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NORĖJO BŪTI
KAREIVIU
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PUIKUS
ATLYGINIMAS

PADARYTA MIELASZIRDY- 
STE DEL SENUKO UŽSI

MOKĖJO DAKTARUI 
GAUSIAI.

MERGINA BUTU PRIIMTA 
IN KARIUMENE, BET 

SARMATINOSI 
NUSIREDYTI.

a. — Kad

K
a® Or
•. x:<.

Glenside, Mass. — Daktaras 
Arthuras Liston likos apdova
notas 20 tukstaneziais doleriu 
už padaryta mielaszirdyste tū
lam žmogeliui New Yorke, ka
da daktaras svecziavosi apie 
asztuoni metai adgal. Tula va
karu eidamas tarp 42tros ir 
Broadway nlycziu, likos užka
bytas ppr sena žmogų kuris 
melde daktaro dant jam duotu 
kelis centu4* ant pirkimo valgyt 
ir nakvynes.

Daktaras su savim nusidavė 
in artima restauracija kur už
kalbino gera vakariene ir nak
vyne už ka jam nežinomas se
nukas nežinojo kaip padekavo- 
ti, bet prasze idant jam duotu 
savo adresu.

Apie taji atsitikima daktaras 
visai užniirszo. Bet szia
vaite aplaike gromata isz An 
Ii jos kurioje 
rui buk kokis tai Jokūbas 
rui buk kokis tai Jokūbas Walt 
man turtingas biznierius mi
re palikdamas jam dvideszimts 
tukstaneziu doleriu kaipo at
lyginimą už įdaryta jam mie- 
laszirdyste keliolika moju ad-

san- 
g- 

pranesza d ak ta
tai

gal.
KIAULE SUEDE 2,800 

DOLERIU.
Monroe, Ohio. — Jereminas 

Quinn, farmeris, ana diena at
važiavo in Washingtona su 2,- 
800 sukramtytom bmnaszkoms, 
reikalaudamas idant jam Suv. 
Valstijų kasa iszmoketu- ge
roms bumaszkoms. Quinn tvir
tino buk kada nuėjo iii tvaria 
szeVti kiaules, bumas^kos isz- 
puole jam isz kiszeniaus o pa
kol spėjo jaises apsaugot, vie
na isz kiaulių jau buvosukram- 
czius pinigus. Neturėjo ka dau
giau daryt kaip tik kiaule tuo
jaus nžmuszti ir sukramtytas 
bumaszkas nuvežti in Wash
ingtona ant permainymo. Ant 
giliuko numarai ant bumaszku 
buvo cidli ii”pinigus jam per
maino.

PRIKIMSZO PYPKE 
PARAKU — PUFF!

Sharon, Pa. — In vieta taba
ko, George Sweeney prikimszo 
pypke paraku, kuri turėjo insi- 
dejas kiszeniuje, atsisėdo ant 
kelmo, uždege pypkia ir... puff! 
Pypke sutruko ant szmoteliu o 
drūtis dksplozijos apdegino jam 
baisiai veidą. Sweeney inside jo 
parako in kiszeniu tiksle isz- 
ejimo ant medžiokles o isz grei
tumo inkiszo ranka ne in ta ki- 
szoniu kuriame turėjo tabaku 
bet in ta, kuriame radosi para
kus.

PALIKO TARNAITEI $1,500,- 
000 UŽ PRIŽIŪRĖJIMĄ

LIGOJE.
New Orleans, La. — Wai toris 

E. Duryea, kuris nesenei mirė, 
užrasze testamente pusantro 
milijono doleriu del Miss Eleo
nora Peregri, savo tarnaitei, už 
tai, kad ji gerai prižiūri nėjo
laike ligos.

Duryea panerdamas in van
deni nulaužė sau strėnas ir nuo 
tos dienos buvo be valdžios o 
tarnaite neaftsitolindavo nuo jo 
diena ir nakti, prižiūrėdama ji 

'"kaipo kūdiki. Už ta ja gerade-
jystę gausiai jaja apdovanojo.

flMh

Newport News, 
nebotu reikėju nusiredyt laike 
egzamino, tai sziadien Miss He
lena Akers rastųsi ant karisz- 
ko laivo kaipo Dėdės Šamo ma
rinis kareivis.

Ana diena pribuvo kaip ro
dos jaunas vyrukas in rekrutu 
b'jura g 

marines
eisdamas inžengti iii 

“marinos”. Arit užklausymu ir 
kitu iszbandpnu, atsakinėjo ir 
iszpilde kareiviszkus paliepi
mus, bet kada pulkininkas Da
vis paliepė “jam” nusiredyt 
lasai neiszpilde paliepimo kal
bėdamas buk prie vyru nenusi- 
redvs 
t i in 
“Henrikis” ir to nenorėjo isz- 
pildyt szaukdamas kad jam 
jau atsinorejo kareivystes. Bet 
būdamas jau prisiegdintu, ne
galėjo iszsikalbeti.

Kada suprato kad ant tikrų
jų reike nusiredyt, pradėjo 
graudžiai verkti. Prisipažino 
kad yra mergina 23 metu, kad 
pa'bego isz namu keturi metai 
adgal, kad lengviau galėtu ap- 
laikyt dauba, pasirodo in vyra 

galo nutarė inžengti in 
laivo rys t a — na ir viskas isz- 
sidave.

Mergina nepaliuosavo tik da
vė jai tiirk<v)rt<i valdiszka darbu 
prie pristovos.
SUKAPOJO PACZIA IR 

SUDEGINO GRINCZIA.
Cumberland, Ky. — Petras 

Newmaster, kuris gyveno su 
paezia dideliam nesutikime, ne 
senei pamėtė jaja palikes jai 
farma. Niekas nežinojo kur ji
sai dingo. Sztai praeita Pane- 
deli netikėtinai sugryžo namo 
girtas, szove du kart paežiai in 
galva, užmuszdamas jaja ant 
vietos. Negana buvo to, kuna

ir

ir ant

Pulkininkas paliepė ei- 
a tukini kambarėli bet

n usi red v t 
verkti.

• 1 XY , i ’ ’ -
t-----

nužudytos iszvilko laukan •r

sukapojo ant szmo'tu su kirviu. 
Namie miegojo penki vaikai; 
nelabas tėvas norėjo nužudyti 
ir vaikus bet tieji pabudinti isz 
miego per szuvius sukilo ir pa
bėgo in artima girria kur per
buvo per visa nakti. Tėvas ne
radęs savo vaiku, uždege narna 
ir pats pasikorė.

P ALICIJOS INSPEKTORIS 
BUTLEGERIU.

Miesto pali-’Philadelphia.
cijos inspektorius George W.
Fritz likos suspenduotas nuo 
dinsto už butlegeriavima.
spektoriu užtiko palicijo su ki
tais spykyzeje pas 
Fritzas prisipažino

spykyzeje

la

Lundy, 
buk 

kada užstojo prohi'bicije, 
tada pradėjo užsiiminėt ’butle- 
geriavimu ir dabar nepaiso kad 
likos praszalintas nuo dinsto

nuo
nuo

nuo
smert antnes gali gyventi ly 

to ka uždirbo.
TEMYKIT KAREIVIAI 

KURIE TARNAVO
S VIETINEJE 

KAREJE.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos logidlatura priėmė re
zoliucija senatoriaus Purnckor 
idant pridėt dadeczka prie kon
stitucijos kuri duos ingalioji- 
ma paskolint 50 milijonu dole
riu ant iszmOkojimo visiems 
Pennsylvanijos kareiviams bo- 
husa kurio dalybavo’Svietinojo 
Karėje.

<r

Žinoma, pereis keli metai pa
kol rozdliucije bus priimta ir 
patvirtinta o tas gal užeis 1931 
mete — už dvieju metu pakol 
pasiliks tiesos.

-r- 1 ■■ - ir - r * -  1-—————--T-

PAKORĖ TRIS VAIKUS PO 
TAM PATI SAVE.

Praga. — Kaime Kaltenbaeh, 
Szvaicanijoj, kilo nemaloni tra-
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MILŽINISZKĄS EROPLANAS DEL 25 PASAŽIERIU.
Sztai 'naujausias orinis milžinas, keturiu motoriu Dornier—Superwal eroplanas, ku- 
js Daneszti 25 pasažierius isz Washington, D. C. in Miami, Flo., laike žiemospaueszti

MYLĖJO ŽENTĄ, NUŽUDĖ 
gėdijo vargingoje szeimynele-

I

DUKTERĮ, SUPJAUSTĖ IN 
SZMOTUS IR ISZKEPE 

DEL ŽANDARU; VIS
KAS ISZSIDAVE.

Kustendzi'l, Bulgarije. — 
Eik tomis dienomis iszsidavc

H
I
I

JO.
Motore tūlo darbininko isz- 

ejo in girraite su trimi mažais 
i vaikais, turintieji nuo 4 lyg 9 
metu. Žmones sugryždami isz 

kaimelio Kamienicos, 
patemino pamestas rogutes ir 
nuėjo paskui joju pedsaki. Ne
toli patemino tris vaikus. O 
kad niekas ant ju azauksmo 
neatsiliepė, nuėjo tolinus. Juju 
akims persist ate baisus regėji
mas. Motina buvo pakorus tris 
vaikus ant medžio, polam pati 
pasikorė. Kada žmones prane
sze apie tai levui nelaimingos 
szeimyneles, tai vargszas tuo
jaus apalpo.

i

I

Tik tomis dienomis iszsidavc 
baisi žadinsią kuri likosi pa
pildyta arti szio miestelio, ne
toli Makcdoniszko rubežiaus. 
Gyveno ten motore kuri insi- 
mylejo in savo locna žentą o 
taipgi ir per ji buvo mylėta.

Tieji nedorėliai susitarė jau
na pacz'ia nužudyt. Nutarė, ar 
motina dukteri užmusz namie 
ar nusiims pas vyra su pietums 
kada tasai dirbs. Motina savo 
padukusiu užvydejimu paim
ta, nutarė 
kogreieziause. Norėdama novos 
dukteriai galva iszlrint, isz- 
muiliuo gerai galva kad net in 
akis muilas insigavo, o kada 
duktė pasi'lenke ties vandeniu 
numazgot muilą, nedora moti
na kirto su parengtu kirviu in 
galva dukteriai ir ant vietos 
padėjo negyva.

Po tam paėmus kuria, 
pjausto aut szmotu, indejo iii 
kubilaiti ir paslėpė tuom kart 
in skiepą, laukdama vakaro 
idant galėtu užkąst. Iii kėlės 
valandas po tam atėjo netikė
tai žandaras, prietelis josios, o 
užtomines kraujus užklauso: 
kas tai do priežastis? Ant ko 
motina atsake kad paskerdė 
parsziuka; tada žandaras pra
sze kad geidže paragaut szvie- 
žios kepsnies parsziuko. Moti
na nubėgo in skiepą, iszpjove 
szmota nužudytos 'dukters ir 
iszkepe del žandaro.

Kepsnis taip patiko žanda
rui sakvrlamas kad da nieką- 
dos taip gardžios mes u les da

artymo
1

i '

ris gale 
lekios tarp Detroito, Clevelando ir Buffalo.

- ,jir “' •■■■ “ "r ' —r  

LIETUVIS DIDELIU ĖDIKU 
NIEKO JAM NEKENKE.
■Minersville, Pa. — .Daugeli 

kartu skaitome 
ėdikus kurie vra *' t •
Bet tieji 
pajus, visztas ir kitus dalykus 

i neapserga.
musu Lietuviui 

tiems

BAISI RUGEPJUTE
AUTOMOBILIAI UŽMUSZ 
SZIMET 26,000 ŽMONIŲ O 

BEVEIK 800,000 BUS 
SUŽEISTA.

Washington, 1). C. — Dvide- 
szimts szeszi tukstaneziai žmo- 

neteks savo 
asztuoni

mu • gyvascziu o 
beveik asztuoni szimtai tuks- 
taneziu bus sužeista Suv. Vals
tijose szimet, jaigu 

nelaimes
automobi

lines nelaimes pasidauginęs 
kaip pasidauginejo in paskuti
nius deszimts molus.

Pagal apskaitymuinsziurenc 
kompanijų tai galima tikėtis 
kad kožna keturiolika sekundų 
atsitiks automobiline nelaime, 
ant kožna .200 sužeistu žmonių, 
vienas įnirs ar bus užmusztas. 
Jaigu automobilistai nesusi
pras ir 
varymo 
000 žmonių mirs nuo žaiduliu 
arba bus nžmuszti 'ir 80 milijo
nai žmonių bus sužeista in atei- 
nanezius deszimts metus czio- 
nais Suv. Valstijose.

Beveik puse isz t uju 
miu patys žmones yra 
kad neapsisaugoja automobiliu 
ant nlycziu.

TEISINGAS VAGIS.
Newark, N. J. — Ana dieną 

kokia lai poniute pamote savo 
masznele su pinigais kurioje 
radosi josios adresas. Ant ry
tojaus aplaike 
masznele ir popiefas su groma- 

ta'lpim^i tas: 
“Guodotina poni, prisiuucziu 
jum ta viską kas tavo jnaszne- 
leje radosi, kuriu tu vakar pa
metei, 
radau 
ežiu adgal nes man yra reika
lingesni no kai]) tau. Tikiu kad 
mano kalte, man vargingam 
velniui dovanosi, kad pasilikau 
sau pinigus.”

