ry
tojaus Vincelis kito pėdo nemo- 
ve ant luino, o vakarykszczio 
liko tik sziaudai ir polai.

Užteko ir tiek, 
Onute noperstojp ju maitinusi.

Paukszteliai, lyg atjausdami 
Vincelio ir Onutės geruma, pri
prato prie ju ir prie tu namu. 
Jokis pavojus jiems negrėse, 
ir sulėkdavo ju daugybe.

Pasibaigė szaltoji žiema. Už
stojo liriksmas pavasaris. Lin
ksmai ežiui bodavo j ie nuo pat 
ryto sodelyje ir linksmindavo 

gryžusi isz mokslo Vinceli.

kojo, bet nepatarė eiti senuko 
rmnuosna, nes turtingiems ten 
va i k szcz i o t i d raud ži amu.

Juozas Jono nepaklausė ir 
tuojau, pakinkęs pora gražiu 
arkliu, nuvažiavo su bernais 
miszkan jeszkoti senuko.

Priėjus Juozui prie kalno dn- 
siisziikiis ‘‘atidaryki- ■ 

dureles tuoj atsidarė, bet

miežiai igardžiai pietų, 
ant szalczio badu kenezin. Ap
sidairo 
pamaezius dar nennszbrotus 
nuo skobnio trupinėlius, 
Iriai juos sužėrė in sauja, pasė
mė truputi grūdu, kuriais le
sindavo visztas, pravėręs lan
geli ir iszbere visa tai ant snie-

Pauksztycziai. tuojau tai pa
mate.

Drąsesni, nulupę ant tvoros, 
nuo tvoros ant žemos ir atsar- 

artinosi prie 
Ant galo, paragavus 

nematydami jo-

Onele po kambarį ir, 
dar

nuvažiavo su

sku-
rcliii ir 
te,” 
kai tik Juozas inejo vidun, du
reles vėl garsiai užsitrenko.

Pasikėlė baisus trukszmas. 
Tranko negirdeti — nematyti 
perkūnai ir vietoj kalno pasi
daro bedugne prapultis.

Persigando bernai nusiskubi
no namo ir papasakojo Juozie
nei visa atsitikima.
Juoziene tuojau nutarė permai
nyti savo gyvenimą. Ji par
davė savo turtus, atidavė pini
gus geriems tikslams, o pati 
vargingai ir maldingai gyveno 
ligi mirties.

Jonas buvo turtingas žmo 
gus, bet neužmirszo Dievo ir 
artimo meiles. Jo gimine paliko 
garbinga visoje szal\’je.

1siemes maisza 
kažin ko jeszkodamas.
vai'kszcziodamas po miszka, jis 
užtiko labai, gražu kalneli ir 
pamate jame duris. Jonelis be
žiūrint in duris, sztai iszeina 
per jas nepaprastos iszvaizdos 
senelis. Senelio rubai buvo bal
ti, plaukai taipogi balti ir ilgi.

Tasai senelis pasikvietė Jo
ną eiti paskui saves. Jonas nu
ėjo.

žvirbliai.“Negaliu at- 
žodžiu padekavoti 
Dr. White’s Lun-gc 

i muHii szei- 
myna vartoja del kosulio ir szalczio 
su geriause pasekme.” Szitais gyduo
les galima pirkti aptiekose

gini, pamaželi
muisto.
vienam, kiti*
kio pavojaus supuolė prie mais
to. Jszalke, suszale, 
kita, godžiai griebė

ruošė po 75c už bonkute arba tie- ljns

. rasti
jums

pradėjo save augsztyn kelt ir gera gyduole kuria

su d a le

patemint kame szaltiniai skur
do, organizuojesi, pakelia strei
kus nežiūrint laimes kuriu ne
maža dalis toli nežiūri kas apie 
ju kaklus apsivynioja.

Tikėjimu vadovai
lems savo pasekėju eina lenk
tynėm, vieni in padanges kelia 
savo tikėjimą, kiti vėl savo ir 
rodos kad kožna tikyba turi sa
vo atskira Dieva. Vieni szau-

Jus melagiai,
4 (

” kiti vėl 
Jus taip-gi mela- 

Zmogus ramesnio budo, 
skaitydamas laikraszczius, pa- 

nežino kuriai

kia: “ 
szaukia 
gini!”

lingavęs galva, 
szaliai ka sakvt.

Paskutiniuose laikuose, tar
tum koksai užėjo užmaezius 
tarpe daugumo vedusiu szei- 
mynu. Vienas kitam greitai in- 
sipyksta, nenori viens kitam 
nusilei.sti, na ir žiūrėk, kad vy- 

rnoteres, motoro nuo 
kasžin kur prasisza- 

lino net iszsižadant savo vai
ku.

Ir kur tais žingsniais sviete- 
llis nenužingsniuos, tai tik Po
nas Dievas žino.

Tarpe dvasiszkuju ir iszda- 
voju laikraszi'zin, taip pat re
gisi pasisznai ravimai dygsta, 
nes kaip kur putemijima kad ir 
laikraszeziuose viens kitam ne
smagumais szmanksztele.

ras nuo 
vyro jau

J

Byla ketina būti perstatyta 
Pennsylvanijos 
idant praszalint .visus angli
nius palicijantns taip vadina
mus Coal Police už tai kad trys 
toki palicijantai nekaltai nužu
do anglėkasi Joną Borovsk i, 
auka godžiu kapitalistu.

'Pasai žmogelis buvo mal- 
Hzaus budo, niekam nepadaro 
pikto ne nejeszkojo priekabiu, 
dirbo kasyklose 35 metus. Li- 
kusi naszle posake laike tyrinė
jimo buk taip vadinami 
rfkoniszki Kazokai,” s 
sau aukas kurie turi pinigu, 
patogia paezia arba du klero ir 
patol daeda, pakol negauna in 
savo nagus nužiūrėta auka.

Privatiszka palicije sziani 
laisvam sklype neprivalo ras- 

Ka-gi pasakytu kapitalis
tai jaign darbininkai sutvertu 
savo privatiszka palicije! Tuo- 
jaus pradėtu rėkt kad tai bol- 
szevizmas, bet jieji patys bol- 
szevizma tverė ezionais. Jiems 
tai pritinka; nes jnju doleriai 
yra suorganizavoti priosz dar
bininką o darbininkai yra isz- 
metyti ir darbuojasi atskirai.

Žinoma anglines 'kompanijos 
stengsis smnnszti taja byla ku
ri priszalintn x isus tuosius ka
pitalistu kazokus kurie panie
ki neja, žudo ir kankina darbi
ninkus, joju paezes ir dukteres.

legislature je 
.visus

‘ ‘ A nie- 
ujeszko

ar szto-

siog nuo First National Laborato
ries, Lehighton, Pa.

PAIN-EXPELLER
♦ . > a r g u * *pat. ori. • .n r g v * *Pat. or».
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Girt nuklysta yra panaszi in 
motore: atima žmogui protą ir 
pinigus.

•1

Milijonai a
Jūsų 3 

pačių žmonių kalba 
nėra kito ttoldo lintmento, ku- Gj 
ris veiklų taip urnai, taip pa- 
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 

_____  ‘ ’ J 
Perialimy, Skausmų, krutinėję*
PKLLĖR1Š. Jie naudoja ji nuo 
1'erialiinv, Skausmu, Krutinije, 
Galvoj Skaudėjimų,b F’ii’į, Gėli- 

l’UMU Sgnariy. lisiiiarnumų, Nu- 
t‘___1... *' ‘
NeuraMjo* ir <• <• 
nu<ilan1cia 1 , 

t gUbos* ...

te tikraj). iKMitwanowcnmis 
ant pakelio yra ju»ų apsauRotoju. 
Savn turiniu brangi ir jdomi kny. 

t gut* yra įdedama »u kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parriduoda visose vaistinėse, 
i Kaina 35 ir 70 centų' bonka.

