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ISZ AMERIKOS
56 ŽUVO, 250

SUŽEISTA
SMARKI VIESULĄ ARKAN- 
SUOSE PADARE DIDELES 

BLEDES.

SZIMTAI BE PASTOGIŲ.

Little Rock, Ark. — Dvi bai
sios viesulosiprapute pro North
Arkansas padarydamos inilži- 
niszkas bledes, užmusze 56 
ypatas, sužeidė 250 ir szimtai 
žmonių pasiliko be pastogių.

Raudono Kryžiaus draugavo 
pribuvo duoti pagelba tiems, 
kurio josios reikalauja. Da vi
su nesurado, kurie pražuvo ir 
negalima apskaityt kiek isz vi
so sužeista.

Szimtai namu likos sugriau
ti ir nuneszti nuo pamatu. Kaip 
kur visos szeimynos likos už- 
musztos be mažiausio praser- 
gojirao. Bledes daeis ant mili
jonu doleriu.

NEPAPRASTA BARZDA.
Mooreton, Dakota. — Hans 

N. I^mgert, yra giliukningu 
locnininku puikios barzdos ku- 

2 coliu ilgio. 
Trisdeszimts keturi metai ad- 
gal paliovė jisai •skustis ir nuo 
to laiko barzda užaugo ant de
vynių pėdu. Barada da ir szia
dien nopal i anna augti. Kada 

_ in miestą, 
aplink kakla

r i yra 9 pėdu ir

uzmuszo

Lanflprtas. išeina 
nf>4rt|5a barzda apl 
kaip koki szalika.

— Ana 
vyrukas

atmokėsi visus

doleriu.

ISZEINA KAS UTARNINKA JR PETNYCZTA

Prenumerata Kanztuoja: Amerike ant viso meto (3.00 
Europoje ir Kanadoje (4.00 ant viso meto.

I’• .
Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreso:

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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NUSPRENDIMAS ISZMIN- 
TINGO SUDŽIAUS ANT 

JAUNO ŽMOGAUS.
Los Angeles, Calif, 

diena stojo jaunas
priesz smlžia už prisisa^nima 
penkių tukstaneziu 
Sudže galėjo jauna vyra nu
bausti kalėjimu bet isz to netu
rėtu visuomene ir jaunas pra
sižengėlis jokios naudos. Ap
svarstęs gerai visa dalyka, su
die iszdave sekanti viroka: 
“Turėsi sėdėti vakarais namie, 
isz pavieto ne turi tiesos iszva- 
žinot, negrajysi boles, no eisi 
in rodhauzes ir nieko negersi ' 
svaiginanezio. Tuojmis pasirū
pink darbą ir dirbk pakol ne- 

pinigus tam,
nuo kurio prisisavinai. Jaigu 
sulaižysi szita mano viroka, 
tai eisi in kalėjimą ant ilgo lai
ko.“

Argi neiszmintingas virokas 
sudžiaus? Vaikinas pradėjo isz- 
piklineti viroka sudžinus ir 
kaip rodos iszpildys lyg
UŽDARE KŪDIKI STUBOJE 

IR UŽDEGE.
Millersville, Pa. Pati Al

fredo Settbraddle, kuri nesenei 
pribuvo isz Vokietijos ir bai
siai liūdėjo paskui savo tėvy
nė, staigai papaiko. Uždare sa
vo trijų metu dukrele, uždegė 
stuba, užrakino duris ir pati 
dingo nežino kur. Vyras pare- 
jas isz darbo rado tik pelenus 
vietoje kur stovėjo namas. Mo- 
teroa da nesurado.
Į8ZTEKEJ0 KETURIS KAR

TUS 1N VIENA MENESI.
Quincy, R. I. — Mrs. Lizzie 

Molliner kuria adgabeno isz 
Dayton, Ohio in czionaitini sū
dą irž svetimvyriavima, prisi
pažino prie kaltes ir likos nu
bausta ant trijų metu kalėji
mo. Toji moterėle isztekedavo 
už turtiingo kokio vyro po tam 
ji pamesdavo jeszkodama nau
ju auku ir tokiu budu in viena 
menesi apsivedė net keturis 
Jcartug.

’g galui.

R R W. n. BOCZKOHKtl, Pre*. H M(. 
F. W. flOCZKOHNKI, Milo r. R 40 METAS

SUTAIKĖ BUCZKIAIS
SUDŽE NUBAUDĖ PORELE 
PASIBUOZIUOT IR NAMO 

VAŽIUOT.

Daniolsvrlle, Del. — Pas sli
džia Marvin atsibuvo pulkus 
susitaikymas Alekso Gali ir jo 
paczi ules Mariutės. Pacziule 
apskundė ji kad nedavinėjo jai 
pinigu ant iszsimaitinimo ir 
kcrszino nustovimu. Aleksu už- 
ginezino 'tuos užmetinejįmus 
iszsikalbėdamas sekancZiai:

“Gnodotinas sūdžiau; pir
mutini menesi kada parnesziau 
namo mano užmokesti $85., ati
daviau viską savo paežiai, vi
sus pinigus ir tik iszdaviau 15 
centu ant tabako. Mano pati 
taip tuom inirszo kad mane isz- 
vadino bjauriausiais žodžiais 
kad iszdaviau be josios pavcli- 
nimo 15 centu. Nuo tos dienos 
mane ja u. daugiau nebueziavo.“

Sudže iszklnuses Alekso at
siliepė in Mariute:

i

O tu Aleksa, ar da 
pacziule ?

savo vvra’
M i <

: “ar tu myli 
“Žinoma kad ji

mvliu.
myli savo pacziule?“ “Sziur 
kad myliu norints man daug 

Tada sudže paliepėdagriso. ’ ’
vienas kita pabueziuoti ir na
mo važiuoti, ka ir iszpilde abu
du iszeidami viens in kita sal
džiai szypsodamiesi.
TRIS METUS KALĖJIMO UŽ 

PAVOGIMĄ MILIJONU.
•New York. — Broliai Locke 

likos apsudinti ant trijų metu 
in kalėjimą už pinigiszka ap- 
gnvysta: Tit*jbinekleriai apga
vo tukstanezius 
duodami jiems

ant penkių milijonu dole-

žinoniu par- 
“ varines sze-

ras“^
riu. Sudas juos iszrado kaltais.

Cameron Co., ku-
Makler Shurt-

Kompanija 
rios galva yra 
leff, kuris pardavinėjo taisos 
szeras gavo keturis metus ka
lėjimo.

Dabar paimkime antra atsi
tikima isz Saint Louis, Mo., kur 
Edwardas Boland, 32 metu, ku
ris prisipažino buk apiplesze 
žmogų ant ulyczios nuo kurio 
paėmė 26 centus, likos nubaus
tas ant penkių metu kalėjimo.

NORĖJO NUKIRST PACZIAI 
KOJA IDANT PASKUI JI 

NE VAIKSZCZIOTU.
New York. — Munszaine 

sziadien daugėtiems sumaiszo 
protus taip, kad patys nežino 
ka daro, kaip tai buvo su Mi- 
kolu Smaruk, darbininkas, di
delis žmogus, 
svaru, 
vo ir 
mie.
tankus sumiszimai namie, kar
ta pasako jam, kad eis paskui 
ji kur jisai pasigerdavo, po 
tam pranesz valdžiai ir jeszkos 
teisingystes nuo t uju, 
jam parduoda geryma.

Vyras sumano paeziuliai už
bėgti tam darbe, nutardamas 
nukirst jai koja. Parmotos pa
cziule ant stalo, pagriebė pjūk
lą ir pradėjo daryti 
ja“

sverentis 300 
kuris tankiai pasigerda- 
darydavo <

Kada paczi aliai nubodo

t

į

AGENTAI RADO PAS LIE
TUVI 12 BACZKU MUN- 

SZAINES IR DIDELES 
SAMAGONKAS.

tenai

mie.

Watorbnrry, Conn. — Netoli 
czionais ant Park road, pereita 
Petnyczia prohibieijos agentai 
užklupo Jono Szleko farma ir 
rado 12 baczku munszaino, 
kiekviena baežka po 50 galio
nu. Degtino buvo iszslapstyta 
po visa farpia. Trys baczkos 
buvo rastos daržinėj po szienu. 
Iszk raczius visztininka,
irgi viena baczka pasirodo už
kasta. Kita baczka buvo rasta 
kialihinko, ir ’kelios baezkos 
buvo pusiau inkastos palei mu
ro siena. Valdžios agentai sa
kosi turi žinių, kad apie Szle- 
kio farma esą dar apie 20 tokiu 
baczku paslėpta. Jie gavo ant
ra varanta ir darys nauja kra
ta. *

Kuomet valdžios agentai at
važiavo pirmu kartu’kratos da
ryti, paties Szleko nebuvo na-

Jisai dirbo Waterbury
American Brass Co., dirbtuvėj, 
kur jis turėjo darba jau nuo 3b 
metu. Valdininkai nuvažiavo 
dirbtuvei!, parvežė ji ant far- 
mos ir ežia aresztavo. Busiąs 
aresztuotas ir Szleko pagelbi- 
ninlkas, kuris padėdavo jam 
munszaine varyti.

Be to da valdžios agentai ra
do 5 katilus degtinei virti. Vie
pus buvo 25 galionu, trys po 20 
galionų ir vienas 10 galionu. 
Skiepo pd gyvenamuoju ■•namu 
rasta 20 kubilu po 20 galionu 
užraugoms rauginti. Bet kubi
lai buvo tuszti. Policija spren
džiu, kad naujos degtines Szle- 
kys nedirbės jau per kokiu du 
menesiu.

JAUNIKIS 72 METU, NUO
TAKA 71 METU — ILGAI 

LAUKE.
Philadelphia. — Ana diena 

paeine szlinba Frank H. Tho
mas, 72 mdtu su pana Izabela 
Oliver, 71 metu. Kada užklaus
ta nuotakos del ko taip ilgai 
lauke iszteket, tai toji atsako:

sa-
“•Motina man uždraudė teketi 
tik tada kada jiji numirs 
kydama buk da man yra gana 
laiko ant iszlekejimo, bet mo
tina gyveno lyg 90 metu ir tik 
ana diena jaja palaidojome ir
dą bar esame linksmi.

NUKIRTO SU KIRVIU 
SAU KOJA.

Greendale, Mass. — Malka- 
ergeliufl na-^ kartis Danielius Snyder, ture-

kurie

“operaci- 
ant kojos. Ant riksmo mo- 

teres, subėgo žmones, paliuo- 
savo auka girtuokliaus, kuria 
nuvožė in ligonbnte o vyra in
kalėjimą.

RADO $62,000 BET 
SUGRAŽINO.

San Francisco, Calif.
Georgo M. Muilins, kuris pri
buvo isz Alaskos, pamėto elek- 
trikiniam karukyje 62 tukstan
ezius doleriu. Pinigus rado 
konduktorius ir nunesze in 
kompanijos ofisą. Muilins ad- 
gavo savo pinigus o kaipo do
vana už teisingysta ir sugrąži
nimą pinigu, apdovanojo kun- 
duktori tukstaneziu doleriu.

/ *

!• 
11' szaltadamas kieta būda 

krauja apsisaugojo nuo smert, 
kuriam puolantis medis pri
spaudę koja. Koja buvo beveik 
nutraukta nuo kelio ir vos lai
kėsi o Snyder kensdamas bai
sės kanezias ir netekimą krau
jo, butu mires, bet pagriebė 
stovinti kirvi ir vienu ypivnu- 
kirto koja, 
marszkinius 
koja ir. sulaikė tekanti krauja. 
Adbegia ki'ti malkakercziai, 
nunesze nelaiminga in ligonbu
ti. Kaip rodos tai pasveiks.

LAIŽYBOS PRIEŽASTIS 
DVIEJU MIROZIU.

Maysville, 111. — Nelaimin
gai užsibaigė laižybos padary
tos tarp Jurgio Philips ir Ste
po Radiczu. Susilaižino juodu, 
katras isz ju iszgers daugiau 
munszaines. Philips iszgere ke
turis pilnus stiklus munszaines 
ir puolė be žado ant grindų. 
Auitras Radicz puolė taipgi ant 
grindų sza'lo savo draugo. Abu
du buvo mirė kada juos pake
le o kožnas isz ju iszgere po 
kvorta munszainęs.

po tam supleszes 
užriszo drueziai

iszsiph.de
LIETUVYS NUSZOVE ŽMO

GŲ, KURIS GYVENO PAS 
JI 21 METUS.

Philadelpliia. — Ernestas 
Purring, 61 metu amžiaus, gal
va Purring Brothers namu sta
tymo koiitraktoriu firmos, ku
ri vietiniai laikraszcziai Lietu
viu vadina, atliko ‘ kruvina 

, nes perdau
vadina, 

žmogžudžio darba 
tikėjo in czigonu burtus.