Gromata buvo puikiai sura- 
szyta isz kurios galima buvo 
manVti kad vagi 

v V/

mokslo žmogus.
RADO BLESZINEJE 

ŽMOGAUS PIRSZTA.
Passaic, N. J. — Tula mote- 

re atidarius bleszine tameieziu, 
rado viduryje žmogiszka pirsz- 
ta. Kaip rodos, tai vienam dar
bininkui maszina turėjo 
kirst pirszta ir tasai inpuole in 
tameites ir likos in. bleszine in- 
detas. Pirsztas iszrodo ’taip 
szviežiai, rodos kad tiktai bu
vo nukirstas.
NUMUSZA ANGLEKASIAM 

UŽDARBIUS.
Pittsburgh. — Pittsburgh 

Coal kompanįje apgarsino buk 
numusz ang'Iekasiu uždarbius 
nuo 7 lyg 20 procento Western 
Pennsylvania kasyklose, — nuo 
$4.08 ant $4.00 ant dienos del 
virszutiniu dailbininku o nuo 
$4.72 ant $4.64 anglekasiams 
po žeme. Badai ir Carnegie 
Steel, kompanįje punasziai ma
no padaryti.

autouiobilistai
negaus daugiau proto

automobiliu, tai 400,-

kuriojetele
Guodotina

savo

o vasara w

nelai
kai tais

pamesta

bet 15 doleriu, kuriuos 
maszncleje neprisiun-

man

s buvo gero

nu-

.M

apie didelius 
neprisbtyti. 

Amerikonai suvalgo

nuo kuriu žmogus 
Bet reikėjo 
pasodyt
kad gali su va įgyt 
ir 12 agurku ant kart o 
žinot kad orandžiai su agurkais 
yra' didžiausi neprieteliai.

'Puoš dalykus suvalgė
Baliulis, kuris susilaižino 

su savo draugu Karolium Kaz- 
laueku kuris Juozui už tai už
mokėjo $5 dovanu. Balinio nu
ėjo gult ir miegojo kaip kūdi
kis, be jokio skausmo pilvely
je ir nekentejo jokiu nesmagu
mu po tokiai vakarieniai.
RADO NUŽUDYTA KŪDIKI 
< PO GRINDIMIS.

Philadelphia.
žudyto kūdikio likos surasti po 
grindimis namo ant; Race uly- 
czios kada darbininkai atple- 
szinejo senas lentas ir dėjo nau
jas. Kūdikis gal turėjo apie 15 
menesiu
Kokios lyties 'buvo, tai 
ma buvo dažinoti.
mano kad k m Ii kis pirma likos 
užsmaugtas o vėliaus paslėptas 
po grindimis. Kas ji ten paslė
pė, tai lyg 
t vrineta.

KVAILUMAS NEKURIU 
AMERIKONISZKU 

MOTERIŲ.
Atlanta, Ga. — Kokia tai 

^Irs. M. \\ra'llace, tail) nulindo 
paskui .savo numylėti na papū
ga,

pajiniems” 
oO o raudžiu 

reike
'o

Juo
zas

Kaulai mi

ir pradėjo jau puti, 
negali- 

1 )akt arai

sziam 'laikui neisz-

kuria paliko Chicago, arba 
penkis szimtus myliu tolumo, 
kad davė ’telefoną per “long 
distance” o tarnaite turėjo pri
dėti papūga prie ausies klau
sytojos, kuri iszgirdus baisa sa
vo ponios a’tsake jai helio! Ta
sai pasikalbėjimas kasztavo 
Wallace’ienei tiktai trisde- 
szimts doleriu su centais.

t
MOKYKLOJE

Profcsoris: 
asilai!

Klausykite jus 
Jeigu arklis suėda, 20 

goreziu avižų ant dienos, tai 
kiek reikėtų avižių del 200 ark
liu?

Studentas:- Kad, ponas pro. 
niekados 20

goreziu avižių per diena ne su
ėda.

Pr:-. Kvailas esi, tai yra už-
f

ir suėda

fesoriau, arklys

duotis.....
St:- Užduotis gal 

nes niekados arklys nesuėda.

no?

NAUJA GIMINE.

Ar tas vaikas tavo gimi-
' ■ " ■ y: ■■1 ■ ■ ■; ■ ■ f-,ii 'i" ■■ i,' kji

Toip, tolimas mapo gi-
mine?

— Kokis gimine ? ’

• •
— Asz esmių piringiinis o

jis po manim vienuoliktas.

Isz Visu Szaliu
DAUGYBE

IMPEDŽIU
BOARISZKA NASZLE TURI 
50 VAIKU, IR 278 ANUKUS.

Afrikas,
— Aplinkinėje 

gyvena

Preatoria, Pietinis 
Transvaalius.
Kon'dslad, gyvena 79 metu 
naszle Von Vyk; kuri isztekejo 
už vyro turėdama 18 metu iv 
pasiliko naszle turėdama viena 
kūdiki. In 10 menesiu po tam 
isztekejo už naszlio Protėvi su 
keturiais vaikais, su kuriuom 
pergyveno pusantro meto, pa
silikus vela naszle su penkiais 
vaikais. In penkis menesius po 
tani volu isžtekOjo hž Dovydo 
Rietcrs kuris turėjo pasogo 7 
vaikus. Su juom gyveno 11 me
tu ir susilaukė da 7 vaikus. Po 
jojo m i rėžiai pasilliko vėla nasz
le su 19 vaikais del lęzmaitini- 
mo. 
vela

kartu isztekejoKetvirtu 
už naszlio Dunilo Crovi 

levu 8 vaiku, 
gyveno 11 melu Susilaukdama 
4 vaiikus.

Po 
penkis metus 
isztekejo 
jaunikio 
pergyveno 11 metu ir susilau
kė 10 vaiku bet ir tasai mirė. 
In du metus po tam, szesztu 
kartu isztekejo vėla už naszlio 
su 5 vaikais Ilenrikio Von Vyk, 
su kuriuom susilaukė 4 vaikus 
ir tasai po 10 metu ir ji nukan
kino nes motore pergyveno vi
sus tuos muczolninkus, būda
ma apsiaubta 50 vaikais, kurie 
jaja vadino motina. Lyg sziam 
laikui susilaukė tik 278 anūkus.

sų kuriuom per- nevalgo

jojo -mireziai buvo per
po tamnaszle

už Ilenrikio Klopp, 
su kuriuom taipgi

■1^

metus

GERAI UŽMOKĖJO UŽ 
PAVĘŽINIMA.

Praeita 
szitam laike, koki tai du ponu
liai, pasisamdė taksi sakydami 

idant juos kogrei-

Berlynas. me t a

szoferiui
cziause nuvežtu ant geležkelio 
stoties* Atvažiavęs, keleiviai 
iszszoko isz taksi ir tarp 'my
nios žmonių dingo szoferiui isz 
akiu. Szofeiiis nusiminęs kad 
jam neužmokėjo, apžiurėjo au
tomobiliu ir aut sėdynes rado 
krepszi su 80 'tukstaneziu mar
kiu'. Apie savo radini pranesze 
palicijai kuri pdeme pinigus 
po savo globa. Praslinkus vi
siems metams i r. niekam neat- 
šiszaukuB, palicijo ptidave tuos 
pinigus suomis dienomis del 

b'--

Atvažiavęs

I

sZoferio. i

KETURIOLIKA 
SZAUKSZTU Pit VE.

Viednius 
boproezių, 
daktarai padare operacije, per
pjaudami pilvą iszemo 
szauksztu. Manoma kad ligonis 
dabar iszgis. Szauksztus isz- 
eme ir pilvą susiuvo.

Ligonbutojo del 
vienam beproeziui

14

praszalint dukterį

la ūkdama 
užkąst.

su-

apleido grinezia ir 
sutikės savo dranga, pasigyrė 

gardžios 
Draugas 
paragaut 

ryžo adgal pas ne
dora motina. Motina nuėjo in 
skiepą, 
ko, žandaras manydamas kad 
jai kas atsitiko, nuėjo pažiū
rėt in skiepą ir paregėjo gal
va jaunos moteres kubilaityje. 
Negalimas daigias buvo 
slept tolinus žadinėta, paėmė 
žandarai nedora motina kuri 
isz baimes prisipažino prie vis
ko ir pasakė kad ir žentelis ne 
buvo’l>e kaltes. Už tai likos 
abudu pakarti nes sjuos teis
mais buvo pripažinęs kaltais.

kad 'niekados taip 
kepsnies 
taipgi 
kepsnioS

nevalgė, 
norėdamas

rr o

'bet tonais ilgai užtru-

u z-

AUSTRIJOKAI ŽUDOSI PO 
11 YPATŲ ANT DIENOS.
Viednius. — Tikras amaras 

savžudinscziu užėjo mieste 
Viedniujc 'kur atima sau gyvas
tis po vienuolika ypatų ant 
dienos isz kuriu soniauses tu
rėjo vos 27 metus.

Nėra tos dienos kad szitam 
linksniam mieste neatimtu sau 
gyvastis 7 ar 8 ypatos ant die
nos. Priežastis t uju savžudins
cziu yra vargas, 'bedarbe, ligos 
ir nepasisekimas mei'leje.

užėjo

RADO PUODĄ SENU 
PINIGU.

Varszava, Lonkije. — Apie 
kaimu Blyszaruda, bernas isz- 
aro molini puodą su sidabri
niais pinigais, viso 132 szmote- 
lius. Pinigai paeina nuo trijų 
szimtu metu. Pagal rasztus ir 
žmonių pasakojimus, tai arti
moje girnoje ketino rastis di
deli skarhai, kuriuos ketino pa
slėpti gyventojai nuo Totorių 
ir Turku, kada užklupo ant Eu- 
ro’pos tiksle iszskerdimo visu 
krikszczioniu.

KŪDIKIS SU PAUKSZCZIO 
GALVA.

Koscian, Poznanius. — Isz 
netycziu likos surasta pas vie
na kaimnoti negirdeto gimimo 
kūdikis. Yra tai 17 menesiu va h 
kinelis, mažo ūgio, silpno sudė
jimo kūno su maža galva »pana- 
szi in paukszczio. 
Jojo vardas 
vo
daktaru ir mokytu vyru isz vi* 
sos aplinkines, kuris nuspren,-. 
de kad da ant svieto tokio at* 
sigymelio ne buvo isz žmonisz- 
ko sztamo. Priežastis tojo at- 
sigimimo da nesusekta.

‘Jonukas ir bu- 
peržiurimas per daugeli

RADO, PASLĖPĖ IR VĖL 
DINGO 75,000 DOLERIAI.

*

Lijdionas, Portugalije. — Per- 
firio Si'lva, kareivis rado nese
nai ant kelio krepszi su 75 tuks-
taneziais doleriu ir paslėpė in 
szienika. Bet t a ja diena iii- 
spektoris kazarmiu liepe visus 
senus szienikus sudegint kaipo 
ir szienika ant kurio gulėjo 
Sifva, kuris apie paliepimu in
spektoriaus
Sidva atėjo tik tada kada jau 
szienikai doge, vargszas pare
gėjus kas darosi, 
riksmu i u ugni 
turtą bet baisiai

nieko nežinojo.

szoko su 
gelbdti savo 

ajMlege ir 
priek tam isz didelio susijudi
nimo neteko proto.

AUKSINIS SZULINIS 
AVIONINE.

Rymas. — Aplinkinėje Avio- 
niono, nuo senei žmones kalba 
buk senoviszkam palociuje po
piežiaus randasi szulinis ku
riame vienas isz popiežių pa
slėpė milžiniszkus skarbus bai-
meje idant nepavogtu banda 
plesziku ir vaisko, kuris tada

______  ^..4.užklupo ant Rymo. Tar.p kitu 
brangiu dalyku, ketina jame 
rastis stovyleliai dvylikosstovyleliai 
apasztalu padirbti isz gryno 
aukso. Toji szulini po tam už- 

ir apie jojo vieta užmurino a v

miražo.’ Dalba r, kada popiežius 
neįgavo savo tiesas, pradėjo pa- 
taisinet palociu ir atrado už
mūryta szulini kuriame jeszkos 
paslėptu skarbu.

#■«

LAVONAS PO KANAPA.
vi i n i

nuelius Nejmanas sugryžes na
mo isz Homulu, kur svecziavosi 
kėlės sanvaites, namie nerado 
nieko ne savo pagelbininko 
Kaplono, 19 metu senumo, no 
tarno Dorofiėjo Zlotniko, ne* 
temindamas ant to, nusidavė in 
savo kambarį kur davėsi jam 
jausti supuvėlis. Pradėjo jesz- 
koti priežasti ir tuojaus atrado 
lavonu Kaplano jau pūvanti su 
aprisztu

>

Inžinierius Ma-

i kaklu olektrikiniu 
drain. Nužiūrėjimas puolė ant 
Zlotniko, kuris prasiszalino ue
V 4 1 ___ ' * >žino {gi kur .1

*
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Kas Girdėt
. - .A—     . - -

svietoGal nesiranda ant 
bjauresnio žmogaus, katras už 
niek laiko savo tikėjimą kokia
me yra girnos. Paimkime ant 
paveizdos Žydas, kad ir jisai

nos puses ant kitos.
Visas pasikėlimas 

tai kova nouŽganadintu gyven
toju, bet kuopa generolu, o 
Meksike yra juju tiek, kiek 
Suv. Valstijose butlegeriu.