77ir Lubornforii^
į F.Aai. RICHTER f? CO 
L BtRAVAND SOUTH T1VTM «TU. 

BROOKLYN, H.V.

, Skaudamų Muakulų, Sustin-
• -L- f 1 ^L. M A. I. M

> v
Ir greitai jie | 

neįkainuojamos

m o.

Mmuiiinų. Reumatiikų Skauwnu.
Neuraltrijoi. ir t. t. ’ ..
Mirilantcia neik.iinuojamoa pa-

~ Tik persitikrinkite, lta<l 
t ............
ant pa
te tikrąjj. INKARO vaisbaienklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny-

o

ir landžiodami pro 
net y ožiu

snie- 
skyles 

prilėkė
pro viens 

trnpinc- 
Ant gido nenpsiejo 

peszlynin, ypacz tie pikeziur- 
nos žvirbliai.

Gražu buvo Onutei, žiūrėti iii 
ta būreli paukszczhi. Linkima 
jai darėsi, 
linksminti tuos plunksnuo-

Onute jiasiryžo lesinti 
teip-pat ii- rytoj. Paskui taip 
priprato pauksztycziai prie (o 
lango, kur sėdėdavo j u lesin
toja, kad kiaura diena 
traukdavo nuo lango, 
mi maisto ir linksniai laksty
dami, 
szventes.

Szventosna

godžiai

kad ji. 
tuos

1)0

gai ėjo pis vn-

ežius.

nuši
lau kda-

Prisiartino Kalėdų

pravažiavo isz 
mokyklos Onelės 
Vincelis. Vincelis parvažiuoda
mas namo visados parveždavo 
savo .sesutei lauktu viii. Taigi 
ir szi karta neapleido. Parvežė 
dideli, dideli riestaini ir labai 
gražia knygele su dar gražes
niais paveikslėliais.

Onute tuojau parodo Vince
liui savo pulkeli invairiu pauk- 
sztycziu. Vinceliui labai tai pa- pat

broliukas

Iv

visokios linksmy-

bet už tat

'ryžusi isz mokslo Vinceli.

a
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Pagaminti išimtinai angliakasiams
ŠTAI, siūlome pora rūšių Ball-Band 

guminių avalų, kuriuos tūkstančiai 
angliakasių visur labiausiai mėgsta.

Batai pagaminti pastiprintais padais 
ir ypatingai storais ir plačiais bei ilgais. 
Tuo apsaugojami batų vlrSai nuo at
sikišusių aštrių anglių ir akmenų.

Speciališku procesu patobulinti Ball- 
Band dirbtuvėse, šie batai nebijo van
dens ir yra stiprūs ir atsakanti.

Guminiai bateliai arba Himiner, ga
minti tuopat būdu, čia parodomi pasti-

ga-

printais padais, tačiau jų galima gauti
♦
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ir apgaubtais kraštais. Batų liežuvis 
glūdžiai pritaikintas, ir vidutinėms 
sąlygoms esant, vandens nepraleidžia. 
Abejos šit; avalų rūšys žinomos Rau
dono kamuolio ženklu. Tai reiškia 
ilgiausiai avima avalynė* Ir jei Jūs avit 
Ball-Band vilnones kojines guminiuos 
batuos ir bateliuos, Jūsų kojos pui-

ir vidutinėms

įl

jNi'1

f

klausiai apsaugotos ir guminius batus 
.• ■ . j r ■■;/■ ’ ' " ■ , ; ; ' i

Prašyk Ball-Band pardavėjo Tamstai
ilgiau avit.

geriausiai pritaikyti, bet kreipk dėmesio
Raudono kamuolio ženklui.
MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFC CO. 

460 Water Street, Mishawaka, Indiana
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Po žemoje buvo kuopul- 
kiausi ir kuo brangiausi rūmai.

liepe Jonui prisisemti 
pilna maisza auksiniu pinigu 
ir nesztis.

Jonas toip ir padare. Prisi
sėmę pilna maisza pinigu, už
simoto lyg plunksnų maisza ant 
pecziu ir nuėjo. Jam iszeinant 
isz rnmu, senis pasnke, jog jis 
padaręs, kad szie pinigai butu 
lengva neszti, bet daugiau atei- ‘ 
Ii negalima taipogi ežia vaiksz- 
szioti turtingiemsiems.

Parsinesze .fonas pinigus na
mo ir nežino kaip skaityti. Kas 
daryti! Nutarė Jonas eiti pas 
Juozą pąpraszjrtį s^iko.

— O kmn imi «nil<ns7 —

Senelis
pinigu r>

/

f J
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O kam tau saikas!

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tluiu, Veselkų, pasivažinėjimo Jr L L 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Pirmutine Didžiausia
VIENU LIETUVIU.EKSKURSIJA TIESOG 

IN LIETUVA

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO

Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai 
BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

S. S. “LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES 1929

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P, Daužvardis

Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 
yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!

Del informacijų ir kitko, kreipkimės in Baltic America 
Linijos agentus. .Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, teipgi pagelbės paruoszti kelioens dokumentus.

t'BALTIC AMERICA LINE
8 -10 Bridge Street. 

New York, N. Y.

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.
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I 315 S. Dearborn St. 
Chicago, Hl. Į

433 California St.
San Francisco, Cal.
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ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW Y0RK0 
LITUANIA 
ESTONIA

POLONIA 26 Kovo
t

2 Kovo MĮ
16 Kovo J/LITUANIA 6 Balandžii
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. FA.

8-ozia Procentas už jus u pinigus ir saugumas del jus u

1

Jo

pinigas yra geriaus negu 10-tae Procentas, be jokio 
BH Ilgumo. > .

MERCHANTS BANKING TRUST C0o
moka 3-ozia Prooenta už j asu sutaupytus pinigus ir tft 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dėkite tavo 
pinigus in ezita Banka o peraiUkrinaite ir matyritt 
kaip tgi pinigas augą su padauginimu Ęrpoento. iN1 d

del žmogaus kuris dirba ir czediaa.r 4 H

i 1
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DU PAPRATIMAI
Apraszymas isz Gyvenimo.

Sniegine viesulą, kokios nuo 
-»<‘uei žmonos nepamena, iszro- 
Jinejo savo szposus ant uly- 
cziu, pustydama sausa sniegą 
ir maiszydama ji kaip puode, o 

i žiburiai ant ulyczin geso nuo 
baisaus vėjo ir vos kada ne ka-j 
Ja buvo g 
(lužvelgt kuris tuojaus vėl isz 
akiu isznvkdavo užtemdintas 
-mkuriais sukaneziojo sniego. 
Naktis buvo jau vėlyba; bro
mai mūruose jau nuo senei bu
vo uždaryti ir languose buvo 
tninsu.

aliniu maža žibu Vėl i

Tiktai
f

Po gaidžiu” 
kan zemoje spinksojo da mažas 
■žiburėlis kuris taip-gi netrukus 

o vieniaikiai užsidarė 
po iszejimui isz kareze- 

sveezio kuris 
iszejas ant ulyczios 
palenkės gi 
tai užsimislino, nes nežinojo 
Įkas su juom darosi ne kur jis 
(randasi. Po valandeliai vienok

4 4

užgeso
durvs
mos paskutinio

sustojo ir 
dva giliai apie ka 

nes

; ko jo rydama graudžias asza- 
ras. Biedna motoro turėjo no 
karta cicla diena apsieit be 
valgio nes ^lotiojus pragerda
vo pinigus, kuriu turėjo Ant 
maisto užtekt. Tai ir ne navat- 
na, jog tokiam stone gyvenda
ma nelaimingu motoro, greitai 
nupuolė ant sveikatos ir jog li
ga ingnlejo, parversdama jaja 
ant patalo, nuo kurio jau gal 
pasikelt negales.