50 metu, 
tas dar basas bėgiojęs 
voje (kuria Ameri'konu laikras- 
czial Rnmanija pavadino), jam 
ezigone iszpranaszavusi, jog 
jis nukeliaus in 
ten ves žmona, turės daug vai
ku, insigys turto, vėliau, in pa
baiga, to turto neteks, ir žmo
na paliks ncisztilkima.

p ra na sza v i m a k e 1 i o s
1

cr n

sakoma, kai Ernes- 
Liotu-

iszpranaszavusi
tolima szali,

Jis ta 
savaites atgal prisiminė. Bet 
kaip sūnūs pasakojo, jis metai 
atgal buvo protiszkai susirgęs. 
Todėl gal ir stipriau ir czigo- 
nes žodžiams intikejo.

Sakoma, jis nuėjės pas bui
tini n k.o P h i 1 ad e 1 ph i j o j 
jam pasakiusi, kad žmogus, ku
ris gyvena po jo stogu ir skai- 

d raugu, 
vagia jo žmonos meile. Netikė
damas sziai burtininkei, Er
nestas nuėjo pas tokia, kuri per 
krisztola žiuri ir “viską teisin- 

matp. Ta ta paezia istbri-

tomas jo sunum bei

'kuri

gai”
ja pakartojusi. Nuėjo jis ir kor
tomis, kurios niekad* 
luojaM 
rija.

Tada jis

°neinc-
iszmesti — ta pati isto-

pa liepos 45 meta 
Jamos MacCausla nd ui, 
pas ji iszgyvono 21 meta, isz 
sikraustyti isz namu, 
nodamas jo proto liga

kuris

Tas, ži- 
, pasikal

bėjo su Ernesto sunu Jonu, nu
tarė senukui nusileisti, ir nusi
kraustė in 2523 Federal St. 
Purringas su žmona Magde gy
veno 533 Gordon Ave. Czia gy
veno ir trylika jo vaiku.

Bet senukui ir to buvo nega
na. Kur tai gavo revolveri ir 
kai MacCauslandas, jis ir su
nūs Jonas dirbo nebaigtame 
namo Narberthe, senukas pa- 
prasze James paduoti jam len
ta. Kai, tas pasilenkė, senukas 
iszsiemo revolveri ir suvaro ko- 
tunas kulkas. James buvo nu
vežtas in ligonine, kur, 
ma mirs.

Senukas po to ramiai atsida
vė policmanui. Nuvedus in ka
lėjimu, jis paprasze sūnaus at- 
neszti cigaru. Ernestas jau pra
žilęs, nutukęs, 
žmogelis. Matyti, kad ji pavei
kusi proto liga, del kurios jis ir 
czigonu burtams intikejo, kaip 
apie tai raszo “

Kur tai gavo revolveri ir

sa ko

ramaus budo

Vienybėje.

GYVULISZKAS TĖVAS.
Bloomsburg, Pa. — Ana die

na tęsęsi teismas Jurgio Win
gerton, novos buk tai jisai su- 
žagojo Lettita duktere Edmun
do Summers. Laike teismo mer
gaite prisipažino buk tai ne 
Jurgis jaja sužagojo tiktai jo
sios tėvas kuris- sudėjo kalto 
ant Jurgio, kuris buvo do ra u s 
gyvenimo žmogus. Sudas palei
do Jurgi o nelaba tęva uždaro 
in kalėjimą.

MIRĖ ISZ BAIMES.
Clyde, N, J. — Miss Sadie 

Hall, 19 metu amžiaus, nuėjo 
su savo drauge pas bifrlininko 
idant iszburtu joms ateiti. Bur
tininko iszburo Sadiai kad no- 
porgyvens trijų dienu. Varg- 
sze taip tuom persigando kad 
parėjus namo apsirgo ir in tris 
dienas įniro. Daktaraj nutaro 
kad mergina mirė isz baimes.

UŽDARYTA NAMIE PER 
40 METU.

Timicula, Ariz. — Mrs. Wil
liam Thorpp kurios vyras yra 
turtingu farmeriu, buvo užda
ryta per savo vyra namieje per 
40 metu. In laji laika neturėjo 
rankoje no dolerio, niekad ne
galėjo apleist st ūbos,
mot eriszkos skrvbele-s

uodevėjo 
ir nė 

mato šįryt kario, automobiliaus, 
oroplano ne kitokiu naujausių 
iszradimu. Priežastis pasielgi
mo vyro su savo motore badai 
buvo didelis užvydejimas
40 motu ‘adgal motore buvo la
bai patogi.

nes

Pa. — Miss Cloo 
22 metu, duktė turtingo 

savo tęva

SKUNDŽE TĘVA ANT 
$10,000 UŽ SUMUSZIMA.

Butler, 
Ehart,
fa r me ri o, a psk u nde 
ant $10,000 už sumuszima ir su
žeista ant veido taip, kad din
go josios patogumas ir papuo
lė in dideli nervi-szkuma.

KAZYS MALONIS ARESZ
TUOTAS UŽ 15 METU 

MERGAITE.
Worcester, Mass. — Pereita 

savaite ežia buvo aresztuotas 
Czalis Malonia, kuris buvo isz- 
sivožės in New Yorka tula Ona 
Savage, 15 motu amžiaus mer
gaite.

Ona Savage, taipgi Lietuvai
te, prapuolė isz ežia da Sausio 
menesy. Kur ji dingo, tai nie
kas nežinojo. Tik dabar paaisz- 
kejo, kad Malonis buvo iszvc- 
žes ja in New Yorka, kur jiedu 
gyvom* iki szidliai.

Kelios dienos atgal Malonis 
vėl sugryžo su mergaite in 
Worcesteri ir apsigyveno ant 
Austin Streeto 
gess“ vardu.

Užpereita Subata Onute bu
vo sužeista automobiliaus ne
laimėj ir nuvežta in miesto li
gonine, kur ji užsirasze kaipo 
“Alrs. G. Burgess.“ Czia ji bu
vo pažinta ir policija tuoj suo
me Maloni.

C ( George B u r-

Paskutines Žinutes
•T St. Johns, N'. F. — 32 vy

rai li<kofi iszgialbotais isz de- 
ganezio laivo Szlvano, kuris 
užsidegė 800 myliu nuo Hali
fax©. Visi, buvo žuvininkais.

H Brooklyn, N. Y. — Fre
das Robinson, 58 metu, norėjo 
nukirsti kirviu galva savo se- 
serci 51 motu, isz priežasties 
bado ir vargo po tam bando 
pats sau nukirsti galva. Abudu 
mirtinai sužeistus nuvožė in li
gonbuti.

1l Managua, Nikaragva. — 
Trys marinei kareiviai likos 
užmusztais kada juju eropla- 
nas nukrito žemyn o du mirti
nai sužeisti. Kareiviai, 
planus ant naujo kanalo.

11 Pottsville,* Pa; — Mrs. 
Steponieno Matz isz Buck Run, 
mirtinai apdegė, josios duktė ir 
brolis taipgi apdege kada 
pyle karasino ant peežiaus pa
skubint ugni.

1Į Pittsburgh. — Septyni žmo
nis likos užmuszti o dvylika su
žeidė automobile! in v laika 24 
valandas. Valdže stengėsi už
bėgti toms skerdynėms per 
žiopliszkus automobilistus.

daro

u z-

Septyni žmo-

« 'z
........................ ■ III . ............  —

EGZAMINAS.

— Na kaip jnsu Dzianui su 
egzaminu nuėjo?

—- Velniai juosius žino, tuo
sius profesorius, u-gi klausinė
ja apie Washingtona pirmutini 
prezidentą ir apie tokius daig
ius ka buvo ant svieto, jog da 
nei manos ne buvo ant syioto 
tėi kaip gi galėjo’Pinoti?..’ •*

l F

/

ft

Isz Visu Szaliu SAVŽUDINSTA UŽ 
MOTERISZKAS KELNES

PAGIMDĖ KŪDIKI
PANASZU IN BEŽDŽIONE ‘
Odessa, Rosije. — Darbinin

ko Pemzora pati ana diena pa
gimdo kūdiki kuris iszrodo ant 
tikros beždžiones. Tėvai 
pilnai sveiki. Tėvas turi 24 me
tus o motina 21 metus. Kūdi
kis visas apaugos plaukais o 
tik trūksta jam uodegos. Galva 
apaugus tamsiais plaukais, pa- 
naszus in szeris. Kakta siaura, 
labai i^zsimuszia smilkiniai. 
Akys dideles su ilgais blaks- 
tienais, nosis priplota, ausys 
susisukia ir nudribia ir visas 
kūnas apaugos plaukais kaip 
ant beždžiones.

SŪNŪS — ŽVĖRIS.
Kursk,

t y jo, Konstantinas J ori gi n 
sipeszos su savo senu tėvu, puo
lė durti ji peiliu. Senukas isz- 
tnikes isz sūnaus ranku iszbo- 
go laukan ir i n Ii po in obele, 
bet ir czia suniis-žveris ji pa
siekė, pradėjo muszti, netekąs 
levas spėkų pakibo ant medžio. 
Motina iszbego gelbėti savo vy
ra, bet inirszos iszgama peiliu 
nudnre motina ant vietos.

BAISUS ŽUDINTOJAS.
I Ilsenburg, Vokieti je. — Na

me Bokerio likos'papildyta bai
si žudinsta. Girtas Bekcris už
musze kirviu savo paezia, gi
minaite ir du anūkus. Po tam 
geide atimti sau gyvasti per 
pasikf»rima, be’t isz lai k lika^ 
užtėmintas, žmonos nupjovė ir 
atidavė ji in rankas palicijos.

INSIUTA MERGAITE IN 
MAISZA.

Darmsztad, Vok.—Vienam isz 
czionaitiniu namu likos suras
tas lavonas asztuoniu metu 
mergaites užsiūtas in maisza ir 

grindyse. Mergaite 
dukrele kitados ten 

mekaniko, kuris 
persikėlė nežinia in kur. Palici- 
je jojo jeszko.

tcriszkos kelnes 
I “szaravarai ” 
Į blumersai) f

y ra

Rosije. — PriemieS" 
, su-

paslėptas
buvo tai
gyvena'nczio

likos tomis dienomis

PARDAVE SAVO GALVA 
DA UŽ GYVASTIES.

Berlynas. — Zillerthale, Ti
rol i u je, 
palaidotas be galvos, kokis tai
Riessaras, kuris turėjo nepa
prastai didele galva o būdamas 
da gyvu, pardavė jaja dakta
rui už 1,500 karimu. Kada Rie
ssaras įniro, daktaras spyrėsi 
pasiimt nupirkta galva ka gi
mines turėjo iszpildyt — nupjo
vė galva ir atidavė daktarui.

BAISUS ATSITIKIMAS.
Osieka, Poznanius. — Ona 

Miszka, 16 metu amžiaus, tar
naite pas gaspadoriu Vievigra, 
prisiartino prie kuliamos ma- 
szinos per arti ir likos pagauta 
per ratus. Nelaimingai mergai
tei ratai nutraukė visus plau
kus nuo galvos ir pramusze -pa- 
kauszi, kad net smegenys ga
lima buvo matyt. Likos nuvež
ta in ligonbuti kur daktarai nu
tarė buk mergina isz to nepa- 
svęiks.
TURTINGAS SKUPUOLIUS.

La Garenno, Francije. — Mi- 
žmogelis‘ ‘ vaitlu 
gyvenantis pats

tai jau buvo supuvęs.

re czionais
Dautreviux, 
tienas vargingoje grinezeloje. 
Kada kaimynai atrado jojo la
voms
Daktarai pripažino birk jisai 
įniro nuo bado ir neprižiūrėji
mo. Dagirdes apie jojo mirti, 
vietinis notaras apreiszke buk 
nesenei Dautreviux’as padėjo 
pas ji 76 tukstanezius franku. 
-— Matyt skupuolius pats save 
užsimęrino. Giminiu lyg szio- 
liai jokiu neatsirado. *

r

.w

Rymas. — Naujos mados mo- 
vadinamos , | 

(arba Amerike, 
buvo priežastim 

atėmimo sau gyvasties ukeso
Rossi. Atome jisai sau gyvastį 
per nnsiszovima kad jojo duk
reles 19 ir 23 metu amžinus 
pradėjo neszioti naujos mados 
Turkiszkas kelnes i<n vieta szle- 
biu. Kada tėvas pariprieszino 
priesz toki pnroda savo dukre
lių o josios suvisai jo neklaiise-, 
tėvas isz dideles sarmatos ato
me sau gyva st i.