Tiktai musu butlegeriai
voliucijos <la ne mano sukelti 
tiktai gal tada, kada 
manys praszalinti prohibicije, 
gindami savo bizni ir milijo
nus.

lie buvo

re-
> 

valdže

k

k

4

K*

paveizdos Žydą
persikriksztina, tai Žydu nepa
liauna būti ir tokiu mirszta. 
Tiktai tada butu Dievui nauda, 
kad po kriksztui toki Žydą pa
kart. Sziadien kožnas save va
dina prietelium žmonijos, kad 
tiktai isznaudoti isz t uju prie- 
teliu jojo suiikiai uždirbta do
leri o po tam ji iszjuokina.

Anglijos laikraszcziai prane- 
sza sekanti reta atsitikima:

I*as viena Londono dideli biz
nierių tarnavo kaipo užvaizdą

szirdies, 
palinkima daryti 

suszelpinet

F *

S

i

BF

I
t*ki!
k

pruoklyne ana Nedelia. pro- 
testoniszkas kunigužis kalbėjo 
labai akyva(?) pamokslu. įtai
kė tojo pamokslo paregėjo buk 
vienas isz parapijonu užmigo. 
Inirszes ant mieganezio, pasto
rių pagriebė gulinezia biblija, 
mote «u smarkumu in ji. Lyg 
pabaigai parapųjonai klausė 
pamokslo su didele atyda. — 
Nekurie isz musu kunigėliai isz 
tojo budo gailėtu pasinaudoti, 
nes tankiai Lietuviszkose baž- 
nyeziose atsitinka kad katras 
isz parapijonu ar parapijonku 
užmiega laike 
ežio” pamokslo.

4 4 pamokinau-

Kada žmogui czionais Ame- 
rike geriause einasi?

Kada turi sveikata ir gera 
darbeli. Kada turi gera ir iszti- 
kiama motore kuri ne yra isz- 
laidi ir prižiūri namus ir vai
kelius. Kada priguli in parapi
ja ir nesikisza in ne savo reika-

kokis tai Edvardas Valt.teris 
žmogus minksztos 
turėdamas 
kitiems gerai ir 
vargingus žmonis.

Negalėjo jisai 
vargszo savo artimo, 
jam skaudėjo kad 
niekas nesirūpina, todėl Voi
der i s sumano pats tai padary

ti kad mažai turėjo ant to 
pinigu ir aplankydamas maža 
alga, pradėjo naudotis pinigais 
savo boso, su kuriais loszdavo 
in loterijos ir gembleriaut vi
sokiais budais idant tokiu ba
du iszloszti pinigu ir suszolpt 
vargszus. Bet likimas suvis ki
taip surėdė — iii trumpa laika 
pra'losze jisai puse milijono do
leriu savo boso.

Laike įteisino, iszejo in vir
ažu kad pinigus nenaudojo del 
savos, 
vargszu. 
mas 
no jam bausmia tik ant keliu 
menesiu kalėjimo o dii*ektoriai 
kompanijoj, ne tik ka jam do-

žiūrėt i ant 
szirdis 

vargszais

ti.

tiktai del suszelpimo 
Sudže apsvarstyda- 

visa dalyk’a gerai, sumaži-

lūs. Kada paezedžiai užlaiko ir vanojo prasilkeltima bet da Vol- 
kad 1 luošame laike iszsiims 
skaitymais, nes kuo darbinin
kas szviesesnis tuo laiminges
nis.

Žymiam Japoniszkam «kap- 
toriui Chanamui Mazakiszi pa
siseko isz medžio iszpjauti sa
vo paveikslu ir taip panaszu in 
save kad sunku viena nuo kito 
atskirti.

Kiek tai prisiėjo skaptavi
mui padėti kantrybes prie to 
darho, tai galima sprensti isz 
(o, kad visas jo paveikslas su
sideda isz 2,500 daleliu ir taip 
gerai tie šmoteliai suleisti, 
kad net per padidinanti stiklą 
sunku surasti vieta kur jie su
durti.

Galva apklijavo su plaukais, 
kuriuos nuolatos pecze isz sa
vo galvos. Inklijavimui tu plau-
kn ant paveikslo reikėjo pada
ryti 100 tukstaneziu skvluczin.• •*

Ant pirsztu irgi pridėjo nagus, 
kuriuos tam Įvožia užauginęs, 
nupjovė nuo savo pirsztu. Akys 
padarytos isz stiklo. Visas 
miestas dabar plaukia pas ta 
dailininku pažiūrėti jo paveiks
lo. Darbas yra vertas pasiste
bėjimo.

“Nebukie kvailas!” 
atsake palicijantui .Miss Coll
ette Liston, Criikagiete, 15 metu 
amžiaus, kada tasai josios už
klausė, ar vaikui josios metuo
se gere munszaine. Pana Lis
ton lankosi in augsztesne moks- 
lainc kuri su savo draugėms 
iszvažiavo automobiliu ana die
na ant -4gud taims.”
geru laiku, važiuodami namo 
iszvirto su maszina in gralio. 
Vaisiai tojo linksmo pasivaži
nėjimo buvo kad vienas isz 
draugu užsimusze o
radosi ant palicijos stoties. To
kiam pasielgimui szi and lenines 
jaunuomenes nėra ko stebėtis. 
Kalte yra tėvu’kurie pavėlina 
vaikams trankytis toambiliais 
po rišu s Todhauzes.

---- till p

Po t uju

likusieji

Meksi koniszka 
vos gyvuoja ir ant paskutiniu 
kojų. Husiremimuoso revolt u- 
cijonieriu su valdi sakais karei
viais, žuvo daug žmonių, bet 
liktai ant popieros.

Didžiausiais karsituoliais to
sios revoliucijos buvo pasiko- 
lėliu generolai, kurie turėjo 
mažiausia norą musztis — pras
ti kareiviai, isz kuriu daugelis 
ne nežinojo už ka muszasi ir

petfiiltejQ DU2 vie- vos gali pasakytij

revolt ucije

tterio szeimynai sumoto do- 
szimts tukstaneziu doleriu. — 
Retas atsitikimas, kad tai butu 
Suv. Valstijose, tai vargszas 
butu pasodintas in kalėjimą 
ant keliolikos metu.

Daugelis moterėliu mėgsta 
papuOszti savo galvas sveti
mais phuikaia ir pnezios nežino 
kokis yra kariais baisus pavo
jus kuris joms gresia.

Sztai Berlyne tūlo advokato 
pati, nusipirkus-svetimus plau
kus užsidėjus, apsikrėtė baisia 
liga. Amerike taipgi buvo kele
tas tdkiu nelaimingu atsitiki
mu.

Sakoma, kad dabar važinėja 
pirkliai po Kinus ir kerpa plau
kus nuo bado mirusiųjų Kin- 
cziiku. Del to moterėlėms juodu 
plauku labai rei'ketu -sergėtis 
nes kariais gali apsirgti neži
noma liga.

papuofezti

Aplaikeme gromata isz tūlos 
vietos idant pabart komunis
tus. Mums neapeina in ka kas 
tiki ir kokiu pažiūru žmogus 
butu. Mums geri komunistai, 
bedieviai, dievoti ir kiti. Mes 
ne smlijem no jokio žmogaus, 
visus lygiai : 
Kristaus mokslą: 
tyma savo.” 
ar atskalūnas 
norime o ir ne turime tojo pa- 
proezio ne

tas netinku su Szventu 
Rasztu — tik tada duosime 
kiek intilps kada mus u 
na be jokios priežasties.

nes

' ........................

ISZ LIETUVOS
MOKYTOJAI LIETUVOJ 

TARNAUS KARIUO
MENĖJE.

Kaunas. — Ministcriu kabi
neto priimtame karinos prievo
les instutymo pakeitimo pro
jekte numanyta, 'kad mokyto
jai turės atlikti aktyvia karo 
tarnylba. Iki szioliai jie būdavo 

.atleidžiami.
I Darbui tinkamu vyru amžius 
iki sziol buvo skaitomas 55 me
tu, dabar nustatyta 60 metu. 
Vadinas, jei tėvui dar nesuejo 
60 metu amžiaus, sūnūs turės 
atlikti karine prievole.

Instatymns patiekiamas pat
virtinti prezidentui.
PAKRUOJO J SUSEKE NE- 
TIKRU PINIGU FABRIKĄ.
Pakruojį! s. — Pakniojaus 

stoty kriminaline policija suo
me K. Blavieszcziuna ir pas ji 
rado 117 netikru monetų po 50 
centu. Namuose rastos dar ke
lios monetos ir monetoms dirb
ti medžiagos. Suimtas ir jo sū
nūs Jonas.

ISZ KLEBONO PAĖMĖ 
SZ AUTU V A.

Szeta. — Vasario 19 d., Szc- 
tos policija paėmė isz Szotos 
klebono szautuva, kuri klebo
nas laikos be leidimo. •
50 MILIJONU LITU

PALEISTA DUMAIS.
Oficialiomis žiniomis

klg. 1927 m.,
1928 m.,

iMMha
■Wi

874,000

, 1925 
m., Lietuvoje suvartota tabako 
773,000 klg., 1926 m.,

915,000 klg. ir 
1,074,000 klg. In ta

skaieziu incina tik tas tabakas, 
už kuri mokama nkcizes mo
kesnis. Prie to skaieziaus rei
kia pridėti namie gaminama 
tabaka, už kuri akcizes moke.s- 
nio nemokama ir kiek jo paga
minama ir surūkoma sunku pa- 
»akyti, nes jokios statistikos 
nėra vedama, bet reikia many
ti, kad namines ne akcizuotos 
surūkoma žymini daugiau, tai 
tas skaiezius galima drąsi i pa
dvigubint.

Akcizes mokesnis už tabaka 
valstybes iždui davė tokias pa
jamas: 1925 m., 11,200,000 lt., 
1926 m., 12,265,000 lt., 1927 m., 
12,381,000 lt. ir 1928 m. 13,696,- 
000 lit. Isz viso per 4 metus 49,- 
542,000 litu. 1928 m., buvo pa
gaminta 670 milijonai papirosu 
isz kuriu 500 milijonai III ru- 
szies.
PER 3 METUS LIETUVOJ 
PRAGERTA 119,000,000 LT.

Kaunas. — Statistika rodo, 
kad per tris metus (1926-1928) 
Lietuvoje parduota akcizuotos 
degtines už 119,368,859 litu. 
1926 m., parduota degtines už 
37,124,242 litu, 1927 m.; už 40,- 
680,720 litu ir 1928 m., už 41,-

• *

680,720 litu ir 1928 m.
563,879 litu.

O kiek iszgerta namie dary-
mylime pa’gal tos ‘r kontrabandines degtines !

"‘Mylėk ar- 
Ar tai liuteronas

visi lygus. Ne

vieno per dantis

NE KALTAS.

žkabi-

Vagis in advokatu, kuris ji 
iszteisino priesz suda:

— Ddkui ponui advokatui. 
Ar asz jau esmių suvis isztel- 
sintu?

— Suvis czystas likai. Per
tikrinau suda, jog ne tu pavo
gei paltu!

— Ar sziteipf O ar galėsiu 
ta palta noszioti?

SAUGOK DIEVE.

priaugusios dukters 
kalbu in jauna vyra:

— Asz tikinėsiu, jog tu ne- 
sipaeziuoji su mano duktere del 
pinigui

— Saugok Dieve; asz pini
gus prie saves ne laikau, — 
tuo jaus iszleidu tai ir mano te

PRISIKĖLĖ ISZ
NUMIRUSIU

I 1 ’

APSAKYMAS ISZ 
FINLANDUOS

gero B

.     ■"       ■ 1 1 ■ 1

misi is buvo, kaip nusidžiaugs
z l i* ’y J 

jo mylima paeziule kada pala
mins ji gyva.

Kada atsikėlė truputi sudre-
bejo, nes vakaras buvo vėsus o 
kad buvo menkai apsirėdęs

Laas Kapaisenas buvo numi- 
rins. Vos suėjo metas laiko nog 
apsipaežiuvimo su 'patogia Ol
la, duktere vietinio szinko- 
riaus kaime Lauritsala.

Laas buvo drūtas ir
vyras, nes tik viena turėjo silp- ' 
nybo tai yra nuolatinis dirste
lėjimas in stikleli. Viena va
kare iszgere daugiau no kaip 
galėjo pakelti: Kas tokis pasi
gadino viduriuosią ir buvo po 
Viskam. Kožnas gailėjosi yarg- 
szio Laas, paguldo ji in geriau
sia kambari, 
drobule, apstatė kana žvakėm 
ir meldėsi už jo duszi.a.

Visi kaimynai suėjo atyduo- 
tj jam paskutini patarnavima 
ir dirstelėjo ant jo veido, 
kurie prieidami prie 
ninko, 
szaūkdami: . 
persimaino! 
davo: “ 
Kožnas isztardavo sato nuo
mone prie nebaszninko pagal 
jo savžinc. Sveikinosi su nasz- 
le, kuri stovėjo prie lovos ap
siverkus, ant galo imddavo in 
paszalini kambari, kur stovėjo 
uždengtas stalas su užkandžeis 
ir alum.

In koki laiku svoezei pradė
jo iszsi.skirt, tiktai keturi pa
siliko idant sergėti nebasznir.- 
ka per nakti o ir kad neimtu 
nubodu likusiai naszlei. Buvo 
tai Olles motina, mirusio Laa- 
so du geriausi draugai Onni ir 
Asto ir Ogo Landoris. Ne bu
tu tai pridereneziu 
Oga viena isz draugu įnirusio 
nes jisai teip-gi svilino aplink 
patogia Olla ir niekad neatlei
do tam kuris nog jo paveržė 
Olla motas laiko adgalios.