Mate tai Motiejus ir žinojo 
■jog padare mylima motore ne
laiminga. Del to-gi dabar nžsi- 
mislino ir mdiudo.

Ėjo, pakol daojo 
priesz narna ir sustojo, prie ku
rio sienos buvo prikaliu bloki
ne toblyczia, o aid jos czebatas 
ir paraszas: 
zauekas.” 
uos varpelio o netrukus apsisu
ko raktas ir bromas atsidarė.

— O, kaip (ai ponas meiste
ri sziadien anksti sugryžti — 
tarė sargas linguodamas su 
galva, o 
mene.

pakilo ir priėjo prie nelaimiu-
gos paezios kuri da miegojo 
bot jau miegu .amžinu.

Ant to regėjimo baisi rūpes
tis su gaileseziu szirdi Motie
jaus apėmė ir nežinodamas ka 
turi daryt, Įsibėgo in prieme
ne. Czion paregėjo Jokūbą lai
kanti rankoje szluota.

— Kas jum, Motiejau! — 
paklausė matydamas baisu ir 
skausminga veidą Motiejaus.

— Pati mano numirė!
— Ka jus kalbate?

pabūgęs

ant galo jau

Motiejus“Motiejus Ka- 
Pntrauke už ranke-

linguodamas 
Motiejus i nėjo in prie

I

‘mostelėjo ranka, rodos jum tas 
jvis’kas buvo nieku, 'buk rodo

, kurias mislino, nc- 
už.iminejo ji ir susikūprinęs nu- 
įgunglino ulyvzia tolinus.
Į Motiejus Kuzmickas, taip va
dinosi tasai mums nepnžinsta- 
•inas žmogus, buvo gerai nžsi-

Ros niislvs(
gu ugi i no ulyczia tolinus.

I

r jgus kuriuos aplaike už patai- 
svma ezebatn.

Szaltas vejas pamažėl i isz- 
blaive oru. Tada suprato jog ne 
gerai padare kad pragėrė pas
kutini, su vargu uždirbta, ska
tiku. Gailestis jam szirdi 
spaude ir akys aszaromis užte
mę.

kauszcs nes pragėrė visus pini
ngus kuriuos aplaike už patai-

altas

sū

Malgnrietu! — 
sunkiai Motiejus ir 
paskubino žingsni.

Nelaimingas Motiejus! Mis- 
lys jo stojo toje valandoje stn- 
bcleje arba sziancziszkoje dirb
tuvėje kur uždirbinėjo kasdie- 

jnine duona 
arielkos. Motiejus neturėjo jo- 
jkio pagalbininko. Prie spink- 
(snnczios mažos aprūkusios 
[lemputes rodos mate dabar sa
lvo mislyse gulinezia ant lovos 
'ligota savo paezia. Mylėjo ja ir 
buvo gatavas del jos viską pa- 
szvenst. Geide jai pasaldint gy
venimą, bet jam tas nepasisek- 

;davo, prieszingai, pasielgimas 
jo buvo tokis, jog suteikdavo 
jai nuolatos dideli smuiką, rū
pesti o ant g 
vare.

Buvo jisai dideliu g 
o norints gerai žinojo ka atne- 

irtuokliavimas, 
girtuoklystei 

spirt, nors ne karta

Biedna 
atsiduso 
greicziaus

— ypatingai ant 
Motiejų

mažos

alo ir in liga in-

irtuokliu

jsza girtuokliavimas, vienok
1 negalėjo girtuoklystei ntsi- 

' ’spirt, nors ne karta geide ir
1 pastumi vi jo liautis, bet to ne- 
iszpilde nestbuvo silpnos notu- 
ros. Kiek 'kartu pabaigė koki 
darbu ir nunesze in paskirta 

1 vieta, tiek kartu iszeidamas isz

oze s

T

karczema, nega-

“Tiktai viena 
ir ten jau inžengdnvo

Motiejus,

h

namu prižadėdavo Malgarietai 
ir sau jog sugryžsz su aplaiky- 
tu užmokeseziu — neinžengs 
pakelyje ne iii jokia karezema. 
Bet kas isz to.* Atsitiko, tiesa, 
ne karta, jog pero jo kėlės u ly

ne pasiduodamas pagun
doms bet kada duejo paskutine 
“Po gaidžiu”

i Įėjo jau tolinus a t si s pi r t priesz 
paguinlas piktos dvasios kuri 
jam sznabzxlejo: 
stikleli”
pus rudabarzdi Icku. Iszgeres 
stikleli velniszko gerynio, apsi
laižydavo, nes reike žinot kad 
Tekaus degtine buvo labai ska
ni, del to-gi iszgcrus viena, no
risi kito ir 1.1. Tai-gi ir musu 

kada iszgore viena
po tnm seile nurijąs liepė sau 

* ( duoti antra, treczia, ketvirta ir 
/I taip stiklelis po stikleliui isz- 

sihisztindavo po panosift pono 
Motiejaus ir taip užganadinda- 
vo savo ne karta jog net ant 
rytojaus anksti pabudęs po 
snolu arba po stalu, stengėsi 

1 j atsimint kokiu bodu t i kosi, jog 
I vietojo lovoj© namie gulėt, ran

dasi taip nemieloj vietoj? O 
Malgarieta? Laike kada vyras 
gere arba kriokė po suolu, lau-

I
į

- pu
sžali ko pabūgęs .Jokūbas ir 
moles szluota inbego in Motie- 

s siūba o Motiejus paskui.
- Ka daryt? ka dabar tu

riu daryt nsz nelaimingas? — 
szauke ponas sziauczius laužy
damas rankas.

— U-gi ka?... palaidot ku
na — davė sargas tinkama ro
dą.

IfMMMlOMMmrWMMMtl NEGRAŽI 
KARALAITE

Vai, kaip negraži! to- 
pasaulyje dar nebuvo! 

Bjauru žiūrėti! O dar karalai
te. Kaip gaila...

Taip kalbėjosi karaliaus rū
muose dvari.szkiai, galvas lin
guodami o vis-gi Ino pat (nikų 
pagerbimui naujai gimusios 
karalaites 
skambino varpais, isz armotu 
szaude ir rengė szventes.

Kūdikėlis 
szi Iki n iame lopszelyje

kios

naujai 
visoje karalystėje

■ k
buži.

Žmones ja niylejo už mėilu 
su jais apsiejimu, už jos isz 
szirdies patarimus, malonius 
pasznekesius, o maži vaikai ne 
netikėjo, kad gražioji karalaite 
galėjo kada nors būti “biauria
ja.”

Iszsipilde seneles puta rimas, 
nes gera szirdis visados žmogų

ISZ UEHJVBZKV 
KAIMELIU

f

Ashland, Pa. — Szuo farme- 
io Jono Joga tek io kuris gyve- : 
na Fountain Springs, in laika 
davė žinot savo gaspadoriui 
per lojimą kada pradėjo degti

i

*
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— Ot, pone, szalta ir never
ia valkiotis po ulycze^, 
gai da jaigu nO yra pinigu. No- 
recziau iiiski susiszilt ir pra- 
inigl.

Tasai 
budo, < 
nors apie sziaucziaus padėjimu 
visi žinojo liet jisai apie ji'dau
giausia žinojo o ant pareikala
vimo galėjo da ir pasakyt ne 
tiktai apie jo turto stovi, bet ir 
apie visokius kitus sziaucziaus 
reikalus.