I
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VISUR PANASZIAI
ATSITINKA ANT SVIETO.
Nivka, Galicije. — Atsitiko 

czionais atsitikimas kuris la
bai sujudino aplinkinius gy
ventojus ir padare ant ju 
maža inspirdi.

ne
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Franas Adamczyk iszkelia- 
vos in Amerika ant uždarbiu 
paliko jauna pacziule kuri su
si nesze su kokiu tai Dulianu. 
Kada Adamczikas sngryžo po • 
keliolika metu in tėvyne, kas 
diena atsibuvinejo barniai tarp 
poros ir ant galo užsibaigė su 
žudinsta. Adamczikiene geis
dama atsikratvt nuo savo vy
ro, kada tasai miegojo, paėmė 
revolveri* ir vienu szuviu už
musze vvra. Ant nužudinimo 
vyro pri'kalbino josios myli
mas, prižadėdamas su jaja ap- 
sipaeziuot. Abudu likos aresz- 
tavoti.

LĄVONAS ANT VARPO
VIRVES.

Varlang, Vengrai. — Apie 
pusią u na kt, gyventojai iszgir- 
do iietanku muszima varpo pa
či nanezio isz artimos bažnytė
lės. Kada varpas nepaliove 
skambint, keli isz drąsesniu vy
ru nusidavė pas zakristijoną, 
pabudino ji isz miego, nusida
vė visi persitikrint priežasti 
skambinimo. Ant varpo virves 
paregėjo kabanti žmogų kuris 
siūbuodamas skambino varpa. 
Lavone pažino pagolbininka 
zakristijono Gabrielių Kozak, 
kuris atome sau gyvastį isz 
priežasties nelaimingos meiles.

pažino pagolbininka

DA RANDASI KVAILIU 
ANT SVIETU.

Berlinas. — Vienam artimam 
kaimelyje du apgavikai susita
rė pardavinet stebuklinga ar
bata kuri gydo visokes ligas 
tuojaus po jos sunaudojimui. 
Taipgi vietoje iszpuolusiu ar 
isztranktu dantų ketino ataugt 
nauji po iszgfirimui tosios ar
batos. Apgavikai daro puiku 
bizni nes daugelis moterių mo
kėdavo net po szeszes markes 
idant ataugtu joms dantys. Tu
la senuke kuri pirko nuo apga? 
viku tosios arbatos, 
juos ant ulyczios 
rankas palicijos;
PALIKO VISA SAVO TURTĄ 

ARKLIAMS.
Parvžius. — 

senas kvailys Emilius Bizzon, 
kuris paliko turtą vertes 200 
tukstaneziu franku. Po atida
rymui testamento, prieteliai la
bai nusistebėjo paregeja testa
mente buk visa savo turtą pa
liko dvylika arkliams. Ka ga
lėjo daryt ? Turtą atidavė in 
rankas draugovės del apsau
gojimo gyvuliu. Gyvuliszkai 

ir gyvuliams turtas1

•;
sutikus

atidavė i p 
■

Czionais mirė

• •

gyveno 
teko. >//
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PASIKALBĖJIMAS SU
MAMA.

I

— Szeint, Mdmukia, tokia
maža ir jau moki meluoti.

— U-gi kam W mamele pa
ti nuolatos meluoji? ____
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e! Nuodėmių Atleidimas.
Reikia atsiminti kad tame 

pat atsitikime musu Viėftzpats 
“Ka tu surisži ant ze

bus. snriszta danguje, ir

iNuo kada prohibicije likos 
užvesta tai neteko gyvaseziu 
200 Žmonių. Tnkvizicije. paėmė 
daugiau anku, bo't nesidžiauki
me nes prohibicije yra da jau
na, su laiku ir ji ji paims'dau
giau auku.

Virszininkai inkvizicijos bu
vo turtingi ir tikejimiszki fa
natikai kurie tikėjo ka<l su pa- 
gelba kaukiu permainys žmo
nos, apgins tikėjimą ir sudru- 
tins bažnyczia. Po ilgu bandy
mu — liberalizmas ome virszu 
ir inkvizicija gavo gala, josios 
visoki innagiai randasi po mu- ^moliiliu 
zojiis visur.

Virszinuikai įprohibicijos yra 
taipgi turtingi ir iikcjimiszki 
kvailiai. Jiems nuduoda kad su 
pagalba kalėjimo, kulkų revol
veriniu, pasiseks žmones at
versi ant. juju noru, bot kaipo 
inkvizicija gavo.gala taip gaus 
ir pasiniiszka prohibicije.

J t‘ ii j rasžanSzuento 
Petro 

Raktai
į r.

<

ko «1 Jonblž: tl,V*tMAnb' 
vaikeliai, asz tai juknf ' 
kad nenusidetumete, Bet jei 
kas ir nusidėtu, tai mes turime 
pas Tęva užtarėja Jezu Kristų 
ieisnji; jis yra permaldavimas 
už musu nuodėmės, ir ne tiktai 
už musu, bet taip pat ir už viso

rode pavyzdinga nuolankumą 
naudinga kiekvienam, tikram

, Kurio dabar 
Szv. Petro inpedi-

Kri^szczioniui. 
vadinasi, 
ainis, tie paprastai nori kad

:Kovo 7 diena, 
na*>

pasakė: 
mes, 
ka atriszi ant žemes, bus atrisz-

O

Jėzaus žodžiu dalis nebuvo pri
taikyta tik vienam Szv. Petrui, 
nes Vieszpats Jėzus tarė tuos 
paežius žodžius in kitus molky- 
tinius, kaip kad yra aiszkei pa- 

Mato evangelijoje 18: 
Isztikruju sakau jums, ka 

tik jus suriszite ant žemes, bus 
suriszta danguje, ir ka tik at- 
riszite ant žemes, bus atriszfa 
danguje.

Vėlesniu
Petras parode kaip jis suprato 
tuos žodžius, nes Apasztalu

1

DIDELIS GAISRAS SZIAU 
LIUOBĖ; 80,000 LITU 

NUOSTOLIU.
Sziauliai.

Varpu galvoj Klaiizcrno 
muoso del netvąrkingo peczili
ko kilo gaisras, padaręs nuos
toliu 80,000 litu. Sudegė ketu
rios krautuves: viena kolonia- 
liniu prekių, dvi — manufak? 
turos ir — 'kepurių krautuvo; 
iszskyrus paskutine, visos bu
vo apdraustos. Po gaisro beli
ko pamatai. Nors gaisrininkai 
ir greitai ntvytko, bot be auto- 
______i, nes Azib giliam galviu 
sniege užkliuvo ir teko tenkin
tis arkliu vežimas; be (o buvo 
sugedus sirena, negalėta duoti 
pavojaus signalo ir dėlto maža 
gaisrininku gesinimo darba 
dirbo.

Del szio gaisro mieste yra 
i n Va iri u gandu, nes kada gais
ri n i nitai labai mažam 'kieky 
darbavosi Varpo gatvėj, tele
fonu koletą kartu, buvo pakar
tota žinia, kad dega 

vioszbul is 
Isz mažo

būrio dalis buvo pasiusta nuro- 
dyton vieton, bot nieko nerado. 
Po to žinia vol kelis kart buvo 
pakartota, bet nuvykus in vie
ta su policijos vadu vėl nieko 
nerasta. Matyta, telefonu buvo 
tyczia klaidinta. Kiną stiprus’ 
ta rd vma s.

yraValstijos 
sklypas kur viskas kas yra ge
ro ir blogo, darosi ant <didelio 
daigto. Kada inžinierini stato 
narna tai ant keliolikos doset- 
ku laipsniu; kada politikiszki 
graftieriai vagia — tai milijo
nus; kada banditai žudo — tai 
keliolika žmonių ant syk; kada 
vagis ketina vogti tai imasi ir 
planuoja taji darba atlikti ant 
keliu szimtu žmonių.

Kaip tai padare ana sanvai- 
te Chicago kur penki banditai 
a t ėja in Rumuniszka sinagoga, 
pasveikino susirinkusius žmo
nis, paliepė stoti prie sienų, pa

in virszu ir vi
siems isztusztino kiszenius. Vi
sa operacije neužtruko ilgiau 
kaip puse valandos.

Iszskirent pinigu, 
paėmė v i so kės brangenybes 
nuo vyru ir moterių. Vienas 
parapijomis 
nio žiedo už $4,000 o viena mo
terėlė neteko branzalieto ver
tes $1,500 — viso banditai pa
siėmė 75 tnksHanczius doleriu 
arba kožnas gavo po 15,000 
doleriu už puse valandos dar
bo — gera pede.

Suvienytos

kelti rankas

banditai
visokes
i ir moterių.

neteko doimanti-

ir

*

V Ir
i

Dievas gi szitaip invykino 
ka buvo apskelbęs visu prana-

<1

szu burna, kad jo Kristus Ren
tęsias. Todėl darykite atgaila 
ir gryžkites, kad jusu nuodė
mės Indu iszdiklytos, kad atei
tu nuo vieszpaties veido algai- 
vinimo laikai ir kad jis siustu j

te gryžkites,

vinimo laikai ir kad jis siustu 
jums apskelptnji Jozu Kristų.

iresinimor.

broliu na sKarolius Mercier, 
Belgiszko kardinolo apraszine- 
ja akyvus atsitikimus isz gy
venimo Herbert’o Hoover, te- 
byrio prezidento Suv. Valst., 
kada tasai buvo kamisorium 
maisto ant kariszkn lauku Bel
gijoj.

Amerikoniszkas kamisorius 
kardinolas Mercier turėjo

vienas del kito didele paguo- 
dono ir prietelinguma. Kada 
Hoover važiavo namo in Ame- 

prasze kardinolo kokia 
ant atminties. “Ka 

asz tamistai galeezia duoti?” 
— užklausė kardinolas kamiso- 
riaus Hoover’io. “ 
džio, jusu ražaneziu, 
liepe Hoover’is 
bai nusistebėjo kad >protesto- 
nas praszo tokio dalyko ant 
atminties bet su didžiausiu no
ru atidavė jam savo ražaneziu. 
Hoover’is sugryžo in Amerika. 
Jojo draugai sako buk jisai ra
žaneziu vis neszioja kiszeniuje 
kaipo atminti nuo Belgiszko

rika, 
dovaneli atminties.

Ant pavyz- 
” — atsi- 

Kardinolas la-

Kokis tai William Connell, 
akmondaužis, 
du Lac, Wis., 
na kompanija per 40 metu. 
Sziadion žmogelis turi 84 mo
tus. Nosenoi paliovė dirbt idant 
pasilsėt po tiek metu sunkaus 
darbo.

Persedeja-;

gyvena riti s Fon 
iszdirbo po vie-

-s kėlės dienas na
mie, nuėjo vela prie darbo nes 
nežinojo ka isz nuobodumo tu
ri daryti su savim.

Žmogus kuris nieko daugiau 
nežino kaip tik sunkiai dirbti, 
paliauna Imti žmogum ir pasi
lieka tiktai fabrikiniu jaueziu.

Ba žmogus ne tik viena duo
na turi gyventi ir ne ant to bu
vo sutvertas idant per visa sa
vo gyvastį kaip jautis dirbtu.

Isz Lietuvos.
VARGAI SPAUDŽIA LIETU

VOS ŽMONES.
Kruopiai. — Sziauliu apskr., 

Del nederliaus trūksta ne tik 
duonos, bot ir paszaro gyvu
liams. Javai neužderejo, bul
ves supuvo, o knm ir pasiseko 
kelis purus bulvių iszkasti, tai
dalis rudeni supuvo; kiti inde- 
jo in rusins ir dabar atkasė ra
do visiszkai suszalusias. Žmo
nes mano po keletą centneriu 
iszlaikyti sėklai, bulvių neval
go, o dabar jau ir tu nėra!

Dabar eina per kiemus seni 
praloto. Sakoma kad ir sziadien J*ir jaulli pavargėliai, praszyda- 
su ražanezium nesiskire. ‘ mi duonos arba nors pavalgyti.

nuo

C i

ežio” 
gatvėj.

“Kestu- 
Bažnyczios 

gaisri n ink n

TRAUKINYS ŽMOGŲ 
SUVAŽINĖJO.

Kaunas. Sziu metu Kovo m., 
17 d., eidamas traukinys isz 
Kaziu Rudos in Kalvarija už
važiavo ant žmogaus ir nupio-

Szio, 
neisz-

okiamas

ve ranka, koja ir galva, 
žmogaus asmenybe dar 
aisžkinfa. Buvo didelis vejas ir 
pustymas, todėl maszinistas ne
galėjo pastebėti szio žmogaus. 
Kartu ėjo ir kitas jo draugas, 
bet tas 
szali.

Dabar ji t uri paimti dangus iki 
visa dalyku atnaujinimui, aipie 
ka yra kalbėjos Dievas nuo am- 

savo szventuju prnnaszn 
burna. Jau Moze pasako: Viesz
pats, jusu Dievas, 
jums pranasza isz 
tarpo, kaip mano. Jo jus turite 
klausyti visuose dalykuose, k;i 
tik jis kalbės. Kiekviena siela, 
kuri neklausytu to pranaszo, 
bus iszdildyta isz tautos tarpo, 
ir visi pranaszai, kurie kalbėjo 
nuo Samuelio ir paskui, skelbė 
tas‘dienas.. Jus vaikai prana- 
szu ir sandoros, kuria Dievas 
yra padaręs su musu levais, sa
kydamas Abraomui: Tavo a|- 
nijoje bus palamintos visos že
mes gimines. Jums visupirmn 
Dievas pažadino savo su nu, jis 
siuntė ji jums laiminti, kad 
kiekvienas gryžtusi nuo savo 
nedorumo.”