Nes kad dabar Laas buvo 
numiręsOga pasiliko su sar
gais idant pertikrini visus, jog 
ne turėjo piktumo prieszais 
nebaszninka. Per tai visi penki 
— naszlo, josios motina, du 
draugai ir mirusio priesziny- 
kas - sėdėjo tykume, kožnas 
stengėsi nudavinet nuliudusiu 
vienas už kita.

Po valandėlei, Onai atsikėlė, 
nuėjo prie stalo, iszgere stikle
li arielkos tardamas:

- Žinoma, yra 
atsiskirt su savo mylimu vyru, 
bet ne turime užmirszti apie 
gyvuosius ateiti je. 
teip, Olla ?

Olla nieko neatsake ant to 
visi paliko, apsiaubė stala ant 
kuriuo stovėjo no tik alus ir 
ariejkelo, bet kiauszinei, kum- 

duona. I

1 uždengė balta

No 
nebasz- 
drobulepakialdavo

^Nebagelis, kaip 
Kiti vela kulbe-

! ♦Iszrodo kaip gyvas!

turėjo piktumo

paradyt

tai sunku

Ar-gi ne

Musu statistika apie tai negali 
pasakyti. ‘
VAIKAS NUSZOVE VAIKA.
Papilėje 11. metu amžiaus Le- 
vinskas isz Montekristo nuszo- »
ve J. Domeika 15 metu, kuris 
tuoj mirę.

PAJESZKOJIMAI
Asz Stanislovas Lukoszevi- 

czius geidžiu žinoti apie mirti 
mano 
Lnkoszevicziaus, kuris kokie 8 
metai badai miro Kentucky 
valstijoj kuris -paėjo isz Am- 
bruožiu kaimo, Kauno radybos. 
Jeigu kas -apie jojo mirti žinotu 
arba graborius kuris ji laidojo 
tegul maloniai man apie tai 
pranosza po .sziuo adresu ir ap- 

(t.35.

pusbrolio Aleksandro

dovanosiu už žinia.
Stanley Lukoszevicz,

851 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

KAD JIS LIEPE.
Kam tu Katriuk ne pers-

kaiozius gromata degini?
— Kad jis man paskutine ja 

gromatoje rasze kad kai gau
siu nuo jojo gromata, kad tuo- 
jaus sude^intau. .......... .

/

(žinoma kaipo nebaszninkas) 
apsisuko in drobule ir nuėjo 
jeszkot i savo mylemos pacziįl
ies. Galvoje jam maiszesi ir 
jautėsi nesmagu, kaip galima 
buvo tikėtis nog žmogaus ku
ris buvo no senei numirias.

nopal love jeszkoti 
pacziules.

Aitejas in Jiiita ruimą rado 
sargus mioganezius, bet: jojo 
pacziules tonais nesirado. Pa- 
temino toip-gi stula pridėta 
valgiu ir turėjo mieri gerai pa
valgyt, nes atsiminęs apie sa
vo paeziule, geide ja kogrei- 
cziausia surasti.

Iszejo laukan.
Artindamasis prie 

patemino isz tolo balta skepe
ta, 
buvo padovanojus savo pacziu- 
lei kėlės nedelias priesz 
ma.” 
ve:

Nes savo

ežere Ii o,

kuria pažinojo gerai, nes

umirh
Susznabždejo pats in sa-

Sztai sėdi nebagele prie 
ežero ir verke manes, o gal no
ri nusiskandyt.

Pradėjo eiti greieziau.
— Taip, tai mano mylima 

paeziule sėdi ten. Bet yra no 
viena, su jaja sėdi kitas. Oba, 
Ogfts ir da teip abudu prisi- 
glaudia. O kad ji pekla pra
rytu !

Staiga mylinti porele paszo- 
ko ant kojų, nes ranka miru
sio Laas Kapaiseno nupuolė 
sunkei ant Ogo veido ir iszda- 
ve trenksmą kaiip 
pisztalieto.

Baisiai-

szuvis isz

ranka

persigando abudu 
pradėjo bėgti, neisztardami nei 
žodelio. Vienas bogo ant tieses 
o kitas ant kaires.

La asas dirstelėjo ant began- 
cziu ir pagumojo su 
sza Ūkdamas:

— Tasai ra kai is neperžengs 
slongszczio mano grinezios pa
kol asz gyvas busiu!

Sugryžes namon baise i užpy
kęs, rado da ViM micgaife'Zi'Uft 
sargus, atsisėdo prie stalo val
go ir gere smagei, apsisuko 
daugiau su drobule lauke su- 
gryžtanezios pacziules.

Kas tolinus atsitiko tai pa
lis skaitytojai gali dasiprast.

— Verte F. W. S. B.

Skaitykite “Saule”

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz-

pis, rakinta mesa ir duona. 
Gere, valgė ir verke. Po valan
dėlei paliovė valgyt nes gery
mas d a nopal i o ve. No,užilgio vi
si buvo daug linksmesni.

Kožnas turėjo pasakyt koki 
juokeli arba apysaka isz savo 
gyvenimo, apie stebuklus di
džiausiam mieste Petorsburgo 
irt. t.

Kada pergetojai nebaszninko 
pabaigė savo apsakymus viens 
paskui kita pradėjo snaust 
ir ne ilgai lankus visi užmigo 
ant giaro. Tykunia vieszpata- 
vo aplinkui tik Olle ir Ogas 
žiurėjo vienas ant kito.

Ant galo senas jaunikis 01 
las atsiliope: - ’ '

— Eimo pasivalkszeziot prie 
artymo ežeYelio, tbgul jie mio- 
ga.

Paėmė jojo ranka ir 
su juom drauge, palikdami sar
gus mioganezius.

Per atidaryta Įauga i nieke 
muse ir tiesog užtūpė ant ne- 
baszninko galvos, po tam ant 
nosies ir ant galo inlindo in no
sies skylute.
Staiga nebaszninikas sueziau- 

do du kartus gana garsei. Ati
daro akis ir atsisėdo ' lovoje.

tiniu, vcRcliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

Ant. J. Sakalauskas |
LIETUVISZKAS GRABORIUS |

(Bell Phone 872) a
331 VV. Centre St. Shenandoah, Pa.

M

f
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iszejo

Nubudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz. Mahanojaus ir Girardvillos 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tolo- 
fonuoti o pribusiu in dcszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

Nusistebėjas apsidairė aplin
kui, ,nežinodamas kas su juom 
atsitiko, nes praėjus valandėlė!
dosiprątp viską. Pirntįause jo 

ik

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

.......... IIW

MILL & PATTERSON STS
ST. 0LAIR, PA.

Boll Telefonas 1430-H
' .... wut ......... ... ...

Iszbalsamuoją ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šiu nuo papruszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
latdotuyiu, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
laidotuvių, veseliu,

•I

' j
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Pr 
gali rasti darbus naujesnėse 
industrijose kuriu skaiezius vis 
didėja. i

Sziadien Amerikoje prasidė
jo invairiu nauju tarnygeziu 
industrijos. Ir tos pritrauks 
daugybe darbininku.

Nuo 1920 m., Amerikos fab
rikai paliuosavo net 900,000 
vyru ir moterų bet tai buvo ka
res užsibaigimo pasekmes, nes

.. reMmw* ” 'V*-1iW. t V* ft H 'WįH *' * ‘llty'li. H * ' 9 «• '

Naujos Industrijos 
Amerikoje

* J **

Amerikos ekėnomistai 
tai žiuri in i 
permainas maszineriju išves
tas, industrijose. Kaip atrodo, 
tai nėr galo viso'kiams iszradi- 
mams užimti ranku darbo vie
ta. ' *

pilniais labai daug žmonių dirbo viso-

h

1 •

...

U i *

run
reVoliucijiszkas

• • • •

V •

Szio szimtmcczio 
dvideszimts-pcnkiais metais, kiu karei reikalinga medžiaga.
nuo 1899 iki 1925 m. Suv. Vals- Kad nors tiek daug darbininku 

paliuosuota, bet paežiu Ja ik u 
pasirodė naujesnes industrijos 
— automobiliu, radio, telefono, 
k ru t amu j u paveikslu ir pan.

Nuo 1920 m., suvirsz 1,280,- 
000 vyru rado darbus automo
biliu industrijoj. 700,000 vyru 
yra szoforiai.

Kitoj industrijoj — vedytu- 
vu —nuo kares laiko net 100,- 
000 vyru rado darbo. Jie dir
ba prie elektriszku vedytuvu, 
aliejiniu peeziu ir t.t. Tokiu 
budu, matyt kad norsmaszinc- 
rija užima ranku darbo vieta 
maždaug senesnese industrijo
se naujesnes industrijos reika
lauja darbininku.

darbo va-

tiju gyventoju skaiezius padi
dėjo tik puse. Paežiu laiku dau
gis agriikulturiszku ir rninera- 
Jisricu iszdirbimu ir geležkelio 
transportacija susidvigubino, 
kad nors dirbo tik trcczia dalis 
dauginus darbininku. Ir tu dar
bininku valandos trumpesnes, 
pavyzdin, 1910 m.,
landos visoj industrijoj suma
žintos dauginus kaip dcsziinta 
dali. Kitais žoždžiais, dirbant 
mažiaus valandų, trcczia dalis 
dauginus darbininku produka
vo du ir puse sykiu dauginus 
turto 1925 m., negu 1899 m.

Platus invedimas maszineri
jos žmogaus darbu ir padidina 
produkcija, bet paežiu laiku su
mažina darbininku skaieziu. 
Viena motoru kompanija Mi
chigan valstijoj, per pereitus 
penkiolika metu padaugino ka
ru prddukcija net 1,400%, pa- 
samdydama tik 10 nuoszimt: 
dauginus darbininku. Pradžio
je ome 18 dienu nuo laiko kuo
met ratas pasiustas in ratu szu- 
pa pakol buvo gatavas vartoji
mui. Sziadien ratas pagamin
tas ir ant automobiliaus uždė
tas in keturias valandas.

Kitoje insteigoje kitA dide
le automatiszka maszina, kuriV r

pastatyta didelyje kambary, 
užbaigė automobiliaus rėmus, 
kurio žmogaus visai neeziupj- 
neta — Apart keliu smulkino- 
niszku pataisymu maszina at
lieka visa darba - paima ir pa
taiso plieną iružbaige amahio- 
ta rema in mažiaus kaip dvie- 
jas valandas.
yrio kic'kViert'A'Tomo ir illSteiga 
gali pagaminti 7,000 in diena. 
Ir tokiu budu szitos maszineri
jos darbai pasiekė keturias mi
lijonus. Tik 200 vyru pasamdy
ti prižiūrėti szita maszinerija.

Darbo Biuro statistikos rodo 
kad, kiekvieno vyro produkty- 
viszkumas industrijoj padidė
jo 172 nuoszimczius in U metu.

Ir tas pasirodo kitose indus
trijose. Sziadien fabriko dar-, 
bininlkas pagamina 32,000 sku- 
tyklos gelažeziu in tiek laiko 
kiek 1913 m., pagamindavo 500 
Senoviszlkosę dienose pagamin
davo 77 kcturiu-unciju bonku- 
tes in valanda kuomet dabar 
pagamina 300. In deszimts me
tu invyko padidėjimas isz 
211% gumo producijoj, 83% 
aliejaus, 61% cemento ir 40% 
miltu.
Bet*kaip tas viskas užsibaigs-?

Ka tie vyrai ir moterys da
rys kuriuos maszinerijos inve
dimas praszalino?

Ar maszinerijos

Yra 552 darbai

sunkino

F.L.I.S.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt rcikalasumusu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

>

K. Rėklaitis
Ltctuvisilčia 'Grabo^Kia

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

516 W. Spruce Sir., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, PA.

« i l p

Suv.

i n ved imas 
yra pavojus industrijai ?

Dr. Julius Klein, isz 
Valstija Komercijos Depart
ment no labai senei bandė at
sakyti tuos klausymus.

Invedimas maszinerijos ap* 
bedarbio padėjimu.

Bet nuo pirmiausiu dienu visi 
nauji iszradimai ir pagerini
mai, užbaigdami senas tvarkas 
visuomet invede laikinas sun
kenybes. Bet kaip tik žmones 
priprato prie tu nauju pageri
nimu padėjimas tapo geresnis.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU '
Ka tas tūkstantis .doleriu žmogui 

reisrkia, jeigu jis yra apimta* ko
kios nors ligoe bei viduriu augedi- 
mo? Toki žmogui yra suairaukM, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėta ligų Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekaneziu il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cxiu skaudėjimo, patrukime, dusulio 
(asthma), perssalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinlmosl lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunak 60c. tai gausi 
valst-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikino minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, gaivos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk Sle. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina* 
mus “Nervu Preparatas.” Nervu Il
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinetolal visuose miestuo
se. M. ZUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. T. 
■  .............m— n—uumi ii  nuii į

11 ........ . »■ - ■■ -........ .. . •r1*11 |,IW"— 1

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, FA.

v " .......... .... ■1,1

3-czia Procentui už jusu pinigus ir saugumas del juau 
pinigus yra gorinus negu.110-t as Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
inbka 3-czia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta

t

f
>M'

suma kas-kart augau Uldįhi. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris <dii‘ba ir czedhia.
pinigus in .szita Banka1 d persitikrinsite ir matysite

* m dl » ------

Dekite savo
n

kaip tai pinigas auga šu padauginimu Procento.
»n

f

I
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SPIRITAS
Arba Vadas 

Kontrabandnesziu
PABAIGA
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dainavo ir ne klausyt nenorėjo^
Kird kūmas nesiliovė dagri- 

sinejas, nutilo ir gailingai pa
žiurėjo in bonka, kuria laike 
rankoje kūmas: gal atspėjo in- 
stinktyviszkai jog kūmas dau- 

I ginu jai neduos isz jos kol ne
paklausys jo.