Ir ne sunku buvo, padekime, 
pasakyt jam ant užklausymo: 
ka ponas konsilijoris ant pietų 
valgo, kas būna pas ponu ka- 
marninka, kada ir kiek adynu 
moksliniu turi ponas profeso- 
ris ant dienos, kam sena naszle 
savo turtą paliks; žino, jog po
nas kamarninkas turi Viedniu- 
je broli, jog pono profesoriaus 
levas yra prastu mužiku ir 1.1.

Jokūbas (vardas tarno) ži
nojo ta viską, vienok nemažai 
nulindo ir rūpestis ji apeme, 
jog negalėjo apie jokia naujie
nėlė nuo Motiejaus dažinot nes 
tas buvo suszales ir nuvargęs, 
per ka 
Sargas

susiszilt

i sargas 
didelis

ypatin-

buvo bobiszko 
liežuvninkas ir

— Biedna Malgarieta! ne
turiu ne už ka szermenis atša
ka neziai iszkelt. įteikęs eiti in 
szpitole ir praszyt kad jaja pa
laidotu. Ak, kaip esmių nelai
mingu :

— Nora ka daryt, taip sto
josi.

— Stojosi, bet per mano!— 
paszanke szianezius, o akys jo 
kraujais pasriuvo. — Ak, bied
na Malgarieta! kas gyvenimą 
jai sugrąžys. Beda man nelai
mingam, esmių dabar didžiau
siu vargszu, asz jai gyvastį 
atėmiau, asz jaja užmnsziau sa
vo papratimu.

lupuoles sziauczius in neap
sakyta rupesti, puolė ant keliu 
prie m’baszniukes lovos, užlau
žo rankas ir aszaros upeliu te
kėjo per nugeltusi isz skausmo 
veidą.

— Nustokite, ponus

a s z
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Jaigu vyras paežiu niekszc 
turės,

Tai niekad neprasigyvens, 
Jaigu motere nevala 

Tai jau gana.
Gera motore savo vyra prižiūri 

Ir ji rankose turi, 
Namieje be darbo nelaikys 

Isz stubos in darba vys.
Bot jaigu vyras girtuoklis ir 

niekam netiktu, 
geriau butu kad padvėstu 
Ba s tragi moteriszke, 
Neiszpai'kys vyriszki, 

Tszvaro po velniu, 
Ant plynių sausu, 

Tokiam esti neduoti, , 
Jaigu t ingi dirbti.

Asz tokio latro nelaikyczia,
T

Tai

>

y

y

ramiai miegojo 
i neinas- 

tydamas ne apie jokes iszkil- 
mes; jisai ir-gi negirdėjo žo
džiu karalienes, kuri in ja pa- 
žiui’ejusi, tufe nesziolci.

— l>asiimk ja ir iszsineszk 
ir tol man. jos nerodyk, kol ne
taps gražesne.

ralieno,
raminti savo ponia:

Nenuliusk, brangioji ka^ 
rūpinosi senute su 

— negra
žus vaikai kartais iszauga nnt
labai gražiu.

Jos pastebėjimas isz dalios 
buvo teisingas, bot su 

maža karalaite to
Kuo augo ji didyn, tuo ėjo ne

visi ja vadindavo 
11

i n vai riausi u
moniu: karalaite
kinis vaistais ir moterių pata- 

sunlei tekant, veždavo 
—* bet nie-

iF

gal ir
neatsiti'ko.

ir 
bjauriai karalaite. 
G riobesi

gražyn 
t (

gydo
prio- 
viso-

rimais,
ja rasojo praustis, 
kas nogePbojo. Negražioji ka- 

vis tokia

gražina. Musu prie to*kio Žmo* tvartas. Jegaiskis iszgialbejo

Ughis padare bledes ant 8 tuks- 
taneziu doleriu.

. | H
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Frackville, Pa. — Pana He
lena Želinskiute,
Pottšvilles ligonbuti lavintis 
ant norese.
t Mikola Rugienius, 201 Line 

uliezios, mirė nnmic po trum
pai ligai. Velionis pribuvo isz 
Lietuvos daugeli metu atgal 
turėdamas buezerne nuo ilgo 
laiko. Paliko paezia ir tris sū
nūs kaipo du brolius Vlada Sze- 
nadorije ir Frana Herrin, TU. 
Laidotuvės atsibuvo Ketverge 
ryta su pamaldomis svetimoje 
bažnyczioje.

gaus prisi ri^žimus
jos negražumo.

■■ ■ ii i i i. .  m ,

NUDURK VYRĄ KAD JAI
NEDAVE 2 DOLERIUS.

nebemato arklius ir septines karves.

Somerset, Pa. — Kada josios 
vyras Sherman Easley, 28 mo
lu, nedavė jai du dolorius nu
važiuoti iii Cumberlanda, jojo 

motu paeziule taip ant jojo22
inirszo kad pagriebė kiszenini 
peliuką, szoko ant jojo kaip 
padukus kate ir pradėjo badyt 
vyra, užduodama jam kelis 
Įuirtinus žaidnlius ir dabar 
žmogelis kovoje su mirezia li- 
gonbuteje. Motere likos aresz- 
tavota kaipo ir josios draugas 
Charles Smith kuris tame lai
ko radosi name ir nuo kurio 
paėmė peiluka ir tasai visai ne- 
srprieszino kada mate inszelu- 
sia motere badant savo vyra.

6 6 6
yra tai Receptas del 

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

Greitai veikia. Gauaite aptfekoae

užd uodama 
i žaidnlius ir 

žmogelis kovoje su m i rėžiu li-

I

instojo in
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Chester, Pa. — Vasario 6 d., 
ežia mirė Petras Sodeikft. Apie 
jo mirti kalbėjo jo gimines ir 

, P. Sodai k i .s 
Rodos, ir daugiau

draugai, buk jis 
mire “flu.”

I

1
Į fraji

4 4 

nieko.
Bet Vasario 9 d., kai tik ren

gias velionio kuna laidoti in 
kapines, policija juos sulaiko. 
Ta diena kas tai jai telefonam 
apie P. Sodeikio mirti, ir pasa
kė, kad jis mirė ne “fln,” 
užmusztas. Tada policija sulai
kė laidotuves ir pradėjo apžiu
rinėti mirusio kuna, ir pasiro
do, kad telefonu praneszta tei
sybe (tik nežino kas telefonu- 
vo) nes rado P. Sodeikio su
daužyta galva ir, visas kūnas 
mėlynomis žymėmis atžymėtas.

i>

ii

bei
>) K. RĖKLAITIS 
fY Lieluviazkas Graborlut 

£ Laidoja numirėlius pa- 
Kk Ral naujausia mada ir

mokslą. Turiu pagclbi- 
> ninko moteroms. Priei

namos prekes.
6 KJ W. Spruce St., 

J1AIIAX0Y CITY,
loti nAHKKr NT.,

|l TAMAQL'A, PA.

Tuojaus isz vary cz i a
V t

Žinoma pas skvajeri 
nug'abonczia

O paskui in pataisos narna 
nusiunsezia

Tegul tonais •butu,
J r man duonute uždirbtu.
Juk ant visko yra rodą, 

Tiktai tame beda, 
Kad moteres szlamsztai, 

'Tas tai yra negerai, 
fokis levas szunc nevertas 
Goriau butu kad pakartas, 

Vaiku privaišina, 
O paskui neina i t in a.

m manse senole
senu-se-

jau daug

meis
teri ! — Verksmas nieko ne g 
bes. Numirė, prapuolė, o ant to 
Dievo vale — ramino jisai kaip 
galėdamas.

— Prapuolė! -— paantrino 
su baisiu skausmu ^Motiejus ir 
uždengė savo veidą rankomis.

Jokūbas jau jo neramino tik 
žiurėjo in ji buk rodos lauke 
kas toliams užstos.

