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ISZ AMERIKOS
RAGANIUS 

IR MOTERE
PARODYS MOTERIAI KUR 
YRA SKARBAS ANT PAR

MOS UŽ $500.

Nei-

pasiskolino 
suma, o 

raganių, ap- 
pi n igus

Winstead, Mass. — Mrs 
lie Beidsberg, nusidavė pas ra
ganių ir inspetoja ateities, ku
ris kėlės dienas adgal sustojo, 
miestelyje jes’zikoti kvailiu, pra- 
szydama. idant jai iszburtu jo
sios ateiti. Paganius painisii- 
nes truputi, apreiszke lengva
tikiai, buk aut josios farmos 

' randasi ližkasta skarbas, kuri 
jai parodys už penkis szimtus 
doleriu. Motore
nuo kainmiu minėta 
kada nuėjo pas

• ivi-szke buk pinigus atnesze. 
Raganius indejo pinigus in ko
pė rta paliepdamas moteriai ne- 
szioti ant 'krutinės taip ilgai 
pakol ateis pas jaja ir atidengs 
slaptybe paliepto dkarbo.

Motore nesziojo kopenta per 
tris dienas, o kad nesulaukė ra
ganiaus, pradėjo nerimaut ir 
suprato kad jaja apgavo. At- 
plesze koperta, bet vietoje pini
gu, rado jame popicreles isz- 
kirptas isz 
Žinoma, kad 
isz miesto joszkoti kitu kvai
liu.

senu lailkraszcziu.
raganius dingo

gęrj7 A U NUSIŽUDYT NE 
KAIP MATYT TĘVA VELA 

AP8IPACZIUOJANT.
Kansas City. — Už tai, kad 

josios tėvas apsipaeziavo tre- 
cziu kartu, Lena Kunstsman, 
22 metu, nebyle mergina, atėmė 
sau gyvastį perpjaudama geik- 
]e su britva. Duktė melde tėvo 
idant to nedarytu, nes jam ne
reikė treczios paežius, nes jiji 
gali užlaikyti jam narna, bet 
tėvas’kanecz užsispyrė ir apsi
paeziavo. Kada tėvas sugryžo 
isz bažnyczios su savo paezia, 
rado merginos lavonu ant lo
vos.
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DU-KABT SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE 
ISZEINA KAS UT ARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR.,
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BAISI PABAIGA PRIJAUTIMAS 
MOTINUU Ž V Y D U S VYRAS KASĖ 

DUOBELES SAVO MOTE
RIAI, BET PATS IN-

PUOLĖ.

Fairmount City, Pa. — Per 
keliolika metu 'laikydamas sa
vo Įiaczinlc nuolatinėje baimė
je ir kaip tai sakant 
batu”
grinczeleje atitolinta nuo visu 
žmonių, kokis tai Nathan Ster
ner, baisiai buvo užvydus savo

i (

ir atskirta nuo žmonių
po cze-

>

moteriai. Keliolika metu adgal, 
tasai užvyduolis priverto savo 

rodytis karnavaluose 
e, nes motore t u ve

šu dėjimą Ikuno, kas 
> žiopliu 

pamatyti puikes nuogas kisz- 
kas mot eres. Vyras ant galo 
pradėjo jai baisiai užvydet ir 
nutarė jai atsimdket.

Ne toli nuo miesto, 
tiltas per upe. Czionais tai pa
dare lizdu del barszkancziu kir
mėlių ir tuja vieta aptvėrė. Pa
ežiai parode kirmėles ir taip 
vargsze ingazdino, kad motore 

ne ant

paezia
kaipo szo’ki'kc 
jo puiku
pri t rauk i nėjo daugeli i i •

randasi

noiszeidavo isz namo 
žingsnio per du metus.

Sztai Utaminko sugryžes vy
ras isz miesto gerai prisemtas 
ipnnszaine, puolė nuo tilto tie
siog in lizdą kirmėlių. Isz ryto 
surado jojo lavonu sukandžio
ta o kirmėlės insigoria in vei
dą, ka’kla ir krutino girtuok
liaus.

PROVOJOSI 12 METU UŽ 
6 COLIUS ŽEMES.

Munson, AVis. — Edvardas 
Edmunson, turtingas farmeris, 
provojesi su miestu jau 12tas 
metas už szeszis colius žemes, 
tvirtindamas buk jam miestas 
paėmė kada užvedi nėjo nauja 
uiyczia. Prova lyg sziam laikui 
padare 16,688 doleriu kasztu, o 
kur pabaiga tos provos, tai 
sunku inspeti, nesinspeti, 
užsispyrė ir 
linu.

provos, 
abi szalys 

teismas eina to-

PATI JI PADARE 
TURCZIUM.