— Eikite, kurna eikite, asz
paklausys jo.

Praėjo adventai, laiko kuriu ežia palauksiu jus. Tik greit at-
pas kalvius nebuvo jokios at- likite įeikala nes laikas, dide- 
maiuos, taczians vis lygiai bu- ks laikas namon važiuot. Isz- 
vo girtuokliu sueigos, kaip ir ™do ant sniegienos, kad parai-
mainos, taczians vis lygiai bu lis laikas namon važiuot. Isz-

7a7 'WK ♦

no.butu suszalus ant kelio, bet'rot iir Jokūbą, o po tam tarė:-« 
— Tu Jokūbai, turi turtu 

be dirvos ir tas turtas nereika- 
. Kain »! (
i

ji del degtines pasiliko. t
Povvlas susitaiko su Jule ir . . . • t t • i V » ' ***. * . t

' ' A •' 1 •• *..........

rugapįul0s!PetTone‘le su šarada
. . ■ I ■ / > . • f

Mutijoszius
niita.,

tikrai mislino apie žen^ba bot Jauja nuo tavds daVbp 
apie ėjimą Jules už Povylb ne |uu dirva?

norintieji leist dūktos už szlu- dams,
r « 1 . I ' .. j. . 4 j*'’ « L . ■ iA i

mistino no Jule ne jos ievai, no-

bio, o Alatjosziui 
atlikt kariumoniszka privalu
mu. • '

Juozas dar lanke ir atidesti- 
nejo reikalą apsivedimo ant to-

I. z » ■ ' f "

>

Kas, ne kam. Jums, Žy
Į

J y.
pinigas turtas, bet4 lai pinigas turtas, bet 

reikėjo dar mums ūkininkams tai Ji r va yra
. -duoda

suvisai nepai^
sindamas ant tėvo, meldimu ir
Uszkeikinejimu nuėjo in Pru-

paprastinai ir jai kur, tai ežia 
tikrai buvo vieta nuodėmių, 
lizdas gyvates, czirszkianczios 
nuodais moraliszko puvėsio.

Praėjo szvente Kalėdų, kuria 
atsakaneziai szvente ne dauge
lis isz kaimo gyventoju; di
desne puse, rodos, linksminosi, 
bet kaip.’ — Prie stikleliu, kar- 
czemoje!

Szaltis prasidėjo ir

tikrai buvo

isz

po ne 
szaltai pradžiai labai szalta žie
ma užstojo. Kai-kur kluonuose 
taksėjo smarkiai spragilai, 
daugumas džiaugėsi kad gali 
sėdėt šluboje ir raukėsi su ne- 
užsiganedinimu kati reikėjo 
eiti gyvulius paszert ar pagir
dyt. Darbsztesni ūkininkai jau 
jaujose darbus buvo pabaigė ir 
ramiai sau triūse ar taisė pa
darus stubose, sziltai prikury- 
tose bet pas Jokūbą visai ki
taip buvo. Kult dar daug buvo; 
sūnūs pri va ryt- Jokūbas nega
lėjo, dažnai pats su Petronėlė 
kūle, bet abudu mažai inveike, 
o vėl duktė nedaug liuoso lai
ko turėdavo, kadangi st ūboje 
nebuvo kam apsitriust ir na
mu prižiūrėt. Motinos lyg ne 
buvo ir geriau butu kad visai 
jos nebūtu, kadangi tai buvo 
votis namu, kuri buvo nepagy
doma. Džiaugėsi visi kad ji 
iszejo pas kalvius, nes tada 
bent ramumas namuose buvo.

Po Naujam Metui, rogių ke
lias buvo puikus; szaleziai ret- 
kareziais suszvelnejo, tada kai- 
miecziai pradėdavo su reika
lais važinėt in artima miesteli.

Matome mažas rogutes pa
kinkytas vienu arkliu besi- 
yrianezes keliu vedaneziu in

belst namon pirm vakaro.
Girta lyg besi baugindama 

nakties ir sniegienos pasikėlė 
ir ketino jau eit, bet tuotarpu 
in harezema ineję pažinstama 
Jokubienes, tokia pat girtuokle 
isz miestelio.

Jokubione iszsiemo pinigus 
bet rado ju tik du popierinius 
rublius ir kelis variokus.

Už du, czeveryku negau-

liu us.
i Taip praėjo žiema.

Užbaigimas. .
Atėjo pavasaris.
Saulute iszkilus žadino visa 

gamta isz žieminio letargo; vis- 
sutirpus sniegui.

brangiausiu turtu, nes 
pelną, koki galima imt be'bul 
mes, su ramia sanžine.

' , l’ ■ 1 ■ # 1 J I

go j
tam kalbėjo:
• — Ui, esi 
sunkiai dirbt

sus drauge su kalvi iv vaikais 
(Pranu ir Jule. Povilas nežiną

Per ažia buvo laukai Juozo
L. ‘i . ' a » ” ’ t ’ I’ '■ ' ■' 1 ’f

kur bastėsi.

siu...
Negausi

smarkiai

Džiaugėsi

kad

kaip aklas 
pritarėjai pažinstama girtuok
le.

Tuszczia ju, kita syk...
— Eisime pas mus, ten pa- 

sisznekesime ir pasisvecziįlosi
me... Eiva, ka ežia...

vienas

I’llSZCZi

r
Kuinas paliktas vienas už

keikė nuspjovęs piktai, pasitai
sė kepure ant galvos, iszejo ir 
sėdos in rogaites paleido kume
laite kuri pageidaudama mais
to ir sziltos stonios neragina
ma bego smarkiai keliu namon.

Aut rytojaus ant vieszkelio 
vedauezio isz miestelio in kai
mą atrasta suszalusia moteria. 
Buvo tai Jokubiene kuri iszejus 
girta vėlybu vakaru isz mies
telio ant kelio matomai par
puolus ir užmigus, užmigo mie
gu isz kurio jau nenubudino jos 
jokia žmogiszka pastanga.

Nieks jos neverke apart vie
nos Petronėlės, kuri nors buvo 
skriaudžiama, vienok turėda
ma dora szirdi, gailėjosi moti
nos mirusios nelaiminga 
tini. Kaimynai tvirtino:“ 
gyvenimas tokia ir smertis.

kas atgijo, 
Sriovenantiems upęluk'ains pri- 

balsai gryžtaneziu 
paukszcziu. Jau vVturiuks oran 
isz k i les skambino savo sidab
riniu balseliu szaukdamas iii 
laukus artoju ir piemenišku 
bandomis. Pempe skrajodama 
ant geltonai žydinoziu balu, be
rinkdama vieta susivijimui liz
do linksmai sveikino savo nu
mylėtus kupstus klausdama ar 
sveiki, ar gyvi. Gandras ant 
kraigo taisydamas savo sena 
ant rato suvyta lizdą keli no ir 
vare szalin nekviestus sveczius, 
pageidanjanezius jo lizdo. 
Zvirblys nuolat, rėksmingas su
sitaręs su pataite rinko po gat% 
ves plunksneles ir szapelius ir

tarinejo

jo

» 'A grojso miszugiiie der 
sumurmėjo Žydas,

.,,

o po

žmogys, A A . B '

' . b • 1 į ! ’ ’ , "

N...,, kur dirbo prie kirtimo ru
giu pats Juozus su dviem ber
nais ir trimis moteriszkem.
i > \ ■ • »■ t '». ,r. 1 > r * I T ’ 1 ' ..•*

vienu 
keliu

miesteli. Szaltis buvo smarkus. 
Žmogus skranda apsivilkės už
simovęs ausotine ant ausu nuo
lat musze rankas nors turėjo 
ant ju milines pirsztines. Užpa
kalyje rogucziu sėdėjo susi
traukus, apsisupus visa dryžuo
ta gūnia moteriszke.

— Szallis didinasi — pra
kalbėjo vyriszkis; iszvažiuo- 
jant nebuvo taip szalta, kaip 
dabar. Kad tik nepasivelint su 
sugryžimu namon.

— Tai žinia, kuinai — at
sake Jokubiene važiuojanti su 
kurnu in miesteli ant turgaus.

Mat Jokūbas nevažiavo o už
sispyrusi važiuot motere neper- 
ginezijo ir neatkalbino jos nuo 
užsimanymo. Nevažiuojant Jo
kūbui ji gavo rodą; nuvažiavo 
su kurnu, kuri taipgi beveik 
privertė važiuot su ja nes ir 
anam nesinorėjo.

Buvo jau gerai aszpiet, kada 
kūmas sugryžo in karežema 
kur buvo ja palikes iszeidamas 
ant turgaus.Rado ja ežia belau- 
kianezia ir užklausė:

~ Nupirkote czeverykus? 
Laikas jau gryžt namon.

— Sėskis, kūmai —suszuko 
jau girta Jokubiene laistyda
ma degtine pilant isz bonkos in 
stikleli — iszgersime ir važiuo
sime.

Kūmas pažvelgė in girta bo
ba liūdnai ir vėl klausė stovė
damas ar nupirko czeverykus, 
kuriu važiavo pirkt.

— Kada-gi-turėjau pirkt — 
tarė niurnaneziu piktu balsu

mir- 
Koks

Petronėlė ilgai apgailestavo 
motinu ir net pyko ant Juozo 
kad jis sake:

— Tokios motinos neverta 
gailėtis, geriau kad užbaigė gy
venimą negu ka plotojo papik
tinimu.

Viena Nedele klebonas kal
bėdamas pamokslu bažnycziojc 
pagal temato: 
kariauji, nuo tokio pražuni ” 
nurodė ant paskutinio atsitiki
mo, kalbėdamas:

“Moteriszke, sveika, turtin
ga — galėjo laimingai gyvent 
ir vaikus gerai baimėje Dievo 
iszauklet. Galėtu gyvent žmo
nių paguodondjc, turėt meile 
vyro ir vaiku, žodžiu, but lai
minga, bet nedaleido jai tas ne
labas inpratimas, kokis jau ne 
viena žmogų nelaimingu pada
re, kuris ne viena varguose pa
skandino, o ir isz szio svieto 

tuoini nevidonu, di- 
neprieteliumi žmoni

jos yra — girtuoklyste. Naudo
dama ja kaip gyveno ta nelai
mingai įnirusi moteriszke, kas 
paguodoje ja, kas mylėjo I Pa- 
mirszo ji Dieva, Dievas ja ap
leido ir nubaudė jau ant žemes 
nelaiminga mirtim: mirė viena 
laukuose kaip, nelyginant, ko
kis gyvulys, be szventu sakra
mentu, be 
nepasirengus, girta ir ar galėjo 

ji malones ir susimyleji- 
, ne, ji įniro be malo- 

Dievo, apleista nuo visu...

iszvare, 
džiausiu

ginklu“kokiu 
tokio pražuni

suraminimo, mirė

tikėtis 
mo Dievo 
nes

Ilgai ir pertikrinaneziai kal
bėjo kunigas. Ne viena jo žo
džiai patvirtinti tikra paveizda 
nelaimingos mirties Jokubie- 
nes labai sujudino ir atitraukė 
nuo to žmonijos didžiausio ne- 
prieteliaus — girtuoklystes.

Net ir pas kalvius mažiau 
iaiŲ atsi tankine jo žmonių ir 
Franui nereikėjo dažnai eit spi
rito in Prusiszka karczeina.

Praėjo užgavėnes ir kaime 
ne bnvo didelio ūžimo: mintis 
Jokubienes teisingai lyg kad 
atidaro daugeliui akis o nors 
buvp ir tokiu ka tvirtino jog 
atėjo, jai laikas tai ir mirė, bet 
vis jauto kad priežastim jos 

kurioj© dar buvo*degtines, ant’nelaimingos mirties buvo deg- a « • t • I a _ 111___ A _ _ _ il_l_____ •

moteriszke. — Vos biski atski
lau o jau norite kad apsipirkus 
buezia.

•Pripylus in stikleli arielkos 
kurios daugiau ant stalo isz- 
liojo, iszgere isz stiklelio ir 
uroai sulinksmėjo.

Kuinu ti,
kalbėjo girta boba glamonių 
balsių sėskis, gerk... gerk...

Kuinas paėmė bonka insipyle 
.biski in stikleli arielkos ir isz- 
gero. Nesiūlydamas bonkos,

kumuželi,

k

«

plunksneles ir szapelius ir 
rūpinosi savo lizdeliu ir businn- 
cziais jaunikliais.