Staigai Motiejus pasikėlė, 
nuszluoste su rankove aszaras 
nuo veido ir akiu, apsidairė po 
šluba rodos apskaitinedamas 
verte esanCziu joje rakandu po 
tam iszejo pasiėmęs kepure.

Kas tai »bus? — tarė sar- 
pats in save po iszejimui 

Motiejaus.
— Gaila man jo, isztikro, 

nes turi gera szirdi. O, kad tu- 
ir sziaucziszka dirbtuve, reczia pinigu tuojaus jam pa- 

skolinczia, o gal ir pats szerme- 
nis iszkelczia nes verta to bied
na motere. 0, dora tai buvo 
moterėlė. Bet ka? Motiejus ge
re ir gere o ji ji rūpinosi bai
siai vargu kensdamu, todėl ir

skubino greitai namo, 
susiraukęs ir neužga- 

nadintas pakaso sau galva, ir 
in savo butą po miesto 
tropais, kur paprastai 

akyvi miesto sargai gyvena.

nuėjo 
muro kur

gas

d

pasikėlė

Motiejus tuom laik jau buvo 
savo grinczelej kuri buvo vien
kart
Maža szviesa kuri szviele nuo 
žiliintaites, kuri ant stalelio 
prie Malgarietos lovos stovi 
pavelija mums apžiūrėt vidurį 
grinczeles. Apart lovos, 
kurios Malgarieta guli, 
me i)o vienu langu sziauczisz’ka szianakf toji rūpestis užmusze

kuri
y

ant 
nia to

” t 4

staleli arba varstotu, aplink ji 
purvini skurgaliai,

Aniuolo

isznietvti 
keli kurpaliai, kūjelis ir pilna 
meszlu; tolinus suolelis prie pe- 
eziaus, aut sienos ties lova, ab- 
rozas su jiaveikslu
Sargo, kuris tamsumoje nak
ties veda už rankeles vaikiuką 
ir rodo jam keliu tikro gyveni
mo. Tai ir visi rakandai prie 
kuriu da galima dadet dvi to- 
rielkas ir kelis puodus, stoVin- 
czius ant pecziaus. Czion taip
gi du szauksztai, szakūtes ir 
peiliai, paslėpti staleziukyje.

Ant gidu pirsztu inejo Motie
jus in grinezele, o sustojas prie 
lovos prisižiurinojo in ligota 
savo biedna paezia, in susirgu
si jos veidą ir prisiklausinejo 
jos sunkaus dūsavimo. Ilgai 
stovėjo su nulenkta ant kruti
nės galva po tam padėjo ranka 
nnt savo szirdies, aszaros tekė
jo per veidus, atsiduso giliai su 
di (lėliu širdies skausmu 
žvilgtelėjimu melde prailgini-

o

mo gyvenimo branginusiai jo 
asabai, ant abrozo Iszganyto- 
jaus ir Jo Motinos. Ant galo 
a t si tranko maišiai nuo ligo
nes idant ne pertrauki jai mie
go ir ant suolo atsigulė. Dirs-

ri’

M: * *

Vienoje vietoje pažinau tris
merginas, 

Kurios valkiojosi po
•ka rėžomas,

Maiszatis daro, 
Tarp vyru barnius Sudaro. 
Fundina, kad kam in 'kaili 

duotu, 
gyvastį atimtu.

Dievulis apdovanojo,

F p

Kad ir
Viena

Gal but už k a nukosėjo, 
Ba nuo kitos paveržė už^z 

kankine,
Tai dabar turi vaikine.

Da'bar ilgai mergei stenėsi 
Už nusidėjimus metavosi, 

Ir lyg sinert dejuosi. 
Tai mergeles negerai,

Jaigu rugoje ant ju vyrai, 
Liežuviu nesulaikote,

Kožna apkalbate, 
Po grinvzes landžiojai

y

s’ziais metais.

ja!... 0, kad tureczia pinigu! 
Ot, statau nuolatos ant loteri
jos, bet ne isz vietos, kad isz- 
grajint!... Aha, tuojaus ant mu
ro szesztas — geras numeris. 
Malgarieta, Vieszpatie ap- 
szviesk jos duszia, turėjo lyg 

dienai ket urOsdeszimts 
septynis metus, 
sziad i e n d videszi m ta—asz t u li
tą.... Yra trys numerai. Rytoj 
traukimas ir reikės duot tris- 
deszimts penkis centus. Pasta
tysiu sziadien ir tai tuojuus.

Jokūbas buvo dideliam karsz- 
tyje isz savo užmanymo, pa- 
mirszo apie smęrti Malgarietos 
ir smutka Motiejaus ir tuojaus 
iszbego isz stu'bos.

Šluboje dabar buvo nialszu, 
isz tikro kaip grabe gulėjo Mal
garieta sau vienu, o ži'bintaite 
kurioje gazo pritruko, geso pa
mažėl) baisiai rnkdama.

— įTuliaus bus:—

Vieszpatie

sziai

isz

o numirė —

Kožna visaip apjuodinat.
* * 

t y
Skidkine bobos greitai isz- 

praszo darbu,
Ba kaip nunesza pas bosu 

kvaraba,
Tuojauy darbu vyras turi, 
(.) kaip (a darbu gavo ant to 

nežiūri.
" A V ii J A 1 • lt ’’'' V

O ka 'bosai,
,, a 7

Tai iszalkia vyrai,
Po grinezes valkiojosi, 
Su visais broli nojesi#

V 
♦i

Kaip daiba gavo ant to vyrai 
nežiūri,

Bile žmogelis darbu turi.
* * 1

t J

.Jus mano szirdeles. 1l

Kai p Elizabetporto ’bobeles,

tolėjo da ant paveikslo Aniuolo 
Sarg<b po tam užnijp’yžo burna 
in siena i 
kriokimas ženklino sunku mie- 
ga..

Kada ant rytojaus pabudo,!

ir netrukus garsus

f

IN KENTĖTOJUS 
Gerkliniu kataro, Bronkitie, Ger

klinis kosulie, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Ūžimo gal
voje, Prlszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtina pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rotii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per 
THE HAMPDEN LABORATORY 
784436 MULBERRY STREET 

READING, PA.
».a- j .-t r_-r.

o

Taip mėgstu byra, 
Jog gal niekur taip neyra. 

Niekad nebūna gana, 
Gero, o vyrai fundina, 

Iszpurpe veidai, 
Nosis iszrodo molynai.

Negerai moterėles darote, 
Jaigu girtuoklyste varote, 

Viską pragerėto, 
Ir da fundatorių jeszkote, 

O kad ir nigoris užtrytuotu, 
'Tai ir ta loska turėtu, 

Ba alus, 
Kožnai gardus, 

Ir vaiku iszsižadotu, 
Kad kelis stiklus taugalo 

gautu.

e ^Saule”

Viską pragerėto,

• •

T

ih:. ’ M 'i»fV ”

Skaitykite
1
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ralailc pasilikdavo 
negraži.

Pas karalių buvo 
kuri 

metu isz savo kainlbario noisz-
uidavo. Žmones kalbėdavo, kad 
tai esanti burtininke.

Karta per dvejus metus ka
ralius ir karaliene nuvykdavo 
pas savo senole, kuri jiems vi
sados koki nors gera paturima 
suteikdavo.

Taip buvo ir
Karalius ir karaliene, kaip pa-j 
prastai, pas ja atsilanko ir pa-, 
pasakojo senelei savo nelaime. 
Patarinm senele parasze antį 
popi oreles. '

Sngryžes namo, karalius per
skaito rasztoli. Ten buvo para
šyta: “Jiji turi iszausti dra
bužius gražia gerąją puse ir 
blizgancz.ia kitu, blogąją puse. 
J j ji turi austi ne skubiai ir rū
pestingai isz paežiu gerųjų ver
pei u. Apsirėdžiusi tais drabu- 

jiji pasiliks gražu-gra- 
žiausia?’