Tame pat atsitikimo Petras 
pirmu karta suprato ka Viesz
pats reiszko sakydamas: 
tos uolos asz 
bažnjrczia.”

Ta aiszkiai parodo jo žodžiai 
nes, tuo paežiu laiku jis kalbė
jo toliau in ta pati Žydu susi
rinkimą, ir tarė: “Te biinie ži
noma jums visiems ir visai Tz-

v • 
ŽIU

pažadins 
jusu broliu

“Ant
pastatysiu savo

t uo paežiu laiku jis kulbe- 
j * . 1 „4 „ -ML „

suskubo pasisukti in

žmonos nusilenktu priesz juos, 
ir buczuotn jiems rankas, ir 
net kojas. Saumylingi žmones 
rei'kalaujo to-kio pagarbinimo:

Kaip skirtingas buvo Szv. 
Petras. Neabejotina kad jis ėjo 
pekszczias purvinais Palestino 
keliais. Jis 'keliavo in Kesarija 
kad pasimatytu su Korneli. Jis 
noliepe Karneliui ateiti pas ji 
ir lankti pas duris peivisa nak
tį, kad ant rytojaus inleistu ji 
ir tesakytu bueziuoti jo kojos 
pįrszta. Apasztalu Darbuose, 
10: 26 paduotas apraszymas 
szitaip skamba: ‘Petrui inei-

ir
szitaip skamba: 
nant Kornelis ji pasiliko 
parpuolęs prie jo kojų, iszreisz- 
ke jam pagarba. Bot Pet ras pa
kele ji sakydamas; “Kelkis, ir 
asz pats esu žmogus.’.’ Taip da
ro tasai vyras apie kuri Kata
likai saiko, kad tai buvias pir
mas popiežius; jis neleido žmo
gui nusilenkti priesz ji. t

Tuomet Kornelis papasakojo 
Petrui ka Vieszpats buvo paro
dos jam. Apasztalu Darbuose 
10: 34-44 mos skaitomo 
verdamas savo 
tarė: Dabar asz filtrai suprantu 
kad Dievas nežiūri asmens, kad 
kiekvienoje tanioje, kas jo bijo 
ir teisingai elgesį, tas jam pa
tinka. Dievas siuntė Izraelio 
vaikams žodi, skelbdamas ra- 
mybia per Jezu Krislu (Jis yra 

Jus žinote 
i n vykusi Jndiejo-

“Al
bumą Petras

visu Vieszpats). 
apie dalyku, 
je, prasidėjusi gi nuo Galiliejos 
po krilkszto, kuri skelbė Jonas,

Jezu isz Nazareto, kaip
Dievas patepė ji szventaja dva
sia ir galybių. Jis porejo gera- 

gydydamus vi-

apie

darydamas ir
radio tautai, kad vardu musu.,SI|S velnio apsėstus, nes Dievas
Vieszpaties

r

ta danguje. i ta paskutine

Tai i hz kur gi gauna

raszyta
18: “

laiku Apasztalas

žodžius 
Darbuose 10:’4 
ko: “ 
vardu nuodėmių atleidimą.

pasaulio.” 
kaiknrie vyrai ingalioiima ir 
valdžia klausytis kaip kiti pa
sakoja jierps savo nuodėmės ir 
paskui sakyti jiems, kad jie ga
ji atleisti jiems ju nusidėjimus? 
Vieszpats Jėzus yra didis baž-
nyczios Užtarėjas didžio Jeho- 

; ir tas
■ r .

pat apasztalas. 1 Jono 1: 9, sa
ko: “

vos sosto akyvcizdoje;

•I
'j i

pi i
I

,ljw

nes
3 jis szitaip sn- 

Kurie in ji tiki gauna Jo 
M,'

• i

Labai aiszku kad tokiais žo
džiais’Jėzus mane sztai ka pa
sakyti: Kad Vieszpats taip 
vadaus mokytiniu mintis savo 
sįiventaje dvasia, kad visa ka 
jie parasze apie jo pilniui, bū

ti esu, ir« kad dėlto 
žmones gali pilnai pasitikėt: 

Tai kitefc 
mintis, kad 

szitie vyrai rasze szventos dva
sios inkvepimu.

Szventoji dvasia reiszkia ne
matoma. Dievo galybe, veiken- 
czia. mintysią telkiu žmonių, 
kurio yra pas i szvento jam, li
tą pati dvasia tvarko ju 
t is pagal Dievo norą.

Czia buvo Petras ir kiti mo
kytiniai, atsidavė Vieszpacziui. 
Per Sekmines jie buvo atgim
dyti ir patepti szventaja dva
sia. Jie buvo apsiausti galybe 
ir valdžia. Paskui jie parasze 
Naujojo Testemonto evangeli- 

laiszkus; ir ta darant 
vadavo ju mintis 

taip, kad ju žodžiai yra vadl-

Kad Vieszpats

vo tikri^

mokyt ini u žodžiais.F

būdas iszroiksz'ti

nun

nuodėmės ir apvalytu 
nuo kiekvienos neteisv-

Jei iszpažystame savo 
nuodėmės, jis yra isz t ūkimas ir 
teisingas, kad mums atleistu 
musu 
mus 
bes.”

Apasztalai neleido nevienam 
garbinti juos. Ne vienas kitas 
žmogus neturiu teises priimti 
nuo žmonių garbinima, ir kuris 
priima, tas eina priesz tiesa ir 
pagarbos Dievui Vieszpats Jė
zus visuomet garbino savo Tę
va ir niekad neemc sau garbes. 
Mes turime pasielgti pagal ,|o 
palikta pavyzdi.
Psalmėje 29: 2 sako: 
te garbe Vieszpacziui, 

jo vardui; garbinkite 
Szventumo Skaistu-

Pranaszas 
Duoki- 

koke
44
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tinka 
Vieszpati 
me.”

Argi tat negalime matyti 
kad iszkraipymas Szventrasz- 
ezio ir mokinimas kad Žemisz- 
kas Žmogus esąs apsiaustas ga
lybių ir valdžia ant tiek, kad 
galis teisėtai priimti garbe nuo 
žmonių, atleisti žmoniems nuo
dėmės, ir būti teisėtu Kristaus 
vietininku, yra klasta? Ar ne
matome kad tai atima garbe 
isz Dievo, kuriam tikrai prigu
li garbe. Kiekvienas teisingas 
žmogus nori garbinti Dieva ir 
žmonių Iszganytoji, Vieszpaty 
Jozu Kristų. Jei kas isz žmonių 
nori pasisavinti sau telkia gar
be, tas tegul taip daro: tie gi 
kurie nori patikti Vieszpacziui, 
tegul pasielgia kaip jo žodis 
mokipa; irBkmie tai pąsiejg^

•»

,jas ir 
VieszpatsJėzaus Kristaus 

Nazareno, 1<uri jus prikalėto 
ant 'kryžiaus ir kuri Dievas pri
kėlė isz numirusiu; tuo vardu 
szitas stovi jusu akyvaizdoje 
sveikas. Jis yra tas akmuo, ku
ri a t motete jus 
kurio pasidarę

IIbuvo su juo. Mes esame liudy
tojais viso to, ka jis dare Žydu

Ji nužudo pakabiniu 
ant medžio. Dievas ji prikėlė 
treczioje dienoje ir davė japi 
apsireikszt i, ne visai tautai bet ■

szalyje nami Vieszpaties Žodžiais. Tie 
vyrai kalbėjo teisėtai irantorin 
gai. Ka jie rasze ant žemes bū
dami,

;danguje. Tie vyrai Vieszpaties 
vadaujemi, aiszkiai parode ko- 
k I u kc I ii 11 ’t 11 r i * ’o i t i‘' k i ekv t o wa 
kurs nori teeiti in dangaus ka
ralyste.

Isz szitu mokytiniu mes su
žinojome kad kiekvienas, kurs 
nori pasidaryti Krifkszęzioniu, 
turi pirmiausia prisipažinti 
kad jis yra nuodėmingas ir ti
kėti in Jezu Kristų kaipo in sa
vo didi Atpirkėja; kad paskui 
jeigu jis paszvoncze save dary
ti Dievo szventa valia, Viesz
pats Jėzus priskaito jam savo 
aukos nuopelnus, ir Dievas isz- 
t eisi na ji: Isz szitu mokytiniu 
mes sužinojome kad iszteisini- 
ma ateina tikėjimu in Jėzaus 
krauja. (Romiecziams 
Mos esame tikėjimu. (Romie
cziams 5:1) -’‘i
Mes esame iszteisinti jo malo
ne. (Romiecziams 3: 24.) ‘
Dievas yra musu iszteisintojas. 
(Rom i ecz i a m s 8:33.)

Isz t e i s i n i ma s re i szk i a 
rinima su Dievu. Tas reiszkia 
kad patsai Dievas panaikino

Krikszczioni buvusia 
Adomiszka nuodėmė. Dievas 
yra didis ir amžinas Teisėjas ir 

nusprendžia, kas teisu, ir

VILKAVISZKY RADO DI
DELI GINKLU SANDELI.
Klaipėdos komendanto paro

dymu pas Vilkaviszkiu gyven
toja Kristupu Valaiti padary
tu kruta ir rasta ginklu sande
lis. Jame 11 Vokiszku kariszkn 
szmifnvu. 5 Vokiszki karabinai, 
3 Rusiszki szautuvai, 4 boran- 
kos, 1 Prancuziszkas karabinas 
1 durtuvas, daug szoviniu ir 
szautnvams prietaisu. Atelaitis 
aresztuotas.

ta Vieszpats patvirtino
tatytojai, isz 
Kampinis ak

muo. Per nieką kita nėra iszga- 
nymo. .Ne^ neduota žmoniems 
kito vardo po dangumi, per ku
ri mes turėtumėm būti iszgol- 
beti.” 
12. .

Tuose žodžiuose norą nieko, 
kas parodytu, kad Petrui buvo 
duota au/kszczia tįsia 
bažnycziojo;
džiai parodo, kaip tik pricszin- 
gai, Vieszpats yra aukszsziau
sis, turintis aukszcziausia val
džia bažnycziojo, ir jis yra jos 
pamatas. t
Per koki laika apasztalai ma

ne kad evangelija buvo skirta 
tik vieniems Žydams. Per tre
jus ir puse metu evangelijos 
skelbimas buvo apribotas Žy
du tautoje. Jiems vieniems bu
vo apsakoma Kva n geli ja apie 
Dievo karalyste, tinkamu metu 
Vieszpats parode Petrui ka 
daryti; nes buvo atėjės tinka
mas lai'kas panaudoti antraji 
rakta iii dangaus karalyste ir 
atralkinti szita slaptybe ])ago-

Apasztalu Darbai 4: 10-

Dievo’isz aukszto paskirtiems 
liudytojams, mpms kurie.val- 

l juo po jo 
numirusiu.

J

lie gaus palaiminimus, kokie 
yra skirti tiems, kurie myli 
Vieszpati ir kuri tarnauja jam.

P. K. K.
Moundsville, W. Va.

3- 25- 29.
W. D. Boczktuiskas Co., 

Mahanoy and A Sts., 
Mahanoy City, Pa.

Gerbepia Saules Redakcije:-
Sziamė laiszke asz kreipiuosi 

prie lamstu su praszymu, ir ti
kiuosi, kad tamstos mano pra- 
szymn iszfgirsite: Asz su sziuo- 
mi lais^ku prisiuneziu tamstom 
pluoszta raszymo ir praszyczia 
tamstų, ar negalėtumėt suteik
ti, placziai Gorbemam Saules 
Laikrasztij vietos, ir atspausti 
szia puikia Tema; kuri verta 
apsvarstyti kiekvienam teisin
gam, ir protaujeneziam žmo
gui, ir kaip patys matysite kad 
ežia nėra kokia bevertiszka po
lemika, bet yra tikra pamatine 
Szvento Raszto Tiesa. Czia yra 
nuoraszas isz “Sargybos Bok- 

Tarptautinio Biblijos 
.. -------------1- ,♦

Asz pasitikėdamas lamstu 
geni, ir kiltaazirdyste, ir de- 
kuodamas tamstom isz kalno 
pasilieku, velijentis jumis vi
so gero.

P. K. Kazlauskas,
31 Linden Ave.

gomia ir gėrėm e su 
prikėlimo isz numirusiu. Jis 
mums tesako skelbti tautai ir 
liudyti, kad jis yra Dievo pas- 
tatytasai teisėjas gyvųjų ir nn- 
mirusiuju. Apie ji liudijo visi 
pranašiai, kad visi kurie in ji 
tiki, gauna jo vardu nuodėmių 
atloidima. Dar Petrui tebekal
bant tuos žodžius, szventoji 
dvasia nužengė ant visu kurie 
klausosi to pamokslo.”