In kur tik pažvelgsi ten ma
tomas triūsas, triūsas ir besi- 
rupinimas ateitim. Net ir jautis 
lyg kad pasiilgęs jungo zulino 
sprandu kur in kampa triobos 
ar in tvora, bei arde ragais že
me su užsiganedinimu žiūrintis 
iii laukus, 
artojas su 
triūse ir klauso ir žiurėjo pava
sario sulaukės. Artojui kvepė
jo ta plika žemele, motina jo ir 
penėtoja. Su noru jis taisė savo 
žagrių ir akeczias idant kovei- 
kiausiai iszeit ir ve'l pradėt gy
venimą su ta savo motina, nuo 
kurios žiema ji atskyrė.
MiNe visi artojai, vienok, pasi

ilgo taip savo penėtojos, ne vi
si skubinosi prie jos, paveiz- 
dan musu kaime bnvo tokiu net 
keli, kuriem besival'klojimas ir 
dvkaduoniavimas 
buvo negu 
ant dirvos.

Tokius tai suims turėjo ir Jo
kūbas.

Matydamas kad su sunais 
nieko neinveiks, kad reiks nusi
gyveni visai, nusprendė jis pa
likt namus jiems ir duot valia 
tegul daro ka nori, nes jau jo 
mokinimai nieko jiems nereisz- 
kia. Parduodama dirva kaime 
dar nebuvo nupirkta, kadangi 
tie kurie malonėtu turėt ja, ne
turėjo už kn 
savo pakaktinai turėjo; stokuo- 
jant darbininku ūkininkam 
sunku'buvo apdirbt ir ta plota 
koki kas turėjo. Jokūbas vie
nok, nors ne buvo kam esan- 
czios savo dirvos apdirbt, nuta
rė nupirkt parduodama.

Viena karta Gegužes mene
sio Nedeldienyjo Jokūbas iiu-

senas ! 
juk nepajiegsi, 

vaikai ant dirvos nenorės gy
vent o pinigas tau duona iki 
smert duos.

Žinoma kad duos ir ge
riau kad padėsiu ji in dirva, 
•negu ka turėtu tekt kam. Vai
kai negyvens, tai b uis toks, kft^ 
gyvens. O asz sziadien ne dy-

idant padėt gala 
p i n i g 11 u žd a r b i a v i m u i. 

Nenoriu idant man nesztu Žy- 
diszkus procentus ir kitus žmo
nes skriaustu; žmogui jau rū
pintis turi grabu, dodel reika
lauju idant mano pinigai su
dėti pas lave man butu sugra
žinti; jai neiszduosiu ju ant dir
vos tai panaudosiu ant ko ki
to, idant turėt gryna sanžine.

Žydas klausė iszpeles akis, 
tos kalbu# Jokūbo. Nerviszki 
judėjimai paprasti semitiszkai 

4 g * 1rasai apsireiszkinejo kiekvie
name judėjime. Buvo neramus, 

in-

kai ateinu pas tave, Leibkau 
vien ateinu 
mano

rašai apsireiszkinejo kiekvie
i

nusistcbeja's, inerzintas ir 
pykęs,

— Na, tai kada gausiu ma
no pinigus, kada jie bus ? — ta
ro Jokūbas taipgi nerimstan
ti s»

Kada! Nu, k a asz

O žmogus, žmogus 
linksma szirdžia

smagesniu
nuobodus darbas

nusipirkt, o kiti

darbininku

ėjo pas dvaro pįeninyka, Žydą.
Ineidainas in stuba rado ji 

užimta prie stalo raszymu: ra- 
sze alaveliu ant szmote'lio po- 
pieros rokundas.

Liejimas Jo'kubo pertrauke 
pienininkui užsiėmimą.

— Nu, kas gero girdėt? — 
užklausė žiūrėdamas in Jokū
bą pro stiklui ant nosies, brau
kydamas savo žila smaila barz- ♦ •
da pirsz'tais.

— Ot, nieko, Leibkau, man 
rodos žinai kad musu Susiedas

*parduoda dirva.
— Ui, tegul sau parduoda, 

kas isz tam dirvų. Sziadien 
ūkininkui gyvenimas szvakas.

— O vienok a'sz ketinu pirk
ti —tarė Jokūbas atsise<lcs ant; 4

kėdės priosz. pienininką.
Ūi, kam, gr mąžai turi

vėl ragino kurna prie tine, nes kad butu paklausius 
11 t.ii-lfi hni tu k 1111Ml l 1’ (FPVYlIM M11 illAm HHimflll l
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stalo, 1
ujimo czeveryku pirkt, bet ta'kuino ir gryžus su juom namon,

I

giu pats Juozus su dviem ber
nais ir trimis moteriszkem.

■ i ' * i 2. t ■ , ■ J, '

Juozas su liūdnumu žiurėjo 
in ^©laiminga Petronėle, kuri 
ir namu.4 turėjo aprūpint ir lau
kus. Darbas laukuose nor mer
gina dirbo isz visu savo pajie- 
įęu, neejo spareziai...
y Ariksti ritmėtije besiren
giant Petronėlei prie .Itagpiįl
ies, atbėgo in namus Jėkubu- 
kalviu vaikiszczes ir uždususiu 
balsu tarė:

— Aluti - josziu - jum nn- 
szove!

ka i p

I i Vaikai,

ritmėtije besiren(-

Vieszpatie! —iszsiverže 
vienlaikiai szaulksinas isz Pet
ronėlės ir Jukubo krūtiniu.

— Ka kaip, kada kas sake? 
apkrovė klausymas vaikiszczia 
tėvas ir duktė.

— Frtuias, parsivilko let gy- 
, Jule paėmė mas-

A1 a t joszi u n u szo ve.
Franas sako kad juos kas to-, 
kis iszdavo in maskolių rankas, 

szmekeriai nszpuole isz
priszakio kada abcjeszczikai 
vijosi.

Jokūbas pastiro, M * .fe

vas namon 
koliai.

nes

•galiu 
tam žinot? Pinigai paskolinti 
ne tokiam kurįs gali visados 
atiduot, o ūkininkas arba bied.- 
nioke'lis džiaugėsi kad palakius 
užmoka: o apie atidavimu neva 
ka .ii: mislyt. Per licitaeiju — 
no taip greit, o ir ka imsi nuo 
vargszo per kaina minkai...

Jokūbas nubalo kaip kamba
rio siena. Pirmu 
jog balsas jo gmkleje wusprin- 
go, drebanezios-lupos negalėjo 
isztart žodžio, v

— Žy... Žyde!v r

Jokūbas pastiro, veidas jo 
iszsikreivino Skausmingai, kru
tino pasikėlė ir isz jos kaip isz 
kraterio vulkano iszsiverže at
sidūsėjimas su skundu 
ve, Dieve!”...

Kur buvo Povylas nieks ne 
žinojo. Alate ji dulkstanti, kada 
Jule su Matijoszium ėjo ran
kom susiėmė in Prusus, po tam 
mate bėganti tuo paežiu keliu 
ir daugiau nieko nežinota.

Atrasta 'kepure plaukhiejan-

< i Die-

bet skenduolio
Jis matomai pasis-

p*eit, o ir ka imsi nuo

kartu jauto

m

iszstenejo 
pagalinus — nelauk ir nekalbėk 
man to!

— Kagi neturiu kalbėt ? Sa
kau teisybe. Su tuo reversu ant 
500 rubliu paskolintu Vo'kie- 
ežiu- isz inies'telio, kad ir
pekla ehyi, nieko negausi nes 
subankrutino seniai- ir jau jo 
nėra. Isz savo kromo įsiliptomis 
isz pardavė t a vora Žydeliam o 
pats in užrubeži iszduine. Jesz- 
kok vėjo po laukus...

Ūmai nutrauko, nes pasiue- 
les Jokūbas nuvirto nuo suolo 
ant grindų. .

Pasidaro sumiszimas, 
jo žmones; ant riksmo 

paezios bėgt, bet 
1____ s ir duris

uždaręs ėmėsi prie darbo.
Buvęs jis kitados cirulninku 

arba felezeriu, per kaimieczius 
‘‘(laktaru ’’ vadinamu. Žinojo 
ka reikė daryt lypstętam apo
pleksija. Paleido krauju ir tik-

- .. - f * _ ’ ____ . . •

Leibaus ir ]
Leibus visus iszvare

X L < prade- 
vaiku

vadinamu. Žinojo
* k ' * * A

pleksija. Paleido /krauju ir tik
rai sugražino gyvastį Jokūbui.

Kraujo per daug nutekėjo, 
_ U101Q KriKsz- 

czionisz3<o kraujo. Vqs gyva 
nugabenta Jokūbu namon.

Jokūbas pergulėjo lovoje ke
lias sa n vaitos. Pajiegos jo su- 

, ° pr 
liaus tuo baisiu smugiu, kinis

nes Žydas nesigailėjo kriksz- 
qs gyva

naikintos amžių, darbu

beveik užmusze ji, sugryžinojo

ežia ant ežero 
nesirado.
kandino.

Užvydejimas pastūmėjo Po
vilą prie judoszystes 
mirties brolio prie savžudystes.

o gailaus

nelaimiu tiek.
HF I T * . |į| ' If

Tidk daug
daug skausmingu datyrimu su
naikiijo visiškai gyvybes Jo
kūbo spėka#, apsiroiszke jame
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IHstebuklu 
sveikuta,

liga karsztliges ir laike klejoji- 
mo nuolat kartoja:
vaikai. Prie ko jus davede deg
tine!... Motina!!... Tai vėl grū
mojo nežinia kam kumszczia, 
kalbėjo nesuprantomus žodžius 
ir kovojo su mirtim.

Nelaimėje padavė nelaimin
giems savo ranka Juozas, kuris 
ne tik emosi prie upvalįmo Jo
kūbu lauku, bet pargabeno gy
dytoja Jokūbui ir hepe gydyt 
isz visos gales, idant sugražint 
ligoniu sveikata.

Ir teisingai,
sugiyžo pajiegos ir

Petronėlei neapsakoma 
džiaugsmu suteikė. Dėkingu
mas jos Juoziu neturėjo rūbe* 
žiaus.

Kad Jokūbas pasitaisė, Juo
zas aproiszke jam savo norą.

Jokūbas su tikru džiaugsmu 
priėmė žinia ir kalbėjo:

- Vaikai mano mieli! jei 
jus doros szirdis nesu prieszin- 
gom tame asz laimingas jau- 
cziuosiu laimindamas jus! Dar 
Dievas manės neapleido visai! 
Ir puolė ant keliu, idant tpade- 
kavot Dievui už ta malone Jo 
po tiek nelaimiu. Petronėle ir 
Juozas ta put padare ir visu 
szirdinga sujungta malda kilo 
isz sujudintu krūtiniu augsztyn 
prie Tėvo ir visagalingę redi- 
tojo.

Netrukus kunigas pagarsi
no uszsakas Juozo su Petronė
lė.o i)o iszmintingai puikiai 
svodbai Juozas pradėjo gaspa- .fe M fe -fe >t>. "*

kas
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Kas nori funiu pamatyti, 
Turi in Masacziuže nukeliauti, 

U’iktai laike szventes, 
Kriksztynu ar veseiles, 

Tai ir be pinigu pamatys 
komedijų.

Biles, akmens ir bonkos, 
Kas papuola prie rankos, 

Norints mažai turi smegenų, 
Tai netenka ir tu.

O tai daro vis tnmsnnai, 
(lirtuokliai ir bizūnai, 

Kurie jokiu laikraszcziu 
ne skaito, 

GyVent žmoniszkai nepataiko.
Girtuokliai ir užpurakiai 

Už tat dideli kvailiai, 
Visa uždarbi pralejdžia, 

Prie munszainęs laika leidžia. 
Ir isz merginu, 
Mažai yra geru,

n
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doriaut ant sujungtu ukiu. Se
nas Jokūbas laimingai gyveno 
pas gerus vaikus, kuriem Die
vas laimino dar gana ilgai.

Paleista isz kalėjimo Jule, 
jau iii kainui sugryžt nenorėjo, 
idant ne but apjuokiama. Ra
do vieta paleistuvystes namuo
se mieste.

Kalvis iszsineszdino su lai
ku isz kaimo ir violoje to nuo
dėmių lizdo tik griuvėsiai pa
matu teliko, kuriuos bėgant 
laikui ar arklas praszalino, be: 
žolėmis užaugo ir sziadien jau 
ne ženklo nėr tos vietos gyve
nimo vado kantrabandnesziu, 
apie kuri pasakota, jog nepa
žystamose apylinkėse elgeta
vo kol neužbaigė nelaimingo 
gyvenimo. Galas.

*
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Gerai Pamokino $
Miesto gatvėje bėginėjo kru-

vuto vaiku. Ju tėvai dirbo fa
brikuose;
paliovė mokykla lanke

vaikai gi užvakar 
, nes 

prasidėjo vasaros atsilsys. Ke
li vaikai roke ir stumdosi, kiti
vėl rūpestingai rankiojo guliu- Imi 
ežius gatvėje galus 
paporosu; krovė juos kiszenes 
na ir ilgesnius, susirinko 
tvoros, mėgino rūkyti.

Jęnukas suruko du galu: jis

cigaru ir

už

pabalo, pradėjo drebėti ir ant 
galo pradėjo baisiai žiaukezio- 
ti.

Visi labai nusistebėjo ir net 
iszsigando. Ne ilgai trukus, 
taip-pat pasidarė ir Andriuku!,

imsiu. Alano tetuszis ruko, 
nes dar mažu būdamas prie to 
priprato: jis labai kosti ir 
skundžiasi nesveiku būdamas. 
Motiejuko gi tėvas labai su
sirgo nuo rūkymo, ir vargszas 
mirė. Aleskite, broliai, upėn 
tuos poperosu ir cigaru galus, 
eime geriau miesto sodan, ten 
su kitais vaikais sau manda
giai žaisimo ir sveiku oru 
kvėpuosime!.... ...