SMARKI VIESULĄ UŽMU
SZE 38, SUŽEIDO DAUG

MOTINU SAPNAI ISZGIAL- 
BEJO VAIKUS NUO 

SMERT.

Philadelphia. — Penkiolikos 
metu senumo Szimus Poikons, 
nuėjo in prūdą maudytis, bet 
motina melde vaiko kad neitu, 

sapnavo,nes diena priesz tai 
kad ji patiko nelaime ir prijaų- 
ezo, k ml ji 
me 
paklausė ir nuėjo su 
draugais maudytis. Laike mau
dimo jojo du draugai nuskendo 
ir Szimukas butu už trupuezio 
nuskendęs, gelbėdamas 
draugus.

Allentown, Pa. — Kaimelije 
Enuillsburg, ana diena kilo di
delis szturmas nakties laike. 
Perkūnas su žaibais trenkė be 
paliovos. Pati Roy Bender, ta
me laike sapnavo buk perkūnas 
trenke in narna, ir užmusze jo- 

~ *

motina pakilo isz 
vaikus in 

persi tikrint

;al palikt nelai-g
Motinos persergejimo ne

nuėjo su kitais

IR SUGRIOVĖ NAMUS, į
Morgantown, W. Va. — Bai

si. viesulą kuri prapute pro sze- 
szos valstijas padare dideles 
Modes. Evansdale suardo kone 

t *

puse miestelio. Jacksonville, 
Fla., užmusze keliolika žmonių 
ir daugeli sužei<lo. Rye Coye, 
Va., sugriovė mokslą i ne, kurio
je likos užmnszta devyniolika 
vaiku o apie szimta sužeido. 
Kinsport,/Tenn., lavonai gulėjo 
ant ulieziu terp gruvesiu, 
kol žmonis isz
miesteliu nepribnvo in 
ba dol,sužeistųjų ir mirusiu.

BJAURUS VYRAS.
Sunbury, Pa. — Už tai, kad

NEBUOZIUOK SVETIMU 
MOTERIŲ.

Brooklyn, N. Y. — Tūlas 
daktaras likos apskunstas per

savo

pa
kai myniszku 

pagel-

jojo du'kte atnesze dvi kvortas 
saidos* isz skiepo vietoj tik vie
nos, Harry T. White, farmeris 
isz Cattawissos, baise i sumuszc
savo dukteria už ka gavosi in 

Kada motina pašl- 
tokiam pasielgimu;

< a Įėjima.
nieszino
;evo, vyras szoko ant savo pa- 
czios su botagu ir teip nemihvsios du sunu. Kada vela perku-

- ' neapalpo isz skausmo.

Mrs. Antanina Berkshire ant 
25 tukstaneziu doleriu, buik la
sai jaja du kariu pabueziavo 
ant lupu be josios pavelinimo. 
Motore yra vedus ir turi vyra 
ir kelis vaikus, o kaip kaimy
nai sako, yru daVadna motore 
mvlinli savo szeimvna. » v

♦

VIETOJE ŽUVIES, PAGAVO 
MERGINA.

Miami, .-Florida. — Žuvauda- 
czionais,’ Pranas Parson, 

su mcszkere navai na 
“žuvyte.” Kada pradėjo mesz- 
kero traukti, staigaii iszgirdo 
k 1 i kurna: i 1 esm i u pagau ta! ’ ’■ 
Pranas labai nusistebėjo kada 
paregėjo plaukent prie jo pato
gia mergina in įkuria užsikabi
no vaszas. Praniukas mergina 
paliuosavo, bet pirma iszgavo 
nuo savo “žuvytes” prižadėji
mu kad jaja galės ant tikrųjų 
pasilaikyt lyg smert, ant ko su
tiko.
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PASISLĖPĖ GRABE
KALININKAS PASISLĖPĖ 
GRABE ANT LAVONO, GA
VOSI ANT LIUOSYBES 

BET VELA LIKOS 
SUIMTAS

J

mas 
pagavo 

žuvyte.

Moskva — Laikraszcziai skel
bia akyva a'tsitikima apie pa
bėgima tūlo kalininko isz gra
bo. Vienas isz aresztuotu Vai- 

adgal, 
budu.

menesiainoroff, keli 
dingo labai slaptingu
Laike perkratimo, nieko svar
biu ten nerado idant kalininkas 
isz kalėjimo galėtu iszsi'kasti.

ISZKLAUSYTA
MALDA

TARP TARPININKYSTA 
SZV. ANTANO MERGAITE 

LIKOS ISZGIALBETA 
NUO SMERT.