Szitekiu budu Petras panau
dojo tuodu ralktu, 
Vieszpats jam buvo 
atrakino Žydams ir pa 
Dievo plano pažinimą, vedanty 
dievobaimingus žmones iii dan
giška karalyste. Jo paties žo
džiai, kitur pasakyti aiszkiat 
parodo kad buvo paskirtas tam 
tikslui, kaip kad 
Apasztalu Darbuose 15: 7 “Ki
lus dideliam gineziui, 
atsistojo ir jiems tarė; Vyrai 
broliai jus žinoto, kad nuo 
no laiko Dievas iszrinko jsz mu-
I

* . * w h,

pirminusia

mi duonos arba nors pavalyti. 
(Tokiu pareina kartais dcszimts 
per diena. Ūkininkai negaliŪkininkai

Amerikos Lietuvio” kuri pir-|.i»ems gelbėti, nes daugumas ,|u
Aplaikeine pinna n urna ra

ma iszlėidinejo M. I’altanavi- minta illodn dirsių duonele ir
Deliai paszaro

DARBO NĖRA — SUNKU 
DARBININKAMS GYVENTI

Taurage. — Bloga meta teko 
ir ežia pajusti. Iszgirdo žmones 
kad Tauragės apskritys laimi n-

valdžia
bet jo paties žo- žodžius

ežius ir subankrutino. Dabar juoda putrele.
taji laikrasz.ti iszloidžin G. A. stokos, kilu karves jau neatsi- .... ...

'• •• ad dideliu buvusiu gesins derlium, laukui ozui iszKybos, 14 Vernon St., Worces
ter, Mass.

atome

[kelia, o
szalcziu daug kieno karves nu- 
szalo kojas ir ūkininkai turi 
paplauti. Kruopis’Zkiai kalba, 
kad po tokiu sunkiu metu ne
greit gales pakilti 
būkle nors ir geriausi butu ai-

Kenosha, Wis., atome sau' 
gyvasti 59 metu Henry C. La
tham. Buvo darbininku ir nuo 
daugelio metu sudėjo 2,300 do
leriu. I 
jeszkoti giliuko ant 
change” 
siriiteės baisiai, 
miešti, i 
ant josios pasikorė.

Szimtai tukdtaneziu
tingu žmonių praloszia savo i mis lazdomis sumusza 
sunkiai suezedintus pinigus bot j nugaras, 
gailestis dingo o kiti da verkė j Nuo to, mat 
o bdVo i 
sau gyvastis. niai, kurie

Gambleriai visokio budo pri- brangesni. Tokio lasziniai vir-

Su tais pinigais nuėjo' einantieji metai.

ūkininku

k uriuob 
davės ir 
go n am s, nuo Pa- 

nuo Sziauliu etc. At
važiavo apsirenka: ilgai ir pa
badauja kol pagaliau kur gau
na darbo.

Seniau ežia veike trys paku
lines, kuriose dirbo keli szim- 
tai žmonių; szimet tora viena Ir 
joje dirba tik 20 darbininku. 
Darbas nenuolatinis. Mokama 

iiiuo dienos (diena skaitoma 12 
valandu)3 litus. Vietiniai žmo
nes bastosi be darbo, o apie at-

visu pusiu: nuo Biržų 
Į novežio, y •

t

5: 1).
*

puse metu

paraszyta

“stock ex- 
ir viską pralosze. Nu- 

nuejo in už- 
iszrinko drūta szaka ir! Rokiszkio apylinkėse yra to-Į 

kurie kiaules 
smaigszczio- 

, ypacz 
ir po to tik piauna.

, kiaules nugara 
ir tokiu, kurie atome [sutinsta ir gaunama Stori laszi- 

! niai,

LIETUVOJE DAR YRA 
LAUKINIU ŽMONIŲ.

vertelgų, 
netur- į priesz plausiant

i

parduodant yra

valo atsimint ant senoviszko darni visiszkai suplonėjo. Yra i 
priežodžio:
niu, ba neteksi kelnių.” jpadkszczius daro 7 “riebius.

Turtingas žmogus gali spe-jNeseniai vjenas pilietis parda-1 
kidiuoti pinigais ir jaigu pra-!ve kurkęs. Pankui Žydai apti- 
losze tai da jam lieka užtekti-!ko, kad kurkęs buvo subadytos! 
nai ne-s viso savo turto nededa)ir sutinę. Tas pats pilietis vėl 
ant kart kaip tai neturtingi de
da visus savo pinigus ant gi
liuko ir visados praloszia. Isz- 
mintingas žmogus deda savo 
pinigus in paezodumo szeras, 
mprgidžim^o, ha akose ir perka 
žeme.

ndoszkie po vėl- tokiu, kurie panasziu būdu ir
i paukszczius a..rA o<v;aigi.£. n

kirčiuoti pinigais ir jaigu pra-'ve kurkęs. Paskui Žydai apti-

atvožė in rinka aneziu, kurios 
buvo taip pat subadytos ir su
tinę. Bet dabar tas barbaras 
pakliuvo inteisma. ”

*** * W —"

Viduramžiuose kilo kruvina 
aptersze visainkv|zicije kuri

Europa. y
Dvideszimtam amžiuje kilo 

kruvina prohibicije kuri ap
temę Amerika priesz visa 
svietą.

8UDEGE VAIKAS.
Szakiai.' — Valiliu kaimo 

! naujakuriui Jotini Daugėlai 
iszejus su žmona in kluoną ak
selio prasipiauti, palikes ket
virtu metu vaikas Virtuvėje 
besi bovydamas užsidegė dra
bužėlius. Iszgirdo riksmą at
bėgo tėvai, bet rado vaika ap
degusi. Tuoj mirė.

f

TU

Petras
> 

se-

Sūdo-

eivius ir kalbos nėra. Produk- ”«nis, kad ir jie-turėtu progos 
tu'kainos žymiai pakilo, o elge
tų nebegalima atsiginti.

scikti Jėzaus pėdomis ir teeiti 
in karalyste. Kol jie nežinojo, 
tol jie nugalėjo sekti Jėzaus^ 
pėdomis.

Tame laike Szy. Petras tan
kiai sustodavo Simono, kailia
dirbio, namuose, miestelyje Jo- 
poje Palestinoje. Tenai bemie 
gaut Vieszpats davė jam rega

VERŽIMASIS EMIGRUOTI
IN SVETIMUS KRASZTUS

Bokiszkis. — Kovo 8 d., ke
letas deszimcziu jaunuoliu isz- 
važiavo in Argentina. Pasiren
gusiu yra koletas szimtu. Pas-

i kad buvo atejos klikas apskelb-i 
mumis eina gandai osa mergai- dangaus karalystes pranoszi-,

- - ' ? /■ ' ■ •
Per kolk i la i'ka ,į Ko rnei i s pa -

kutini u laiku daugiausiai emi 
gruoja jaunos mergaites. Pas

gaut Vieszpats davė jam regė
jimu sapne, ir apreiszke jam

tems Pietų Amerikoj labai go-
rai gyventi, ir nors mergaite ......
prnsGziausia ir be pasogo o isz- ^0,!as> meldėsi in pięya, Kor- 
tekanti už turtuoliu. Tai ir nelis gyveno Kosarijoje.. Jis 
priežastis kuri mergaites varo

rai gyventi, ir nors mergaite

])Ub nelis gyveno Kosarijojo. 
buvo dievobaimingas 
Jis mate regoj ima ir Dievas ta

Jis 
vyras.

I I r!in svetimas szalis.

ŽMOGŽUDYBE.
Drabenu miestely nesenai vy

rai susiginezijo ir pasikui pra
dėjo musztisi Juozas Aliusztei- 
ka primusztas ir ant rytojaus 
mirė. Ji primuszes J. Mickus. 
Kaltasis suimtas « aisdkinosi, 
kad nenorejes užmuszti, tik pas Petrą ir Petras atvyko su A • I • _ __ • • /'M • r* i

re jam: “Tayo maldos ir tavo 
atmintin 

Vieszpaties akyvaizdojo. Da
bar siuMk žmonių in Jope ir pa
sikviesk ta Simona, kur vadi
nasi Petras.” Apasztalu Dar
bai 10: 4, 5.

Jo iszsiustl vyrai atsilanko1

iszmaldos stojosi

si kviesk ta Simona, kur vadi-

taip biski upmuszti. 
| i

i ■
1 

i •

' j

I' iMl

jai« in Komiją. Czia Petras pa 
^WK|||||||

Į kl
•h i

■I

i

i
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f

su tarpo, kad pagonys isz ma-, 
no burnos iszgirstu /ivangeli- 
jos žody ir inti'ketu.”

Tie Szv. Petro žodžiai aisz- 
kiaį parodo kokia prasme turi 
anie raktai: būtent, kad Dievo 
slaptybe turėjo būti atrakinta
abejiems, Žydams,ir pagonams 
ir kad praneszimas apie Dievo 
karalyste, pirmiausia ateitu in 
juos per Petru.

Taigi, jeigu mokytasis kur-

priesz

kas neteisu; ir jo nusprendimo 
pagrindas yra Kristaus Jėzaus 
auka. • . i

>Szila valdžia nebuvo niekad 
suteikta kuriam nors žmogui. 
Isztikruju Vieszpats nedavė ne 
vienam žemiszkam žmogui ga
lios atleisti nuodėmės. Tame 
klausymo mos neturime abejo-

dinolas klydo sakydamas kad niu; nes Szv. Jonas aiszkiai Ma
Szv. Petrui buvo duota auksz- 
cziausia valdžia, tai aiszku kad 
jis panasziai klydo sakydamas, 
kad Szv. l^etraą turi inpediniu, 
ir 'kad jis pats arba kuris nors 
kitas žmogus ant žemes turėjo 
ar turi aukszcziausia valdžia 
hažnyozioje. Biblioje nėra ne
vieno teksto sakanezio kad Szv 
Petras turi kokiu nor inpedi
niu; ir mos neturėtume užsi
geisti priskaityti žmonioms 
valdžia, kokios Vieszpats ne
davė jiems. Kurie taip daro, tie

priskaityti

*paniekino Vieszpaties apvoiz 21 .1 • !• •

ir tarnauja jam.
da, skirta tiems, kurie myli ji

i ' t' (I
I

f.

A

i

tu-

szto. ” 1
Studentu Žurnalo.

f
Moundsville, W. Va. ,

SKAITYKITE "SAULE*
♦ ♦ ♦
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHĄNOY CITY, PA.

---------$—.. . ' • •
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

*

b
h

f

pinigus yra gerinus negu 10-tas Inocentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
!■ "J * -1 , .k 4'y 'ill • ' I* ' iT:l i r '" E i. n-i 'I* E ■ " In *

J 
™ lllip

♦

,'i) H i#
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 

• suma kas-kart augau didjm. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris -dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matykite

. į '' į

Dekite savo

kaip tai pinigas nuga su padauginimu Procento
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SPIRITAS
Arba ’

Kontrabandnesziu

iszmintingesniai
I

to ir. vargus. Tūkstantis
■ u

Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

I
i !l 4 ,|i ii  •jb" y * * ii ų|*

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu.
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ten bus mano mirimo vieta... 
Rado mano girininkas — neži
nau kaip nuganeo ba savo gu
lėjau ton diena —J pajiegos lyg 
sugryžo, nusprendžiau’ eit na
mon idant mirt ant savo mosz- 
lu, savo lizde. — Daviau 'kvor
ta spirito, su likusiu lod-nolod 
prasibaseziau namo vidurnak-^nereik joszkot, pats pasirodo“ geist, lankai pliki jau stovėjo, 
tyjo... . - - ............   * ’

— O Dieve, serganeziai tb% 
kia kelione atlikinėt — bijot 
Dievo! Juk galėjot savo už- 
muszt — kalbėjo Nastazija lin
guodama su galva.

— Ka-gi daryt, mirt po sve
tima pastoge nesinori. Negaila 
man tokio szuniszko gyvenimo, 
gaila vaiku, ,ga-ila mažinlelio 
Jonuko — kalbėjo ligone dre- 
baneziu sujudintu balsu.

Kanczios jos matomai pasi
didino. Sucziaupo drueziai In

i’ pas, suraukė kakta ir vedžiojo 
apdumtom akimi po stuba lyg 
jeszkodama, gal, pagelbos sa
vo kaneziose.

Vaikai apstoja

——M
(Tasa.) 

IX.
Mirtis Grigienės.

Saule-jau linko in vakaru 
szali kada Mariuku su kūdikiu 
sugryžo namo. Rado kelis isz 
mažiausiu vaiku ant kiemo, 
mbtinos dar nebuvo. 