Vaikucziai paildaušO iszmin- 
tingo Antanėlio:

1

Naktimis bambiliais valkiojosi, 
Po parkus vaikosi,

Su visokiais szpieliais 
užsideda.

Ne Diev’s gėdos neduoda.

Ar žinote, jaigu kazyriuosite, 
Tai prie kazyriu prieteliu 

neturėsite, 
Geriauses tavo prietelis, 

Isz tavęs paszijdys.
Kaip kelis dolerius pralosze, 

Ir du susimusze,
Da iii kaili ir gausi, 

Ilgai padejuosi.
Kaip tai keli losze lyg Nedeliai. 

Hazletone po pėdei, 
Pralosze desetkus kelis,

O ar maitele da kaili no inkisz,.
Suteriojo, 

Supasziojo, 
Apdraskė, 

Su kraujais, 
Ir skrepliais, 

Ala t, po visa asla valkiojo, 
Tai ir iszviliojo.

Na matote, argi nelaimėjo, 
Ir da lovoje kėlės dienas 

pagulėjo,
Ir baisiai stenėjo;

Ir daktarui gerai užmokėjo, 
Kada galva susiuvinejo.

Jau tas gal einikio netraukęs, 
Ba kitoki protu gaus, *

O kur su krumpliais barszkina 
Ten ir susikruvina;

Jaigu ue krumplius, tai galva, 
Taip bus jums visada.

1
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taip-pat pasidaro ir Andriuku! 
kuris net apalpo.

Vaiijęu tarpo buvę ir Anta
nukas, dvylikos metu vaikinas 
mokykloje jis labai puikiai . . « • • * • ' .M. «mokinosi, ir visu draugu buvo

. «• * . 1 r ' r »

mylimas, nes mėgdavo naudim
gas knygutes skaityti ir protin
gai su draugais kalbėti.

Pamatęs net du draugu, nuo 
rūkymo apsirgusiu, irrūkymo apsirgusiu, ir viena 
net apipusi, jįs greitai atnc-
szes ’ szalto vandenio, papylė

upėn visus surinktus rukaga- 
lius ir nuo to laiko jau niekuo
met nemėgino rūkyti; atbulai, 
— jie ir kitiems draugams in- 
kalbinėdavo vengti tokio biau- 
raus papratimo, kokiuo yra rū
kymas ir svaiginantis gėralai

11 <•..? ’■»* * h , #'if 1

LABAI PATIKO 
IR UŽSIRASZE.

, , .  .. ..................
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SAULE”

*

praleist smaguGeisdama 
laika skaitydama gera laik- 
raszti, kreipiuosi prie jus. Asz

Illinojaus steite yra szis tarp
B Lietuviu,

Gali pamatyti ir be pinigu, 
In Szv. Ludvika nuvažiuokite

Ant Lieįdviszko stryto 
nusiduokite.

Ten vyruti visko pamatysite, 
Ir juoku in vales turėsite,
Ten iszgirsite dideli cypimą, 

Ir navatna staugimą.
Nakti Subatoje,

• Per diena Nedėlioję, 
Skylėta armonika, 
Sukliarus skripka,
Ir bosai dejuoja,

y
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O daugiausp del visu 
pasidabojo, 

Kaip bobele -dainuoja, 
Sausas balsas gargždantis. 
Kaip morezines kaite/r 

knia uk^ntis, 
Jau tik tokis koncertas,

11 į i i
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desmių skaiezius jusu laikra$zti 
1 ‘ Saule,f f
tinka ir asz indedu tris dole
rius už kurios man prisiuskite 
“ Saule’* per visus metus. 
Laukdama laikraszczio, lieku 
su pagarba.

kuris man labai pa-I « .|| | ' T— W

Apdriulkuiv ant galvos;, pasta-labai lėtai, nors Petronėlės pri- 
veiza buvo pagirtina, be't pa
sveikt jam nedaleįsdinejo mis- 
lis apie žuvimą jo suezedytos 
per daug metu ‘‘procios. ”

Pavasaris tuom tarpu praėjo 
užstojo vasara. Jau rugiai ant 
lauko balt pradėjo. Gyvenimas 
Petronėlės buvo sunkus labai 
sunkus.,t. / . . . r

Artinosi rugtpiute. Nelaimin
gas Jokūbas besikrimzdamas 
isz priežasties netvaikos mp’ 
muosc iszlipo isz lovos bot rau
kos ir’ k<S>jos drebėjo .lyg _ 
szimtmotinio senelio ir pri,- Jonukas iv Andriulis labui sin

niekuomet 
rankas ne- . ■ ■ .. * .

veiza buvo pagirtina, be't pa-. rasis atsikvoszos, sėdo pagel- b* ?!

i 
I

v I'

tęs ant žemes ir nežinojo kas su 
juom darosi:, netoli jo sėdėjo
ir Jouuikas. Visi draugai buvo

Antanėlis gi

Matot, mylimieji, kokios

labai nusiminė
jiems pasakė:

'"9
rūkymo pasekmes t... Kam jus

kam juos rūkote? Asz dažnai
rinlkote tuos smarve galius ii;

per visus metus.

su pagarba. — Mrs. F. Petrai
tis, East St. Louis, Ill.

V I, pi VIUI,

ar negali dagy vent iki smert 
ant to kavalko, ka turi.

— Matai, juk taip, bet dir
va ūkininkui tai motina ir di
džia uses turtas.

Laibus pradėjo loniingai žilu

kojos drebėjo lyg
• J t b * .i

girdžiu nuosavo mokytojo, kad 
ru'bymas^ .lygiai kaip ir gir
tuokly be, labai kenkiu. . žmo
gaus sveikutUb Mului' juk kaip

■ "B' • ai’ * 1 A • a — u a i.

rūkymas, lygiai kaip ir gir-

DIDELE ATMAINA.
MII I ■ « —

Ųoszve įn žentą:- Norint da
bar gali pasikalbėti su paczia...

Žentas:- Duok mama paka- 
ju. Kaip priosz veseile, asz bū
davo kalbėjau, o Mariuką klau-

bar gali pasikalbėti su paczia

■ii* 'L
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verstas buvo tuojaus vėl atsL go nuo tabdkos nuodui Kol 
sėst, atsižadant noro ėjimo pa- gyvas busiu, asz 
žui rot in laukus kur dirbo prie tos sma rves nei in

* • ■

sėst, atsižadant noro ėjimo pa* gyvas busim asz

/

i i.. / ■ )

i
iii

se. Pq szliubui Mariuką, kalbo- 
asz klausiau. Dabartės

klauso kaimynai!
abiem ne užsidaro burnas,

■ y»
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Tai ne bile kas, 
In vidų nereikė eit, f 

Tiktai ant stryto stovėt, 
O džiaugsmo bus in vales, 

Užmirszt ilgai negales, 
Kad giedorka, tai giedorkti, 

Kaip Gudeliu kantorka, 
Gerinus butu kad ta mamuže 

žiotis uždarytai, 
Svetimtaucziu nejuokintu.

» i ■ . * į.

---------------------------------------------- 1-----------------------------------------------------------------------h-.
Dr. T. J. Tacielauskas• ■ ' ■ n e

.Pirmutinis Lio t uv įsakas
, Dentist as AI ah anojoje. < 

Ant Antro Floro Klino Sctoro
19 W- Centre.St; Mahanpy0)ty,

* ' „

f 

!1 t wll 
will

y
''1

Hm

"I ''i

/ *

i1 ;

’ t!

■t v!1 ilfiJ l Ji •ik <i;l. Ka.

1 * 
X.

I

«bjlfllll
•0

, ,

s
1J



P ■ ##»

IM*

4'
■

■

ii

r- :«V" * Hi'fti 7 
■ #

♦ J' ,' *
11" '■ z

r

ŽINIOS VIETINES 182 WILKES-BARRE IR 
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— Utaiminke Sz. Jurgio.
— Juozas Kovas, kuris per 

daugeli metu pergyveno Maha- 39 metu isz Parsons, likos pas- 
nojuj sumanė atlankyti savo tatytas po 1,000 doleriu kauci- 
tevelius Lietuvoje. Seredojo at- jos.
sisVeikins su savo pažinstamais | —

— Apkaitytas už padegimą 
savo namo, Jonas Lugovskis,

teveŪus Lietuvoje. Seredojo at- jos.
sisVeikins su savo pažinstamais| — Vagis insigavo in gro 
iszkeliaudamas in New Yorka sersztori Wanameje pasimida- 
kur sės ant laivo Ketverge. Lai- mi geležiniu szepu su 200 dolo- 
mingos keliones Juozuk.

— Musu dentistns T. J. Tu-
riu.

Nupuolus nuo tilto in
celauckas, sugryžo isz Ashlan-^J^uka Dull Creek Subatoje, 

desaitis kur pergulėjo kėlės *sz Avokos prigėrė.
Genovaite Pivinski 9 metu mer-

Jo-
do ligonbutes po operacijai peu-

sanvaites. Daktaras dabar isz- s’08 s^uto Zofije teipgi nupuo-
rodo geriau netekus pendesai- 
tis.

— Jaigu kokiai vargingai 
szeimynai reikėtų gera lova, 
springsai ir szienikas, gali gau
ti už dyka jaigu atsiszauks pas 
313 W. Mahanoy Avė., tuojaus.

SHENANDOAH, PA.
f -Jurgis Ginimas, 27 metu, 

buvusia gyventojas Shenadorio 
mirė Kulpmonte po trumpai li
gai. Paliko paezia, du vaikus, 
broli Jurgi motina ir patėvi 
Paul Roach, kelis brolius ir se
seris.

— Miss Jessie Kiūto, 15 me
tu, 218 N. Market uli. czystida- 
ma lova su gazolinu, naudojo 
zapalka ant iszkrapsztinimo 
plysziu. Kokiu tai budu zapal
ka užsidegė ir gazolinas. Mer
gina likos baisei apdeginta ir 
miro Locust Mountain ligonbu- 
teje.

Kaip toli nueini, in puse 
valandos!

— Tai turi pasiklausti savo 
kojų.....

DIDELIS BALIUS!
Rengia A. Menkeliunas isz 

Mahanoy City, del savo paszel- 
pos. Atsibus Siibatoj, 27ta Ba
landžio (April) 192$), Norkevi- 
eziaus svetainėje, Mahanoy Ci- 
tj\ Pradžia 7:30 vakare. Pir
mos klasos orkestrą. Inžanga 
po 25c, visiems.

Gerbemi Mahanojaus ir apie- 
linkes Lietuviai ir Lietuvaites! 
Asz A. Menkeliunas, kaipo vie
nas isz nelaimingųjų, nes nega
liu dirbti, meldžiu jusu atsilan
kyti in szi mano rengiama pa
rengimą. Grajis Mahanojaus 

• Lietuviu Orkestrą. Jaigu butu 
szilta .ta vakara tai szilumos 
nesibijokit nes savininkas sve
taines p. Norkeviczia užtikrino 
paleisti fanus kurie suteiks vė
sumo užtektinai. Meldžiu visus 
ir visas atsilankyti,
t.34) A. Menkeliunas

I

1
nes

Z

•>

le bet in laika likos ižgialbeta.

Worcester, Mass. — Czia su
imti Lietuviai Petras Jurkinas,! 
gyvenas 296 Harding St. ir An
tanas Jasaitis, 204 Dewey St. 
Jie pardavinėjo distiliuota spi
ritą. Byla tesis iki Balandžio 
20 d.
Sziuodu Lietuviai Lietuviams 

garbes jau neteikia, nes pirmie
ji naujuoju instatymu bus bau
džiami. Advokatais pasisamdė ~~
vienas Italu, kitas Žydą.

Coal Dale, Pa. — Patrikas 
McHugh, airiszis, likos aresz- 
tavotas už laikymu keksziu ur
vu ant 218 East uliczios. Stei- 
tinei padare ablavn ant jojo 
kmariu rado ten dvi jaunas 
mergaites Mare Usaliute 20 
metu ir josios scsria Ona 18 
metu, kaipo ir viena vyra. Mo
tina pranesze policijai kad jo
sios dukreles paleistuvauju ir 
ant jos skundo visi likos aresz- 
tavoti.

Paskutines Žinutes
Washington, D. C. — Praei

ta meta Europines vieszpatys- 
tes suvalgo Amerikoniszku 
obuoliu už 27 milijonus doleriu.

H Vladyvostok — Mandžiu- 
rijoi užderėta praeita meta su- 
virszum milijonas tonu kvie- 
cziu, kuriuos sunaudojo patys 
Kinczikai ir Japonai.

K South Bend, ImĮ. — Pen
ki vaikai Ludviko Purnckei ir 
bobute sudegė ant smert de- 
ganeziam name. Tėvai tame 
laike lankėsi pas kaimynus ir 
sugryžo vėlai. Ugnis kilo nuo 
inkaitusio pecziaus.

H Santiago, Chile. — Arti 
Tocopilla 14 pasažieriu likos 
užmuszta o 50 sužeista, per 
iszsiritima nuo stangu ekspre
sinio trūkio in grabe. Vagonai 
užsidegė ir sunku buvo gialbet 
sužeistuosius.