— Alenkas dalykas, — turo 
karalius, — musu duktė turi 
pasisiūti tdkius drabužius...

— Bet isz ko sinti? — pa
klauso karaliene.

Karalius užsimąstė ir nieko 
neatsakė.

Isztisas dienas nelaimingoji 
karalaite, motinos prižiūrima, 
audė kogražiausius audimus ir 
siuvo brangius drabužius: vie
nus isz skaistaus szilko, kitus 
isz atlaso, deimantu pagražin
to, treczius isz plunksnų reto* 
nybu paukszcziu, ketvirtus isz 
lapeliu rožes žiedu, su ‘karo
liais, gintarais ir taip tolinus.

Visi drabužiai buvo labai 
gražus, bet ne vieni neturėjo 
stebuklingos galybes perkeisti 
karalaite iii gražia.

senele

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lie tuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

■ Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

CAPITAL STOCK 4125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.62

žinia

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

G. W. BARLOW, Pre*.
J. FERGUSON, Vice-Pres. Ir Km.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GKABOR1US 

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

Palaidoj ima
Nuliudimo valandoje suteikiam 

goriausi patarnavimu.
atliekam rupostingul ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimta minutu.

Ausdama dešimtuosius dra
bužius, karalaite isz nusimini
mo pradėjo gailiai verkti. Be
verkdama ji užmigo ir girdėjo 
baisa:

Ka r ai aito, d ra b u ž i a i

k

■‘Karalaite, drabužiai, ku
riuos tu nori pasigaminti, turi 
būti nei aukso, nęi sidabro. Tie 
drabužiai siuvami isz 
piu darbu, isz augsztu 
ežiu ir maloniu žodžiu, 
braaigumynai brangesni už dei
mantu. Jei tu mokėsi lokius 
drabužius pasisiūti, tai visados 
busi graži.”

Karalaite paszoko ir nubudo. 
Kambarys buvo tusezias. Kas 
gi kalbėjo? Ne jaugi tai buvo 
prosenele ?

Praėjo keletas metu. Negra
žioji karalaite iszaugo ir, kas 
nuostabu, niekas nobevadino 
“biauriaja.”

Kas diena ji darėsi gražesne,
. .A. _ -k L - - 'V.

p ra k it
in i n- 
Szio 576

'nes dėvėjo stebuklinga ji dra

I

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Mirė Jurgis Bekampis, 
59 metu, sirgo komplikuota li
ga. Gyveno 26 North Fulton St. 
Paliko moteri ir penketą vai- 
kucziu. Palaidotas $u bažnyti
nėms apeigomis in parapijos 
kapines, Georgetown.

— Garnys lankėsi pas F. A. 
Cziukonius, 21 Huber St., pa
likdamas gražia du'ktori.

— Mirė Jurgis Adomaitis, 
Wood St., Tukermanc. Palai
dotas per kun. J. J. Kasakaiti 
su bažnytinėmis apeigomis In 
parapijos kapines, Pittstone.-V

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

Bell Telefonas 1430-B
——..■■ -i—-

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesellu, krikmrtyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

11.000 TIK Už 60 CENTU

f. .'M "■

jt|

T

h.

Telefonas 872.

MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelifl Dievo Myliniu. II 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadCjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
mlnksztuis skurinois apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.... $2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdarytu plonais kietais skurinois 
apdarais......... .................. $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta mlnksztais aku- 
rlneis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.......................... $1.60

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

f

Ka tas tūkstantis doleriu tmofui 
reiezkia. jeigu jie yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra suairaukoa, ne
linksmas Ir invairiu nesmagumą ap
imtas. Jeigu tokiam fasogui Ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tea aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi oeas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistdolta nuo 
bile vienos Žemiau*pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Valat-žolee yra nuo aekanesiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pensallmo, skaudėjimo po 
krutino, reumatismo, plauku slinki
mo, pleiskanų, aslapinlmosi lovoj, far 
kitu ilgu. Atslunsk 60c. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikina minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
Bzirdleo liga, tai atslunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.’* Norm li
ga yra laba! blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia Ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu želiu 
Ir knyga kataloge. Reikalingi musu 
toliu pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAHTS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y,
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Jurgis Washington’as1 Mi“«dine8
& uuuuuigtvn uo Vieszas gyvenu
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Kuomet atėjo laikas rinkti.

Iszrodo ant tikros žie t Augustas Utara mirė Pa- 
nedelyjo, Vasario 11-ta, ryte. 
Velionis buvo drūtas žmogus Ir 
mažai sirgo. Metai atgal jo my
limoji pati mirė palikdama ji 
su penkiomis dukrelėms. Jam, 
labai gaila buvo paezios ir isz 
tos priežasties gavo nerimasti 
ir buvo kaip no tas pats žmo
gus pakol mirtis paėmė ir ji. 
Liko penkios dukreles, siorato- 
les didžiausiam nuliudime ne 

benti in^Maple Hill kasyklas teke abieju teveliu. Laidotuves 
atsibuvo Subatos ryte, Vasa
rio 16,1929 su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnycziojc, Shenan
doah, Pa.

t Elzbieta, myli pati Juozo 
Kazacziuno isz Lost Creek mi
re Ashland© ligonbutejo sirg
dama tik kėlės dienas. Velione 
buvo duktė Petro Miloszo isz 
Ringtown’o. Paliko vyra, tris 
vaikus, tėvus seseres Kruczin- 
skieno, Draugeliene, Jesvillie- 
ne, Julije ir tris brolius. Lai
dotuves atsibus Panedelio ryta 
su pamaldomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje.

mos.
— Petnyczioj pripuola A- 

merikos szvente užgimimo die
na Jurgio Washington©, kuris 
buvo Amerikos pirmutinis pre
zidentas.

— Pagal paskalas tai Suf
folk ir St. Nicholas kasyklos 
ketina pradėti dirbti apie 1-ma 
Kovo arba da ankseziau. Visi 
angliai isz tuju kasyklų bus ga-
1 ____ a* ‘„'•'ir____1 TT!11 ___ 1-1___

ant iszczystinimo. Tame tiksle 
musza tuneli idant sudurti No.
2 szliopa su No. 1
t Kazimieras Vaiczaitis, 47 

metu, staigai mirė namie 1001 
E. Mahanoy Avė., Subatos ry
ta. Velionis pribuvo in Ameri
ka 1909 mete in Philadelphia, 
po tam apsigyveno czionais 
dirbdamas kasyklose bet vė
liaus laike sztoreli. Sirgo jisai 
nuo kokio laiko. Velionis pali
ko paezia, du sūnūs ir dvi duk- 
teres kaipo ir dvi seseres Lie
tuvoje. Laidotuves 
Seredos ryta.

— Seredoj po piet apie 1:30 
valanda pro miestą pralėkė 
baltas eroplanas kuri vare gar
sus lekiotojas Charles Lind
bergh lėkdamas isz Washing
ton© in San Pranciška. Szka- 
da kad Lindy nesustojo, o butu 
buvęs priimtas karaliszkai.
t Utarninke atsibuvo lai

dotuves Leonardo, sūnelio An
tanu Litkaucku, 517 W. Spruce 
uly., su pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnycziojc.

atsibuvo

PARSIDUODA PIGIAI.