‘ Vakaro aplanke namus Gri
gienės Nastazija, idant pažiū
rėt ar nosngryžo ji, bet su nu
sistebėjimu persitikrino jog se
nos Grigienės dar nebuvo. At
nesze ji kampeli duonos, kuria 
padalino vaikam, kurio godžiai 
suvalgė, atsigėrė vandens ir 
nuėjo gnlt.

Marinka nesulaukdama moti
nos, užmigdžius kūdiki ir pati 
atsigulus szale vyges ant že
mes, užmigo. N u budi no ja isz 
miegu susi held imas; atidarė 
akis ir’iszvydo gulinti ant as
los paveikslu. Mergaite persi- 
gandns norėjo sniikt bet sulai
ko ja balsas <suvaitojimo; tas Mažas Jonukas paliktasper au- 
balsas 
nes buvo tai motinos balsas.

Mergaite priszoko prie gu
li nezios motinos ir prisilenkė 
prie jos.

— Žiburio — isztaro silpnu 
balsu Grigiene.

Mergaitei rankos drebėjo ir ežiais galima buvo girdėt trum- 
užžiebe lempuke. Prie pus nesurisztus žodžius tykiai

V >i > 4 • <

t y jo

lova mirsz- 
tanezios ir kovojanezios su bai
siais jausmais motinos, szauke- 
«1 vien tik valgyt nesuprasda
mi jog motina negali jau ju ap
rūpint ir neaprupines daugiau.

iszejo pasirūpintjai buvo pažinstamas kloja, kuri
vaikam maisto, verkė vVgeje. 
Nelaiminga mirs'ztanti motina

• ar gal jau negird©jo vaiku 
szauksmo, ar gal neturėjo pa- 
jiogn bent suramini sieratas. 
Lupos jos drebėjo ir tik retkar-

vos
szviesos tamsgano žiburio isz- 
vydo nubalusi mirtinai veidą ir 
rankas gutinczios ant aslos mo
tinos. *

4 4

■R»*

'V

pasiduot 
mandralia“ vadinamai.

Taip ir ežia, kad paszau-
kus daktaru tai nutartai per jus 
ant mirimo, gal dnv ir sveikata 
Migryžhi.

z
Rupescziai Jokūbo.

Vasara baigėsi, ruduo arti 
nosi. Saule tingiau pradėjo jau

X

4

I
- - — r > «F •»

kelt ir kasdien ilgiau pamigda- 
dp priežodis sako: “kvailo vo, ant medžiu lapai pradėjokaip priežodis sako:

pa^zokb tnojaus su savo alsi- tik vietomis žaliavo pasėti žom- 
koncziai rugini. Vietomis buvo 
dar nipgnivinti kaimenėms gy
vuliu,

liepimu:
—1 Isž knr-gi atsirado ežia 

ta mandrale? — Jau geriau ty
lėt, no niekus pasakot. Ka ežia 
daktaras mirsztaneziai pagel
bės? > .

Taip, taip,
merginas 

rūtele, ’ ’4 4

arde su-

t

t

<

TARADAIKA

150 Paveikslu. ...
Drucsiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issmargintaia Vymah

‘TuksUntli

r* ■B

lakstantis Nokta %

Iszejo lie<pdamap 
žinia jam kada ligone 

atgaus ir pereis
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BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APĮB BZITA KNTGA

Gerbemasfa TamlaUl:—>
Sulaukiau nuo ju»u Blunczlamcni 

mano vardu knyga
Naktų Ir Viena" ut kuria tariu 
fizlrdlnga acxlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tukatantla 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nea man 
labai yra llngeldu skaityti visokiai 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa» 
eljunti kaip laikas asventai ir sma
giai praeina. Ass visiems llnklczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
-Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirsit! Ir visokį rūpesniai nors 
ant Valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, A. ŽOKAB, 
lt d. Gegužio IMlm.
Dv. Falazduonye, 
Cceklszkes vai.
Kauno apek.
LITHUANIA.

■ ■ i

ln viena vieta Filadelfijoj 
užėjau, 

puikia komedijų ten macziau, 
Ponas biznierius už baro 

stovėjo, 
Ir jojo paežiui© in ten atėjo.
Apie septyni' kostumoriai 

strapaliojo, 
Vieni gere o kiti jau riaugsojo, 
Ir kelios dukreles szVaistosi,
Kad užITindytu vyrai 

glamonejdsi.
Na ir gere, kaleinos nclenke, 

O vienas angaras užtrytnvo 
neį ’“palenki,” 

Mergeles in szonus insireme, 
Po stikleli paome, 

Iszgere no nesusirauke

I
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Yra tai ketvirtas kodavimas toe puikios kriygoa, ta>
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygoe in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOCZKAUSKAS OO. MAHANOY CITY. PA.

Preke knygoe Amerike $2.00
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» v nu nvrcumi ei unv, 

Ir da aluczio po glasa iszranko.
Viskas butu gerai, 
Tiktai tieji vyrai, 
Burnu neuždaro, 

Pliauszkia ir visaip iszdaro. 
O vienas kiaule tai padare, 

Jog salinne ka ton pridarė;
Žinoma iszoiti negalėjo, 
Ba vos ant kojų stovėjo, 
Tai taip padaryti turėjo. 

O ka, girtas nežino ka daro, 
Girtas vis kiauliszkns szposus 

varo, 
Sarmatos jokios ne turi, 

Norints žmones ant jo žiuri. 
Bet biznierius negerai daro, 
Kad dukrele isz sali u no 

neiszvaro,
Juk karėžomoje visaip atsieina, 

Ne paiso, bile biznis eina. 
* ♦ ♦

Ga rd nore turime tokiu 
Lietuviu, 

Tikru holszovikiszku tarnu 
Kurie kruvinom aszaroms 

verkia, 
Kad svietas juosius peikia. 

Tai no Lietuviai, 
Tiktai degut-pi'lviai,

>

jau noksimi-

— pritart' an
tra, — ežia jau reike tik kuni
go.

Sutiko visos pargabeni ku
nigą, kadangi ligone tikrai -su
visai apsilpo ir iszrodo mirsz- 
tanti.

Marinka nuvaro pas klebo
ną, paezios. ėmėsi prie triūso 
prie apszvarinimo st ūbos ir li
gones.

Kunigas pribuvo netrukus 
bot neiszklause iszpažintios ne 
negalėjo aprūpint szvontais 
sakramentais, del to, kad ligo
ne neturėjo atmenumo ir suvis 
nekalbėjo, 
duot
kiek atminti 
szi Įtino.

•Šluboje buvo troszku, kuni
gas paliepė atidaryt langa.
• Vesu'S oras kuri d ingavo li
gone in savo plauczius sugra
žino biski jai atmenuma ir pa* 
jiegu, akys dar prasiszviete ir 
veidas biski paraudonavo o gal 
tik priėmė ta spalva nuo spin
duliu nusileidžianczios saules 
kuri mote savo spindulius pas
kutiniu kartu ant mirsztan- 
czios. ‘ .

Ligone pradėjo pažint žmo
nos ir pareikalavo vandenio. 
Pagirdinta biski a t sigai vėlia
vų ir žiurėjo vedžiodama akimi 
po .stuba ir žiūrėdama in esan- 
czius <stūboje lyg stebėdamasi 
isz suėjimo kaiminku, kadangi 

tnomi rūpinasi, niat apie mirti dar ncmislino.
Kaimtinkos, turėdamos kožna 

“vakariene gamini,“
o j o p a I i kd a n i o s ‘ v kd i a M a r i u k H; 
kuriai liepe ant ryt anksti pa- 
szaukt prie motinos kunigą.

Grinczioje Grigienės užviesz- 
patavo tyla. Ligone 
miegojo, vaikai sumigo po kam
pus, pati Mariuką nuvargus 
taip-gi užmigo, bet tuojaus ja 
pažadino isz miegu verksmas 
kūdikio. Mergaite pradėjo supt 
bet kad kūdikis netilo ir kaip 
tai nepaprastai spazmaiisZkai 
knarkė, Mariuką pasikėlė idant 
duot žinduką. Kūdikis suvisai 
neeme žinduko o Marinka prie 
szviesos mažos lempukes iszvy- 
do pamelyriavuses Jonuko lu
peles ir nublankusi veideli. Per- 
sigandus paėmė *isz vyges, kū
dikis buvo stiprus, pradėjo 
supt ji ant ranku idant'atsupt 
bet nieko negelbėjo, iszejo su 
juo laukan ant oro, tas biski 
gelis*jo nes Jonukas pravėrė 
akis ir žiurėjo in žvaigždes ku
rios mirkeziodamos viliojo ji 
pas savo iii dangų, žadėdamos 
aniuoluku palikti. Ar siiprato 
maža.4 Jonukas žvaigždelių bai
sa, k(>dl‘l nesumerkia akiu tik 
žiuri jau, žiuri tiesiog in dan
gų ir nemirkezioja; tyli tartum 
miegantis o suvis nemiega, žiu
ri — bot 'kodėl surikus taip kaip 
niekad? — Mariuką paome už 
rankeles, buvo szalta “kaip le-. 
das“ — burnele taip pat, kru
ti nuko taipgi'ir suvis jau neju
du, szirdžiuke liovėsi plakus...
Persigandusi nelaiminga mer

gaite garsiai pravirko, mate ji 
jau no viena pasimirusi -žmogų 
ir suprato kas yra 1su Jonuku 
kuris pasimirė ant jos ranku.

Smagus ir stebuklingas buvo 
vasaros nakties laikas, bot kaip

kalbamus:
“Vai-kai... Jo...kas?... Nas

tazija sėdėdama ant suolo žiu
rėjo in mirsztanczia motina ir 
vaikus, lingavo su galva susi
judinus regykla ir insivaizdi-

Jo...kas?.

nerūpestingai piemenų 
dabojamos ir szeimynom dir- 
baneziom prie v kalimo bnlviu. 
Skambėjo dar ton linksmos, o 
dažniau graudžios gaidos dai
nų dainuojamu por 
n pga i 1 es ta u jau ez i a s
ar bosiskumlžianezos ant savo 
likimo, kuris neszn ju motelius 
ir jaunyste in pragniszti, o ne- 
atsiunezia to, kas užtikrintu 
joms ateiti ir apsaugotu nuo 
baimes ateisianezios senatvės.

Ruduo užstojo sausas. Ark
las artojauts sunkiai
džiūvusia dirva o artojas tik 
retkareziais mykė dainele ir 
tai nuolat pertraukinodamas ja 
raginimais prie darbo gyvulius. 
Kaip juodi debesiai lakstė di
deles mynios varnu su straz
dais keliant veseiles in ka su 
pavyda žiurėjo 
ežios merginos.

Jokūbo namuose apsti' szei- 
mynele bet kad reikėjo darbi
ninku laukuose prie dhrbd, ne 
buvo kam eit. Gaspadine arba 
gere pas kalvius arba miegojo 
ir niekas neiszdryso jo's ragint 
prie darbo, kadangi tokiam 
prie darbo, kadangi tokiam dra 
šuoliui pasirengus buvo akis 
iszkabyt ar galva perskeli. Po-

JUOKAI." m.
KLAUSYMAS.

Onute:- Mamele, del ko kates 
naktį ant stogu teip kniaukia,

Motina:- Apie tai turi pa
klausti tėvo, mat jis tanikei pa
reina vėlai nafkti, tai jis žinos.

STACZIA PASAKĖ.
Kunigas in jaunavedžius:
— Tu mergele esi suvis jau

na ir patogi o eini už seno žmo
gelio.

— Eidunker, fader... 
niekur mania ant pnšcziu no 
gabens, — sziczion gyvensime, 
o jaunumenes no stokus.

jok

— Duok—gert — isztare 
vėl silpnu balsu motina.

Godžiai iszgere paduota per 
mergaite vandeni ir stengėsi nelaimingu vaiku, mirus moti- 
pasikelt bet griuvo atgal pajie
gu netekus. Mergaite naudojo 
visas savo pajiegas idant pri- 
traukt motina prie suolo, paso
dino ja szinip taip apramsezio- 
dama kuo galėjo. Motina apsi- 

stuba o matvdama 
vidurio st ūbos

nedarna sau busianti padėjimu

supykus, kad

vylus pasinaudodamas isz savo 
nesveikatos kasdien tinginiavo 
ir bastėsi po kaimu ar sėdėjo 
pas kalvius’. “Matjoszius novos 
ardavo,
juom valde negu jis juos, o se- 

parukyt” sėdėdavo visai 
gaiszina 

darbas stovi;
jo vej.us vaike ir skra-

LABAI GEDLIVA.
Dukreles kele isz lovos ir 

szaukia:
— Mama, hei mama, uždeng 

Juozo fotografije, ba asz ne ga
liu rodytis.

DEL TO.
— Na ka Mere, ar eisi už 

Moikes?
— Ne noriu!
— Del ko ?
— Del to, jog nedavė ne vie

na karta penktuko ant kendziu.