*

$3.50 Dubeltavae 
Tilcietae '

1N

PHILADELHPIA
NEDALIOMIS 

28 Apriliaus ir 2 Juniaus
Speciali! trelnaa Subatos naktL
, laz Iszeis

Shamokin ............................. 1:30
Mt. Carmel »••••••••••••• 1.80 
Aahland................................... 2:21
Shenandoah ........................ 2:00
Girardville...............................2:28
Mahanoy City (Preke >3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke >3.25) .. 3:16 

6:00

• •••••••••••••

• ••••••••••••••ft

• • • •

Pribot ln PhUadelphia ....
GRĮŽTANT—Apleis PhUadelphia 
7^0 vralanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

RANEDEUJ 10 JUNIAUS 
Kftturia DUnu Ekekurcija su 

Palydovu in 
MASHINGTONA, D. C.

Tikietas >30.50 apmoka vieue ek. 
ponius. Del dauglaus informacijos 

raszykite ant sokanezio adreso 
.JOHN M. ROLIN, D. P. A.

Willliameport, Pa.

AM Beadingo Geležinkelio 
—ft——ftweaMew—m» i ■ ■ w
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U San Diago, Calif. — Ke
turi lekiotojai likos užmuszti 
kada nusileidinejo ant žemes. 
Du eroplanai susimusze ore ir 
nukrito in bala.

H Bratislava, Czdkoslavaki- 
je. — Kada karuzele pagedo, 
trys vaikai likos užmuszti o 10 
sužeisti. Motinos teip inirszo 
ant locnininko, kad ji norėjo 
užmuszti. Policije ji iszgialbc- 
jo ir arsztavojo.

U Lizbonas, Portugalije. —• 
Laike didelio szturmo, trys žu
vininku valtys nuskendo su 
asztuoneis žuvininkais.- Vienas 
didelis laivas teipgi nuskendo.

U Honolulu, T. H. — Du 
Amerikoniszki kareiviai likos 
užmuszti o 4 sužeisti per trūki
mą dideles armotos laiko szau- 
dimo fortecoje Kamcnahema.

U New York. — Keturi dar
bininkai likos užmuszti o 20 su
žeista kada risztavone sugriu
vo naujam name , Western 
Union Building ant West 
Broadway.

H Little Rock, Ark. — Try
lika žmonių likos užmuszti o 
daugelis sužeista per smarkia 
viesulą kuri prapute per Tiler 
Arkansas, farmas. Visi buvo ni- 
geriai.

H San Diago, Calif. — Sze- 
szi pasažieriai likos užmuszti 
kada kitas e ro plan a s trenkė in 
juju eroplana 2,000 pėdu auksu
tyje.

IT Hemmelmark, Vokietijc. 
~ Princas Henry isz Prašia, 
brolis buvusio Kaizerio, mirė 
praeita Subata turėdamas 66
metus. Atlankė . jisai Amerika
1902 mete. • ____
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ir žinojo, kad man jo, 
kia, ba ir teip turiu kelia zie- 
gorelius. Paliksiu jam savo pa- 
laiminima ir gera rodą. w 
. Kada dirstelėjo ant postkar- 
tes, ka prisiuntė antras anūkas 
buvo užganadytas kalbėdamas,

— Sztai tai bus žmogum 
pagal mano is:
nojo, * kad man nereikalingos 
brangios dovanos, nes jojo geri 
velinimai man daugiau ženk
lina kaip brangios dovanos. 
Duddasi isz to matyt, kad tai 
yra paezedus vyrukas ir žinos 
kaip ant .svieto gyvent be ma-

nerei- f

t "»!<< J

I 
k

■»

mire Saint Louis, 
turtingas žmogus kuris 

turėjo du vargingus giminai- 
czius.

Kada prisiartinę jo Kalėdų 
szvente, abudu anūkai geide 
parodyt savo dedei kaip ji my
li.

Pirmutinis anūkas pamisimo 
kad, bus geriausia nupirkti ko
kia dovana del dėdės ir teip 
padare. Iszeme isz bankos su- 
czedytus pinigus, pirko puiku 

* auksini ziegoreli su lenciugeliu

/] Idc ant luksztu ir nusiuntė pui
kiojo dėžutėje pas dėde.

Antras anūkas neturėdamas 
pinigu būdamas tosios nuomo
nes, kad turtingas dėde nerei
kalaus nuo jo jokios dovanos, 
nusiuntė postkarto su gerais ir 
szirdingais velinimais nnt Ka
lėdų.

Dede aplaikes dovanas teip 
pamislino apie pirmutini arni
ka: ■

— Hum! Žmogus, kuris isz- 
duoda tiek pinigu ant nupir
kimo teip puikaus ziegorelio, 
niekad negali suezedyt pinigu
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no paszialpos.
Ant rytojaus, dede padare 

nauja testamenta kuriame pa
liko visa savo turtą ant uždėji
mo instituto del “Isztyrinejl- 
mo Prekidoriszkos Manifesta
cijos Mikrobiszku Ligų Sukie
tėjusiu Animalculaeduosia.”

________ ~F.
2500 KARVELIU IR ZUIKIU.

gi davė iszpiauti vardu ir pravar--MM
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NAUJAUSIOS MADOS PERSIRENGIMO BUDYKES.
Anglijoj, vietoje eiti in tam tikras vietas nusirengti ir pasirodyt maudytis, tai ^aran- 

davoja szituos audeklinius kubilus in kuri galima inllipti, nusirengti ir pasirodyt in maudy
mo drapanas, tuojaus prie pamario.

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

! —         ............................... .................. . ............  ... ............ II—„■■ei ■ III MBillMK .B —M I
■i ' 1 • " t , ’ •

no nuliūdima ir vargus. (Ra- 
szyta Angliszkai). — Mrs. M. 
Shelaitis, New York.

BE “SAULES” NEGALI 
RIMTI.

Dovanokite, kad noprisiun- 
cziau užmokesti už “Saule 
nes blogi laikai man nepavoli- 
na, bet atsilyginsiu greitu lai
ku, Bo “Saules” laikraszczia 
negaliu nurimti. Asz kaip su
laukiu “Saules” laikraszti, tai

i
j t ■

SAULE” LAIKOSI TEISIN- 
GIAUSIO KELIO.

Aeziu szirdingai už puiku 
kalendorių ir “Saule,” isztik- 
ruju turėjau dideli smagumo 
skaitydama jusu kalendorių. 
Yra tai stebėtinas kalendorius 
ir praleidome kėlės smages va
landas skaitydami ji.

< 4

Saule

s 
...........   ""I" m* II—————W—M—■llllll.l l»  ■ II ■     iii I —

— Matai vaikai ir prareki- 
nai, schas ir nepaleki.

— Ka asz senas palėksiu, o

Po $2.75 pora. Teipgi 80 ak
ru farma, gera žeme, budinkai, 
gy vuliai ir padargu $4,000. Ki
ta farma 200 akru, geri budin
kai, gyvuliai ir padarga $6,500.

su tavo vaiku tai nėr ne dyvu 
kad nerėktu, tik jiem suduok 
gerai, tai ir bliaujo.

Teipgi 65 akru žemes už $1200.
The Andrekus Pigeon Farm.

(4t.) Pentwater, Mich.
-------- - m „„„ .... Į
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you pick it up 
let it lay?

Would
Jusu 

ge
riausiu ir tokiu bus visados 
jeigu laikrasztis to paties sis- 
temo kokio laikėtės lyg szio- 
liai — talpinate Viską kas yra 
akyvas ir neužgaunat nieką ir 
nieko, yra tai vienas isz jusu 
goriausiu tikslu ir todėl “Sau
le” visi myli ir yra plączei ži
noma po visa Amerika. Vėlinu 
kad jusu skaitytoju pasidau
gintu ant milijono, (raszyta 
Angliszkai). — Mrš. Ona Kai
ri s, Seatonvjlle, III.

ANT PARDAVIMO.
*■■■■' ......

Vienos 3 laipsniu augszczio. 
stubos po numeriu 117 W. Ma
hanoy Avė., kitos ant 118 W.

rodos kad mano atlanko sena inikrasztis yra vienas isz
draugo ir suramina mano liud-

— Jurgis Želvi s,na dusz'ia.
Girardville, Pa.

“SAULE” NUSZLIUOSTO 
ASZARAS NULIUDUSIEMS.

Tariu jums szirdinga aeziu 
už teip puiku kalendori, ku
riame randasi tiek puikiu pa
sakų, kurios labai džiaugi na 
žmogaus szirdi, o jok i s laikra- 
sztis 'nelaipina tokiu puikiau
siu ir smagiausiu apysakų kaip 
“Saules” laikrasztis, net žmo
gų varge suramina ir ne vie
nam aszaras nuszluosto nuo 
veido. Perskaito “Saule” 
sas bedas ir vargus pamirszti.

f

Į

VI-

Asz pati stengsiuosi kiek ga
lėdama skaityti “Saule” ir 
daugiau skaitytoju stengsiuosi 
prikalbint, kad padidyt skaity
tojus dvigubai. Vėlinu gerbia- 
miam redaktoriui laimingos 
kloties ir ilgo amžiaus, (aeziu 
R.) — Mrs. M. L. Marmant, 
Hartford, Conn.

ledama skaityti

Marmant

NORI MATYTI PAVEIKSLA 
REDAKTORIAUS.

Skaitau jusu laikraszti nuo 
senei ir nepaliausiu ji įkaityti, 
bet atleiskite man kad jus už
klausiu: kodėl reda'ktoris pa
veiksią neindeda iii laikraszti. 
Jusu žodžei ir apysakos yra 
gražios, bet nematome jusu 
veido ir negalime sau perstaty
ti kaip reda'ktoris iszrodo. 
Meldžiu padirbti jusu paveiks
lą in laikraszti. Juk jusu tėve
lis nebaszninkas patalpino sa
vo (paveiksią in kalendorių ir 
laikraszti ir džiaugėmės maty
dami jojo paveikslu, o nuo ka
da skaitau jusu laikraszti, da 
paveikslo nemaeziau. — Juozas 
Szveistis, Central Fall, R. I.

“SAULETĖVAS SKAITĖ “SAULE” 
NUO PRADŽIOS, PATI 

SKAITO PER 15 METU, 
užmokesti

“Saule” ant sziu motu, ir sū 
szia proga turiu isztart jum 
aeziu už kalendorių, kuri visa 
peyskaicziau ir radau labai už-

Prisiuncziu 
Saule”

v uz

imanti. Teipgi isz tos progos
turiu pasakyt, kad mano vyras 
skaitė ° Saule” nuo pradžios 
josios iszleidimo lyg joję mir

- — - • . .į
ežiai. Nuo tada, asz’ užprenu- 
meravojau “Saule” del savesSaulo” del saves 
ir skaitysiu pakol gyva busiu 
ir dabar pati jąją skaitau per 
15 metu tai yra kada mano vy- ~ - - įjUUK hl

ir dabar pati jąją skaitau per 
15 metu tai yra kada mano vy
ras miro. Diena, kada ‘ ‘ Saule1 ’ 
ateina, pametu savo visa darba 
ir perskaitau visa “Saule” po 
tam imuosi vela prie darbo, o 
tame priežastis yra ta, kad 
“Saule” pngialbsti užimti xnfl-

f ft

Pine St. Del tolimesniu žinių 
kreipkitės pas: (t.in.17

R, P. Swank,
34 W. Mah. Avė., 

Mahanoy, City, Pa.
• f

Į

arba pas:
John Goyne,

227 W. Center St., 
Mahanoy City, Pa.

ELEKTRIKOS 
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI
. • < t ■ I > d f

Re '

Pennsylvania Power & Light 
clektrikine kompanija iszdavo 
nauja Stocks arba Szerus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
mėnesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnos negu ka-
da juos pirko. Galite tuos sze-
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką
dirbanti prie tos kompanijos
arba iszkirpkite kuponą isjs di
delio . apgarsinimo ant szito 
puslapio ir nusiunskite ant žo- 
miaus padefo adreso.
Pennsylvania Power&Light Co.

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

Allentown, Pa.——
MMMftMWf.

■

puslapio ir nusiunskite ant zo-

Preferred Stock Dept
A. < ftfe 1 ftft <W W A ftB ft Atft .
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DAKTARU RECEPTUS

Turime Vįaokiu Dalgiu
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Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu už nupigintas prekes.gydoliu už nupigintas prekes 

APTIEKOJE PAS 
J ’ 1 . . ,

Litschs’ Drag Store
14 E. CENTRE ST.-

•'

MAHANOY OITY, PA.
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Every once in a while someone says to us,
“Oh, I could take only one share of Pennsyl-
vania Power & Light Co. Preferred Stock 
and that isn’t enough to make it worth while”

But if you were walking along the street 
and saw five dollars lying in front of you,

_ 4 ”

you would certainly think it worth your while 
to pick it up, wouldn’t you?

Well, if you can invest in one share of 
stoch, and don’t do it, it’s just as though you

Ilf »

walked right past five dollars without bothe
ring to pick it up ... . because each share of
Pennsylvania Power & Light Co. Preferred 
Stock pays dividends amounting to five 
dollars a year.

' t V. ' ■ - 1 ■ 1 , 1

Stop a minute and figure out. how many five 
dollars YOU are NOT picking up because you 

•have NOT invested your savings 
0 •

I, " ■ < ' . 1 ' ' . | ; |.' ! • ■ ■ ; . . , ?. ; f ' , T ' : <1 ■ ' i 1 ' i I - ■

Pennsylvania Power & Light Co.

0

4 4

:+ This stock has paid dividends every three months WITHOUT A ?
BREAK ever since the first shares were issued over eight years ago
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