Namas kuriame talpinusi 
buezeme ir groserne. Name vi
sos vigados. Parsiduos su biz
niu ar tik namas. Gera proga 
kam pigiai nupirkti. Atsiszau- 
kite ant adreso: (tl7

917 E. Pine St.,
Mahanoy City, Pa.

FARMA ANT PARDAVIMO«
55 akeriu žemes farma. Ran

dasi 5 mylios nuo Mahanoy 
City, Pa., ir 300 pėdu nuo stel- 
tinio kelio. Visi reikalingi ta
rankiai del iszdirbimo žemes. 
Taipgi Reo trokas, 2 arkliai, 
J • ■ ................
vuliu. Gyvenamas namas yra 
naujas kuriame suvesta van
duo ir elektrikinc szviesa. Isz 
priežasties ligos parsiduos vi-

o 
I " 

karves, ir daugiau kitokiu gy-

Paskutines Žinutes

Vieszas gyvenimas buvo prezidentą trecziu kartu Wash- 
ingtonas atsisakė. Ir jis pasi- 

tingai Naujos Anglijos kolioni- trauko isz politikos tuoj po jo 
prakalbos” 
“piliecziai 

>>

Kareivis ir Diplomatas t • • x • Ą 1 • • A* fii-treni Mninao Anrelnnu >1;

jose, 'kur Puritonai vieszpata
vo. Kiekvienas miestelis ture-

• Ijo savo gėdos stulpus, nardyk- gimimu arba 
los ir plagamus stulpus.

| Mažose pietų kolionijoso bu- 
daug vergii. Kiekvienas

plantacijos savininkas turėjo

(Gimė Vasario 22d., 1732 m.,— 
mirė Gruodžio 14 d., 1799 m.)

Istoriszku atžvalgiu

las ir plagamus stulpus.

vo
J-

ypn-

”l I p , 1

savo maža karalyste, ton jis bu
vo vyriausiu galva. Viduriniu 
kolioniju tik vienu valstija, 
l’ennsylvanija, kur gyveno An
glijos 'kvakerai! ir vėliaus Vo- 
kiecziai turėjo liberaliszkus in- 
statymus. •

1760 m. treczia dalis kolionis- 
tu buvo svetur-gime daug'.iause 
paėjo isz Anglijos. Naujoj Ang
lijoj apie 98 nuoszimtis gyven-

“atsisveikinimo 
tiems, kurie buvo

~ . pasirinkimu.
Szitojo prakalboje jis davė gra
žia sutrauka, kuri vėliaus tapo 
Amerikos .tnutiszkus troszki- 
mai.

Trejais metais vėliaus, .Jur
gis Washington’as mire savo 
namuose Mount Venion, Vir
ginijoj.

Jo atminczi'ai Didžioji Wash
ington© Stovyla Washington, 
D. C. buvo pastatyta Vasario 
21 d., J 885 m., szimtas metu po 
Revoliucijos Kare, kad nors

. ■ i,
! rf .m ■ b ■!
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1783 m., tuoj po Revoliucijos 
karo Kongresas insnke pasta- 
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tyma stovylo Jurgiui Wasirig-
tonu-i. F.L.I.S.
r

. Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

❖ ❖
SKAITYKITE

❖ ❖
4‘SAULE”

KRAUJO
Sloginimas

HH
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

toju buvo Anglai arba nemai- 
szyto Angliszko kraujo. Rolan
dai buvo stiprus New Yorko; 
Vokioczfai Pcnnsylvanijoj, bot 
net ir Pcnnsylvanijoj daugu
mas gyventoju buvo AngliszJko 
kraujo.

’Tradicijos, kalba ir tie patys 
skundai priesz Anglijos kara
lių, ckonomiszkus ir politisz- 
kus, sujungė visas kolionijas

mažai 
te ka reiszkia ar Jurgis Wash- 
ingtonas buvo beveik szventuo- 
ju žmogum, kokiu labai 'daug 
istoriszku ji nupieszc, ar buvo 
tik paprastu vyru, turtingu 
plantacijos ir vergu savininku, 
kuri Revolucijos Kare iszkele 
in militariszka vedėja ir diplo
mata. Ta 'kare pažymi Ameri
kos tautos pradžia.

Garsioji “vysznios pąsaka,” 
kuri perstoto Washington’a 
kaipo teisingumo pavyzdi gali

Washington’© intekme net iki cock, bet vistick buvo ir gana

„r

vysznios pųsaka

■
. ' v 'i*
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ou won’t have to depend
nepriklausomybes kovojo.

Kuomet kolionijos© pasirodo 
gabus rovolucijonieriai kaip 

John Han-būti tik iszmislas, bet vistick Patrick Henry ir ' Y 1 k • i •IJ Tokio, Japonije. — Czio
nais sudegė daktariszka kole
gijos ligonbute ir vienuolika 
ligoniu. Septynių ligoniu nesu
randa. Daug sužeista ir apde
ginta.

U Mount Carmel, Pa. — Ug
nis padare daug bledes Marble 
Hall kotelyje, vidurmiestyjo, 
padarydama bledes ant $50,- 
000.

Il Sunbury, Pa. — Banditai 
isznesze seifą isz Weis Broliu Jam labai jaunam būnant jo te- 
sztoro, kuria sudaužė ir iszeme vas įniro ir sulaukės szesziolik- 
400 doleriu.

11 Mt. Carmel, Pa. — Ketu
rios szeimynos turėjo iszbegti

sziai dienai prijaueziama ir 
žmones kas met apvaikszczioja 
jo gimimo diena. Ir sziandien, 
szimtmetis ir puse po Revolu- 
cijos Kare, mos vis sekame 
daug pirmojo Amerikos prezi
dento investu pradiniu princi
pu. e

Jurgis Washingtonas gimt 
Virginijoj Vasario 22 d., 1732 
m. Jo tėvas paėjo isz Anglijos.

loyaliistu, kurio nenorėjo kaa 
szita szalis atsiskirtu nuo savo 
teviszkes — Anglijos. Tuomet 
iszti’kruju Revoliucijos Kare 
buvo civiliszka kare, baisi ko
va tarpo rcvoliucijonicriu ar 
loyalistu.

i

tus metus Washington’as ap
leido mokykla ir tapo žemės 

į matininku. Keliais metais vc- 
na'kties laike isz deganeziu na
mu. Bledes padaryta ant $25,- 
000.

H New York. — Trys szim- 
tai pasažieriu likos sužeisti ir 
apdeginti kada subway trūkis 
užsidegė po žeme. Apie 1,000 
darbininku važiavo isz darbo 
tame laike.

1l San Salvador.
drebėjimai žemes davėsi jaust 
czionais kaipo ir Meksike. Gy
ventojai iszbegiojo isz gyveni
mu ir apsigyveno ant ulycziu. 
Bledes nepadaryta.

liaus prisidėjo prie Virginijos 
milicijos, kur gavo puiku mili- 
ta riszka prasi 1 uvinima.

Trys

Massachu-

sai pigiai. Atsiszaukit in “Sau- LEHIGH VALLES 
t.18 C------------------ies” redakcija.

ANT PARDAVIMO.

GELEŽINKELIO ME
TINIS RAP ARTAS.

entirely upon your salary or

wages to meet expences if you

Namas 22 ruimu. Geroj vie
toj. Lietuviu užgyvontoj apylin 
koj. Priežastis pardavimo nc- 
sveikatawAtsiszaukit ant adre
so:

Jos. Groszko,
306 Centro St., 

Freeland, Pa.
SZTAIPROGA! 

100 AKERIU FARMA

Proga del tinkamu žmonių, 
kuria insigavus nereikia bi-
jotie bedarbiu, maža-darbiu ir 
straiku. Parduodu labai pigiai. 
Jaigu tinkama mainau ir ant 
stubos. Atsiszaukito ant szio 
adreso: •’ tl6

Mr. Peter Szvilpa,
RD. Box 2, Lake Side, 

Tamaqua. Pa.