4

''til

iibet gyvuliai dažniau
nai. Pagalinus 
ligone dažniausia kartojo var
du mažiausio isz vaiku, 
nėjo sau po nosia:

— Ji tik
nors jis negyvens, jai mirus, o 
apie tuos, kuriuos laukia var
gas imummho. Su* tais, kurie tiks

niur-

ant
žvelgė po
gulinezia 
biota su ispiritu, parodo mer- žmonioins — da kas kito, bet 
gaitei liepdama nuneszt in ka
mara.

Marinka nunesze
Įia.depe tik jai ir motinai žino
moj vietoj.

Vaikai miegojo, 
driaus, kuris akia žiurėjo in 
liūdna regykla ir in darbus se
sers, stengdamasis nuduot mie
ganti idant nebūtu paszauktu 
darban.

Nelaiminga mergaite viena 
beveik per isztisa nakti nesu- 
merke akiu besirūpindama mo
tina ii’ vaiku.

Ant rytojaus anksti vėl Nas
tazija atėjo.

fneidama in stuba ir iszvy- 
dus ’Grigiene gulinezia lovoj 
sziltines paimta, 
snszuko:

— Del Dievo! kas jum yra

(‘it isz
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KVITU knygele Draugystem* del l*»- 
mokėjimo pinigą ligoniam*. Prek* 25* 
KVITU knygele Draugyatem* del Ka- 
eieriau* nog sudėta pinigą ant 
eusirinklma. Preke • • • tie.

W. D. boczkowsklcom
MAHANOY CITY. PA.r

(los 
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nepaisydamas \ jog 
brangu laika o 
mislvs
jojo po užrubežos padanges ar
ba sukino aplink merjginas. Ne 
karia kėliojo ji.yž GnginiaVima 
belakstanezioą ąnt arimu var
nas kada surinkus ‘ iSzartus 
sliekus ir vabalus, neturėda
mos daugiau, vaiksztinejo isz- 
didžiai besi k ra i pydą mos o isz-; 
vyde artoju besėdint i ne viena 
isz ju pakraipius su galva gar
siai karktelėjo -ir nulėko sau 
pas geresni artoju, kuris nesi
liauja raižęs noragais žemes. 
Tuo daugiau nupeikė Matjo- 
sziu už toki pasielgimu žmonos, 
nuo kuriu nieko niekas nepa
slėps. Ne viena ypatų kalbėjo:

— Kibą jau tie levai proto

i

> DVI PINDISZES.
Ar tu Mėgo tikrai žinai 

jog Mailkn pieseris ne turi pini-

— Tikrai žinau, ba macziau 
kaip in panszapia nunesze sa
vo overkota.ka-gi veiks, kur dėsis, kas pri

ims tuos mažus pilvazus? Kas 
spiritą ir|maitins dykai, ir augins sveti

mus vaikus. Nelaimingi jie — 
o kas kaltas?... Nerūpėjo atei
tis, dalmr boba, žiūrėk kas yra, 
<as laukia. Neverta but moti

na ta kuri vaiku ateitim nesirū
pina.

Tuo tarpu Mariuką sugryžo 
namo nuo Rifkes su duona ku
rios pirko už pinigus aplanky
tus už spiritą, o taipgi ir pieno, 
o parneszus maista aprūpino 
juomi szeimyna. Vaikai paval
go iszbogiojo visai nesirūpin
dami motina. Tik viena Marin
ai jos neapleidinejo.

Užstojus vakarui 
iszgastingai Grigienės pradėjo rinktis kal

ini n kos, dažinojusios apie liga 
Grigienės, (*jo aplankyt ligoniu 
o kožna turėjo p ra naszyste apie 
a m Ži mist i.

— Taip tikrai, kaip amžina 
atsilsi, Jurgiene —kallasjo vie
na — apsirgo urnai ir nėra vi-

$

surinkus ' Azartus 
vabalus, netureda-

užmigus

apart An-

in st ubą

Ba jaigu geri butu
Tai butu vyrais ir 

apsimalszytu.
♦ ♦ ♦

Dvejetas už mergrta susipyko, 
Isz to szaudymas invyko, 
Tas ka szove, bausme 

užmokėjo 
Kelis dolerius vaitui padėjo. 
Tas dėjosi Skulkino paviete,

Kur? nesakysiu, mano sviete.

teta ?
Negavo, vienok, jokio atsa

kymo; ligone neturėjo pajiegu 
kalbėt ir net atmenumo jokio 
neturėjo. Net po keliu valandų, 
kada Nastazija pasirūpinus 
pieno ir duonos atnesze ir pa
valgydino, ligone sustiprėjus ir 
atgavus atmenama’ pradėjo 
silpnu balsu apsakinet jai savo 
atsitikimus, persiskyrus ir isz- 
krikus kontrabandnesziam.

— Parpuoliau — jau mieli
nau jog esmin pražuvus; rodo
si kad kada perszoko per mane 
maskolius, jog pervėrė mane 
bagnietu — bet jis nubėgo to
linus. Pavojus liepe gelbėtis, 
pasikėliau ir sukniubus nėriau 
in rugius. Susipainiojus kojom 
griuvau vėl ir nieko jau neži
nau kas buvo tada. Neatmenu 
kas darėsi, nieko nejaueziau, ne 
mneziau — turbūt užmigau... 
Kada atidariau akis jau buvo 
szviesu... Tyku aplink, tik var
pos sznabždejo migdydamos...

Atsipeikėjus, matydama prie

sai ko tikėtis kad Ji iszliktu 
jau jos viena koja grabe...

■ '-o l Taigi, kurna, o kas kai-Į 
tas, kas-kultas, jei no ta gro- 
nyczia ja varo isz szio svieto? 
— pritarė antra.

— K, gronyczia, no grony- 
czia — kas nuo Dievo skirta, 
tai žmogus neiszsisaugos. To
kia jau priežastis jos mirties, 
juk be “priezinios smertios no
rą. ’ ’

— Tas teisybe, Joniene, — 
pritarė kita.

— Teisybe ir neteisybe — 
protestavo 
ežia.

kaltinanti grony-

szio 
o kal- 

jam jau 
nors paslankus

Ne vienas jau isz 
‘ ‘ be czcho, ’ ’ 

h ;
svieto iszejo 
te vis tu ka tvirtina 
skirta mirt,” 
daktara, gelbstint pasveiktu ir 
gyventu. Taip buvo užperoita 

įmeta ir su maniszkiu. kuri iau1

nelinksmas jis buvo nelaimin
gai Mariukai!...

Sekanczia diena •šlubojo nusa
lęs buvo du nobaszhinkai pa- 
szarvoti: gulėjo motina su kū
dikiu ant vienos lentos. Nelai-

NE TEIP SZLEKTAI.
Žmogelis apžiūrinėja stuba, 

kuria rjpri paimt ant randės ir 
parefcejas pletma ant lubu 
klauso savininko namo:

— Ar oze visada varva:
Bosas:- O ne teip szlektai; 

varva tiktai tada, kada Ii ja.

I
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neturėtu kad leistu dukterį už 
tokio tinginio. Jaunas nesigė
dija — kas bus kada apsipa- 
eziuos?...

Prie kasimo ‘bulvių pasiliko 
tad pats Jokūbas su Petronėlė 
kaipo ir keli samdininkai, ka
dangi tarnaite net negalėjo but 
per nelaba gaspadine.

Pats Jokuba's daugiau szni- 
pinejo ir rankiojo paliktas, ne
gu kaso. Daugiausia gaudavo 
bart už savo ir ne savo palikta 
bulve Petronėle, kuri nors sten
gėsi iszgraibyt rūpestingai že
mes, 'idant nepalikt jokios, bet 
kada tėvas koki supuvusi liku
ti rado paskui ja,
kolibjo už nepaisyma.

—>:Toliaus bus:

Ana diena fordeliu in Konetika 
nuipiszkejau,

Apie viena szpicliu dažinojau

bardavo ir

I 
A
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02 
„„.-.B f h

SUPRATO.
Sudžia:- Už tai, jog praeita 

Petnyczia sumuszei savo kai
myną eisi in koza ant trijų die
nu.

Gerai, tai kitu kartu no
Norints brylius ant nosies turi “usziu P«tay«ioja tiktai kita
Bet vaikino, mažai ten inžuri. dicnn Prisitaikysiu.

— -------------------J _ —- —

Dideliu mokytu statosi 
Mokslui tikybos vis 

prieszinasi
Mano, kad žmonių prisakymus 

insakines.
Kad bažnyczes noatlankinos. 
Bet niekas kvailio neklauso, 

Ba jo posmavimai eina žmonim 
prė ausi, 

Mato visi kad kvailys, 
Kaip negol'is.

Viena karta iir jis in bažnyczia 
nuėjo, .

a 1 a <*1 1 • I

CZAUDULIS KALTAS.
— Už ka tave Juozai ap

skundė Ixas.
— Del to, kad cziaudejau.
— Ka?— juk tai norą prie

žastis skuosti.
— Tai mat, asz buvau ati- 

' darias Tarno skrynele ir tame 
lailkia kada atsiezaudžiau, pa
budo Ixas na ir bus prova. Tai 
ar cziaudulis no kaltas?

Bot kvailiukas didelia sarmata 
apturėjo, 

Kunigas liepe ji-iszmęsti 
Ar gražiai iszvesti. 
'Tai vyreli ne kas, 

Kad likosi iszmostas,
Tam knysiui viskas užkenkia, 
Net prisiega, sako nereikia, 
Sze’lauk'su tokiu kumoTliu, 
Tegul gyvena su gyvuliu.

>

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atldanclmas Paalapcaiu Atei
tie*. Su pagelba kadrom. Pagal 
ChaldelBxku. Peralszku. Gralklasku. 
Arabiszku ir Clfonltiku burtiaiku. 
I*zguldlnejimaa to kabate yra labai 
lengva* ir kiekvienam gali bail •»- 
prutluu, *

MORALISZKA KABALA
Katra laideda žmogau* ateiti. 
Salemono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Būdėte Cigonka Įsi Egipte Rabiną 
Bulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ ..... u

Prlalueklte muml* Žlo. GauMte 
viaaa trl* knygute* per paeita, 
pinigu* galite aluti itempoanla.

W. D. BOCZKOWBKI-CO.
MAHANOT CITY PA.
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5y2 col. plocrio
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Bagerintas ir padaugintas 
iszleidimae. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu sonraszcziu. Iszgnldanti 
kiekviena sapnu ir kas atei
toje istosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: :: 

1 Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

W. D. Boczkauskas - Oo.,
/ Mahanoy Oity, Pa.
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Mokąmo 3-cziu procentą nnt < 
sudėtu pinigu. Procentą pride- Į 
dum prie jusu pinigu 1 Sausio ir

I ij 
turėtumėt reikalą su musu banko 
nepaisant ar maža? ar didelis,

G. W. BARLOW, pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas,

Procentą pride-

RAVee savo spiritą, paėmiau ji,1 meta ir an maniszkiu, kuri jau minga Mariuką buvo taipgi lyg ' i Liepos. Mos norim kad ir jus 
tel Lr m) 1 1Y 11* mininti IciiiLfAim Cit 1* rwiAurv inr/Li M i *_ . a »• i * ’ «pasikėiiari ir nuėjau laukais, at- kaiminkos stato priesz -suda apmirus ir veidas jos nebuvo

««r* i t 1 x *-• "B \ ■ ■ m. a ■ . . a a a. « FM a r* x 1 a arw a ! T * V $ JI —Ji"’ _ ..L Ak h-a. i 4 ,

Iir-mažo brolėliė. Ji labiausia 
Nes jam mirt dar nebuvo atjauto nuotrota motinos, go- 

, — tvirtino nenorinczios'riaueiai suprato savo sieratys-1

mgerus vandenio isz grabes. Dievo o vienok ir wriadfon gy-' raudonesnis tlž Yoidus tmoilnos
---------L y « -Ilgai ėjau uos žingsnis buvo va-s ir sveikasScaip krienas.
sgaku <padaryt.;. Daejau g irti a e • *11* * t • * « ipuoliau ant kelio ir lakiau jog skirta tvirtino nenorinczios riausiai suprato savo sieratys-
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PIRMŲ’ 
•GRABO

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

•GRABOR1US MAHANOY CITY

automobilius del laidotuvių, kriksz- Į 
tintu, vcsoliju, pasivažinėjimo ir t. t.

||lUr»M W-■'A *.I.W

. Ve■ ;r , ■ .‘i
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo

tinlu, vcsoliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St| Mahanoy City, Pa.
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ŽINIOS VIETINES
I’

—• Darbai kasiklose visai 
sumažėjo, sztai Panedell ryta 
tik viena kasikla pradėjo dirb
ti o visos kitos tai da nežino 
kada pradės dirbti.
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BAISUS ČIGONU 
ATKERSZINIMAS

OIGONAI BAISIAI NUKAN
KINO SAVO DRAUGA UŽ 

ISZDAVIMA KITO 
PALIOKAI.
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VEŽE PALAIDOT, GRABAS
ISZPUOLE ISZ VEŽIMO 

■LAVONAS’ ADGIJO.

(•habarovsk, Siberije. —Czio-
• k -• « k • k •
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ELEKTRIKOS 
KOMPANIJOS 

NAUJI SZERA1
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Penhsylvania Power & Lighi
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Panedeli nupuolė biski i
i koret, Vengrijoj,sniego bet vėl greitai sutirpo^ 

Apie Maine ateita da randasi 
apie 18 coliu sniego.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.
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— Czia invyko didele nelai
me automobiliaus ir elektros 
karo. Važiavo kun. Rasztutis 
Wilkes Barre Liet. par. vika
ras ir trys moterys. Automobi
lis važiavo skersai begins ir 
tuo tarpu atbėgo elektros karas 
kuris atėjo isz Scrantono ir au
tomobili nunesze apie penkias- 
dpszimt pėdu, kol sulaiko elok-
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tros karu. Automobiliu sulaužo 
in gabalus.

Sunkiai sužeista Agota Day- 
liene, 40 metu, 468 So. Grant 
St., nulaužti szonkauliai ir yra 
kritiszkame padėjimo General 
ligoninėj. Julia Staugaitieno, 
37 metu, 128 Meade St., yra ži
nomo J. Stangaiezio žmona ir 
jos duktė Irena, 20 metu.

Kun. Kasztutis yra Mercy li
goninėj, jis ir pats važiavo. Da
lykas sujudino daugeli, nes vi
si gerai pažysta, 
iszliko gyvi!

Viodnius. — Isz Nagy Basz- 
danesz in 

czionais apie baisu atkcrszini- 
ma čigonu vienam isz ju ban
dos. Tas nelaimingas čigoną^ 
pribuvo in valscziaus kancela- 
rija ir padavęs savo pravarde 
kaipo Mikalojus Bokszura, mel
de virszinin'ko idant ji apgintu 
nuo bandos čigonu kuri nori ji 
užmusZt už tai, kad jis parodo 
pedsaki žandarui viena isz ju 
bandos, kaipo žmogžudį, kurio 
palicije jeszkojo. Virszininkas 
atidavė čigoną po apgloba žan
daro, kuris neturėdamas tinka
mos vietos,’ uždaro ji arcszte. 
Ant rytojaus nerado ten čigono 
ir mane kad isz baimes pabe- 
g0‘

Tuo tarpu pasirodė kad ban
da čigonu iszvoge ji isz areszto 
ir nukankino žvcriszkai: iszde- 
gino akis, isztrauko liežuvi, po 
tam prilenkė du medžius au- 
ganezius szale viens kito, pri- 
riszo viena koja ir ranka prie 
vieno medžio, kita koja ir ran-

Laime, kad

Žinios isz Lietuvos.

Klaipėdos kraszto

SUGAVO ŽUVU UŽ
2 MILIONUS LITU.

Pernai 
vandenyse ir juroje sugauta
1,895,280 klg. žuvu už 2,112,- 
927 litu. 1927 m., 2,338,667 klg. 
už 2,285,038 litus.

LIETUVOJE RANDASI SU- 
VIRSZUM DU MILIJONAI 

GYVENTOJU.
Kaunas. — Liotuviszkas Cen- 

tralisakae Statistikų Biuras to
mis dienomis užbaigė apskai- 
tyma gyventoju Lietuvoje ant 
1928 meto. Taigi, 1 diena Sau
sio, 1928 meto visoje Lietuvoje 
drauge su Klaipėdos apskri
čiu gyv’eno 2,316,615 ypatų — 
terp J u ra ndasi 1,108,504 vy- 
riszkos lyrties. Skaitlis moterių 
peraugsztina vyrus ant 100,000

PAJESZKOJIMAI
Asz Magdalena Pikuniuto, 

pajoszkau savo pažystamu Ma
res ir Juzės Andriuszkevicziu- 
tes. Jos paeina isz Aniszkio 
Alytaus Parapijos. Turiu svar
bu reikalu. Tegul paezios arba 
kas ka apie jas žino atsiszaukia 
ant szio adreso:

Magdalena Pikuniute,
36 E. High St., 

Coaldale, Pa.

(t.32.

Asz Domininkas Skuczka pa- 
jeszkau savo seserį Antanina 
Kuczkaite. Apie 8 metai atgal 
gyveno 34 Sigai St., Worcester, 

dabar fiežinau kur ji 
yra. Turiu svarbu reikalu isz 
Lietuvos. Busiu labai dėkingas 
jaigu pati ar kas ka apie ja ži
no atsiszauks ant szio adreso:

Mr. Dominik Kuczka,
48 Paikside Ave., 

Pittsfield, Mass.

Mass.,

t.32

2500 KARVELIU IR ZUIKIU.

Po $£.75 pora. Teipgi 80 ak
ru farma, gera žeme, budinkai, 
gyvuliai ir padarga $4,000. Ki
ta farma 200 akru, geri budin
kai, gyvuliai ir padarga $6,500. 
Teipgi 65 akru žemes už $1200.

The Andrekus Pigeon Farm. 
.(4t.) Pentwater, Mich.

į

Skaitykite “Saule”♦ ♦ ♦
...  111 111 ,l1"1 ■- ■ ' ■■■ ■■■—— — 1 w . .......

A-BMBLh arta pradžia akaltyno b 
ratxymo, del velkami. - Preke 16e 
~ W. D. BOCZKAUSKA9-CO. ~

IIAHAHOY CITY, PĄ.

♦

ka prie kito ir paleido. Žino
ma, medžiai smarkiai paleisti, 
atsilenko ir tokiu budu suple- 
sze- kankintini in szmotus ku
riuos rado kabanezius ant me
džiu.

Piktadariai prasiszalino in 
nežinomą vieta bot palicija 
jeszko ju rūpestingai po visas 
aplinkines.

nais pasigėrę du kareiviai taip, 
kad vienas da sziaip taip nu- 
vežliojo namo, bet kitas par
puolė ant ulyczios 
kaip be gyvasties.
ulyczia kareiviai isz lazareckos 
komandos, rado gulinti, nuga
beno in Ii gon bu t i, nes isztikru- 
ju mane buk tai auka szalczio. 
Czia auka szalczio, arba vod- 
kos, indejo in graba ir veže ant 
kapiniu palaidot. Bevežant la
voną, kaip važiavo skersai ge
ležinkeli, vežimas smarkiai su- 
sikreto bot tas da nepabudino 
“numirėli” bet važnyczia taip
gi gerai užsitraukęs, užvažiavo 
ant akmens, kad grabas su nu
mirėliu nusirito nuo vežimo, 
antvožas atsidaro o 
lis” 
pasikėlė, pamatydamas 
szale jo guli grabas isz kurio 
iszsirito, pradėjo bėgti kiek tu
rėjo pajėgu ir nubėgo in kazar- 
mes.

Daktaras, kuris nutarė kad 
kareivis yra miros ir Hope pa
laidot gyva, likos praszalintas 
su paliepimu “ 
rak! ’ ’

ir gulėjo 
Einantieji

nuo vezimp- 
‘4 num i re

pą budės ir persigandęs, 
kad

stupa i von du-

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas
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olektrikine kompanija lazdavę 
nauja Stock’a arba Szerus. Tie 
szorni parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas try>ir procentas mokamas kas fry> 
menesiai. Daugelis musu Lietu 
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szorai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnes negu ka
da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkito kuponą isz di
delio apgarsinimo ant szito 
puslapio ir nusiunekite ant že
minus padėto adreso.
Pennsylvania Powc?&Light Co.

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

Allentown, Pa.
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

MILL & PATTERSON STS 
ST. OLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant vjsokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 

imams.

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro

19 W. Centre St; Mahanoy City iūtioL pLvnžiniiji
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GRIAUNA SENUS MURUS IDANT STATYTI ANT JU NAUJUS.
Turkijos prezidentas Kernel Pasha stengėsi užvesti nauja tikėjimą Turkijoj, nes p>

liepė sugriauti senoviszkus mu rus maldnamiu pastatytus 14-tam szimtmetyje ant kuriu vie 
tu bus pastatyti naujausio budo maldnamiai. Turkai gailesi savo senoviszku mūru pastatytu
senoviszkuose amžiuose bot prezidentas sako kad Turkije ne gali 
tautu ir paliepė sugriauti juos.

Old Fashioned
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It’s old fashioned to keep 
money hidden about the house.

I

I

užpakalyje kitupasilikt i

^XXSXXX%X%XXX%S^KXX%XX%%XW
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Ant. J. Sakalauskas į 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872) į
331 W. Centre St. Shenandoah, P«. (I

I

Nuliudimo valandoje sutei
kiam goriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- 
nčdinti.

'Ą Isz Mahanojaus ir Girardvillcs 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
4 AM•—n ..I —M «. .«! WArtl.lX!.. . j. X*Ža

į fonuoti o pribusiu in deszimts 
5 minutu. Bell Telefonas 87Ž

į tarnavimu tai meldžiu man tele- 
i 

Bell Telefonas 87Ž

X

MASZINA KURI LAVINA LEKIOTO JUS SU EROPLANJJ.
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their savings and put them
to work at making MORE
money. The way to put money.,There was some excuse for it 

■ H C—IWI MWH ■ n owiimi rt> meeWeW u /JAME* |»*»

in the olden’days‘.but in these
i, • J8T'11 *•’

times up-to-date folks take

Pennsylvania Power & Light

r~me COMsw* «k.

to work is to INVEST it ancL . 1 l' 1 "
a fine way to invest it is to 
buy shares of

t
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M. Burton, profesorius Farman Flying Field, Paris, val
do szita nepaprasta maszina kuri pasielgineja kaip rodos ero- 

) s tudentai turi iszduoti egzaminą ir perei-planas ore, kurioje
ti visokius bandymus ar gali būti tinkamais lekiotojais.
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Comulative Preferred Stock
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Each Share Pays Dividends Every 3 Months
Ik . ' ' ■ ‘ %
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Dividends Amount to OVER 5% on Your Monney
■

■ .4 ± . ■ . - ' 4.L " J ■ ■ . .. J ' |.l ' *• f '! M I ■

» <

(t > t i

•! * b

r a 
t* a b

■ •

>■ I’ ' 't ■' ■'A'T'. '

, ■ ■ - db.rf
■ OrSiiHL- ®

* >

■«*

V

1

%

- 4* 
j

h
4

■ z iH

ii

f!

1

1.1

"'4
i,.

*

•> <

, * ■ • ■ 

4 n1 i >' ■ m.J1

'Buy your shams
from any em-. . from any

I ploy of the
Compoiy-thay 
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PBNNBYLVANIA POWER R LIOHT COMPANY
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa. t ,

□ I wleh ta evbaerlbe for-—-shares yonr 
of M7A0 and aeorued dividend per share, r

sharea yonr SB Preferred Stock

r*:-’ I

(Mark X la Q meeting yonr requirements)
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(Mark X la Q msetldg yonr ro<uirca>snto)
□ I wish to subscribe for——.shares your IS Preferred Stock at price 

of S97XM) ond accrued dividend per share. Send bill to me showing 
amount due.

□ I wish to onboorfbe for—shores yonr SS Preferred Stock c

»rmont Plan of S10 per obaro down and SW per share per mon 
jM and accrued dividend per share has been paid.
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and advise ovr 
•tockholderi 
whomaywithta 
sell their shares
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AMERIKA.
Phil Granville isz Kanados 

prisidėjo prie O. C. Pyle kliu- 
bd kurie eis pekszti isz Atlan-
tic City in San Franciska.
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PRIGELBES KARISZKAM 
MINISTERIUI.

Patrikas J. Hurley isz Tulsa, 
Oklahomos, likos paženklintas 
assistentu del kariszko minis- 

* teriaus per prezidentą Hoove- 
r i.
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NAUJA MASZINA KURI DUODA DAUGIAU SZVIESOS.
- Vidurys naujos automatiszkos maszinos kuri likos inde- 

ta in publikine mokslaine Schenectady, N. Y. Pirsztas rodo 
m prat|e(ja elektrikinia szviesa kada, >

diena Inina tamsi arba mokslą i nėjo ne yra užtektinai szviesos.
olektrikine akia,

I3ZP1LDOME VISU
** «13ŪLi JL p- »■ i

DAKTARU RECEPTUS
■* t ■ I.’.?»“■ -

-.... .

Turimo Visokiu Daigtu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu
gydoliu UŽ nupigintas prekes.

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

■ MAHĄNOY PITY, TA.

1

. fTi

K. Rėklaitis
Lietuvlsaka* Graboriut

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir ( 
mokslą. Turiu pageltu- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str 
MAHĄNOY CITY, PA.

306 Market Street, 
PA.I TAMAQUA.
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