Mete 1928 Lehigh Valles ge
ležinkelis uždirbo $6,646,507.03 
arba $2,380,500. daugiau ne 
kaip užpraeita meta. Taji meta 
daugiau keliavo pasažieriu ir 
pervežta daugiau tavoro. Apie 
$72,000,000 buvo iszduota ant 
visokiu pagerinimu ir intaisu.

Nauja kelia padirbo tarp 
Perth Amboy ir New Bruns
wick, N. J., tilta per Newark 
Bay, tuneli per Muscouetcong 
kaina kaipo ir davė padirbti 
daug naujausios mados vago
nus ir 'kitus pagerinimus ant 
savo geležinkeliu.

Ponas Loomis prezidentas 
geležkelio sako kad praeitas 
metas buvo pasekmingas del 
Lehigh Valles geležkelio ir tu
ri vilti kad szitas motas bus 
daug pasekmingesnis.

Washington’© Dienose.
Toms dienoms musu trylika 

origialiszku kolioniju iszsitiesc 
nuo Maino iki Floridos. Britai- 
nijos valdymai Kanadoj sudarė 
sziaurini rubežiu. Mississippi 
upe pažymėjo rubežino linija 
su Iszpanu “Lousiana.” Nau
jos Anglijos kolionijos buvo 
N ew Ilampslii re,
.setts, Rhode Island, ir Connec
ticut; vidutine grupe susidėjo 
isz New York’o, New Jersey, 
Pennsylvania ir Delaware; pie
tines kolonijos buvo Maryland, 
Virginija, North Carolina, 
South Carolina ir Georgia. 1756 
m. gyventoju buvo truputi šū
vi rsz 2,000,000, ir apie ketvirta 
dalis tu žmonių buvo vergai.

Virginija turėjo daugiausia

Ir no visos kolionijos tikėjo 
in puiku idcalizma kuris vė
liaus buvo iszdestytas Nepri
klausomybes Deklaracijoj, kad 
“visi vyrai gema lygus 
Piotiecziai priėmė lygybes 
principus, bet jiems tie princi
pai lieto tik baltuosius žmones. 
Ir labai mažai žmonių tikėjo in 
Thomas Jefferson’© pareiksz- 
tus laisves lygybes principus.

Tokius buvo ekonomiszkos, 
politiszkod ir socialiszkos ap
linkybes 'kuomet Jurgis Wasli- 
ingtonas, armijos aficierius isz 
Virginijos ir ponas-ukįninkąs 
buvo Kontinentinio Kongreso 
paszau'ktas vesti Revoliucijos 
Armija.

Washingtonas, Armijos Vadas.
Kuomet Amerikos kolionijos 

susikirto su Anglija, Washing
ton’as stojo už* kolionijas, gi- 
nant ju teises. Revolucijos kare 
tęsęsi apie szeszius metus. Ka
res pradžioje kolionijos netu
rėjo nei ginklu nei amunicijos, 
nei pinigu su kuriais visus rei-

1 >

kalingumus nusipirkti. KontL
nentinis Kongresas neturėjo 
daug autoriteto. Kareiviai prl- 
siraszydavo prie armijos tik 
ant keliu menesiu, užbaigė sa-

invest your savings in shares ofI

>

1'  . . J| IT - | . . H J I,

Pennsylvania Power & Light Co.
. ' ' 1 '

Preferred Stock because this

stock pays a dividend every 3
. ' , . . I f

months and the company4 has

been paying dividends every 3

months ever since the first shares

Esame Czionais Jumis Patarnauti 
A & B 
Cut Rate

' 20 SUNBURY STREET MINERSVILLE, PA.

Sodes, Cigarai ir Oigaretai 
Patentuoti Vaistai ir kitoki 
daigtai parduodami aptiekose.

Užganėdinimas jumis; reiszkia 
mumis pasisekimu.

ROBT. ALABURDA HUGH W. BENNETT

gyventoju, Massachusetts sto
vėjo antroj vietoj ir Pennsyl- 
vanija treczioj. Ne buvo dide
liu miestu. Philadelphia su 25,- 
000 gyventoju buvo didžiausias 
miestas. Bostonas turėjo 15,000 
gyventoju ir New York’as apie 
12,000.

Paprastai, žmones gyveno ne
toli upiu, nes upėmis galėjo pa
togiausia keliauti. Jie vartoda
vo laivelius ir mažus pakiet-
laivus. Keliaudami žemo varto
jo žygunvežimu. Net ir laiko 
Washington ’o administracijos, 
kuomet gyventoju skaicaius 
padidėjo iki beveik 4,000,000 
du žygunvežimai ir dvylika 
arkliu gabeno žmones ir ju 
daigtus tarpo New Yorko ir 
Bostono, kurie miestai buvo 
svarbiausi komercialisžki cen
trai szioje szalyje. Žygunveži
mai keliavo apie keturiasde- 
szimts myliu in diena vasaroj, 
ir dvidoszimts-penkias mylės 
žiemoj. Greitas pacztas isz New 
Yorko pasiekė Bostoną in sze- 
szias dienas vasaroj ir in devy- 
nes dienas žiemoj.

Szioji szalis buvo žemdirbys
tes szalis, kur svarbiausias in- 
tankis buvo medinis arklas. Di
džiuma iszdirbyscziu pagami
no moterys namie. Jos siuvo 
drabužius, nude, užsiėmė mez
gimu, gamino žvakes, muilą ir4

ant keliu menesiu, užbaigė sa
vo tarnyste gryžo atgal prie sa- « * . t ra • ra ra ra *vo ūkta, tokiu budu, Washing- 
tonui prisiėjo nuolat lavinti 
naujus kareivius. Per asztuo-
niolika menesiu armija baisiai 
kentėjo. Kuomet 1777 m. jam 
prisiėjo iszbuti visa žiema Val
ley Forgo be tinkamu drabu
žiu ir be maisto, jo vyrai pra
dėjo jam nepasitikėti ir jo po- 
pulariszkumas pradėjo nykti.

Bot isz Washington’© buvo 
puikus strategistas, niekuomet 
ėjo kovon netinkamai prisiren-
ges. Jis užinteresavo tokius 
“draugus isz anapus juriu, 
kaip Baronas von Steuben, Ro
chamboau, Lafayette, Kosciuš
ka ir Pulaski.” Po daugeli sun-
kiu motu ir daug apgalojimu, 
Washington’as, kuris labai pa-
dimokino nuo Rochamboau, su-
ome Bintu vada Generolą Corn
wallis, Yorktowno, Virginijoj, 
. A. A. _ 1

< 11 • 'r-r ’ “ ....

ir priverto armijos pasidavimu.
Washingtonas, Kaipo

Prezidentas.
.... .Konstitucijiniame Seimo 1787 

m., Washington’as buvo 
rinktas, vienbalsiai, kandidatu

iisz-

in prezidentus.
Washington’as pradėjo la

bai suriku darba, ome organi
zuoti federal© valdžia. In szo- 
szius menesius Kongresas su
organizavo federalius teismus, 
vioszos skolos aprūpintos.
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Buy your shares 
from any em* 
ployo of the 
Company-they 
are our salesmen
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT OOMPANY 
Preferred Stock Dept., Allentown. P*.
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(Mark X in □meeting your requirement*)
□ 1 wteh to eubcoribc for._______ _ _______

of WM and accrued dividend par share. Send
* amount due.
□ I wish to aubacriba for-----—ehare* your *9 Preferred Btoak on *n*y

Payment Hen of Ito p«r shar* down and Ito par share per month until 
M7j(N> and accrued dividend p*r share ha* been paid.
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We maintain a 
ResaU Depart 
tnent to assist 
and advite our 

stockholders 
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sell their shares
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