Lublinas. — Kaime Versz- 
kove, prie kelio randasi sauli
nis, kurio labai szumnas rimti-

1

1

1

nis. Viena karta artimos stubos į

!H,!

nas trenkė
lovos,
miegkambari
isz tikrųjų perkūnas trenke.
Paregėjus kad vaikai malszei 

pabudino abudu ir pri-
Vai-

nubėgo pas 
y ar

szirdingai plake pakol motore 
Nulia

ms vyras privertinojo motoro 
su dukteria dirbti ant farmos 
s u n k i a u s i u s d a rbu s.

KERSZTAS
MIRUSIOS

ATIDAVĖ SAVO MYLIMA 
UŽ 15 DOLERIU.

Contralia, Ohio. — Mare Ma- m kas 
jor, 19 metu, apskundė AVilli- 
inft Schmioker, už nedalaiky- 
ma duoto jai prižadėjimo buk 
su jaja apsipaeziuos ir jau ke
tino Imti iszvcžtu in kalėjimu, 
kad sztai narsus kareivis ypa- 
toje Vinco Unsin, priėjo prie 
Hkvajero, kalbėdamas jam, buk 
Mare jam patiko ir jisai su jaja 
apsipaeziuos ir iszgelbes nuo 
sarmatos. Willimas sutiko su

- noru o ir Marei patiko Vincas 
ir ant to pasibaigė. Vincas da
vė Willimui 15 doileriu magarv
ežį u ir visi nusidavė in artima 

ant sveikatos

ji dinsta u z

New York. — Kada reporte
riai ana diena klausinėjo mili
jonieriaus Jono Rockcfellerio, 

jam prigelbejo surinkti 
turtą, tai jisai atsako, kad jojo
pati ji padaro, tuom, kuom ji
sai sziadien vra. Kada* Jonas 
neturėjo už ka pasamdyti rasz- 
tininka, tai jojo pati apėmė ta- 

dyka, dirbdama
diena ir nakti, taipgi davinėjo 
jam rodą kur geriausia indeli 
pinigus ant spekulacijos o kui
ne. Jonas visame savo moteres F
klausė ir-ant to gerai iszkirto. 
Pats iRodkofolleris kalbėjo: 
‘Maigu ne mano gera motore, 
tai nebuezia 
kuom esmių.”
kili moterėliu randasi ir vyru 
kurie paklausytu geros rodos 
savo moterių?

hoteli iszsigert 
jaunavedžiu.

ISZGYDINTA PER UŽTA
RYMĄ SZV. ONOS.

Duncan, Mich. — Bažnyczio- 
je $zv. Onos, kur randasi re
likvijoj Szv. Onos ir atsibuvi- 
nojo novonos per keliolika san- 
vaieziu, pagal tvirtinimą pra- 
baszcziaus, tai likos iszgydinta 
stebuklingai penlkios ypatos. 
Viena isz ju yra Miss Lillian 
Farington, kuri sirgo per sze- 
szis metus ant neiszgydomos li
gos. Daktarai užtvirtina buk 
mergina niekados nepasveiks, o 
bet t/kausmas jaja visiszkai ap
leido po padarymui novenos in 
Szv. Ona ir sziadien beveik vi
sai pasveiko. Daktarai sako, 
buk tieji stebuklingi iszgydy- 
mai pervi razina j uju mąslus 
irjszminti žmogaus.

$

szi adieu tuom
— O ar daug to-

)

APGYNIME SAVO MOTINOS 
UŽMUSZE TĘVA.

NEMIELASZIRDINGAS 
TĖVAS IR MOCZEKA.

Burlington, Miss. — George 
Griffen ir jojo trcczia pati 
geisdami atsikratyt nuo savo 
cetvertos vaiku nuo pirmutines 
ir antro.k paezios, uždare visus 
tvarto ir taip ilgai marino ba
du, ])akol vargszai isz bado mi
rė. Kaimynai dasiprate kad ne 
viskas paredke, pranesze apie 
tai palieti jai kuri surado ketu
ris lavonus paslėptus po-szie- J 
nu. Abudu žveriszkos jauslos 
levai likos aresztavoti. Gyven
tojai taip inirszo ant ju, kad 
abudu norėjo pakart, bet pali
eti je pribuvo iri laika ir abudu 

sugryžes namo isz iszvežę in kalėjimu.
VISAS MIESTELIS JESZKO 

PASLĖPTO TURTO.

James

rado savo šluboje du

miega, 
spyrė idant eitu žemyn.
kai pabudinti isz miego nenorė
jo eiti žemyn, bet ant galo isz- 
pilde paliepimu motinos. Vos 
nulipo žemyn, visas namas su
drėbėjo — perkūnas isz tikrų
jų trenke in narna. Kada visa 
szeiinnytvdiubego ant virszaus, 
užtiko deganezia lova, kurioje 
vaikai gulėjo — perkūnas bu
vo trenkęs in vaiku lova. Acziu 
motiniszkam prijautimiu ir 
sapnui, vaikai iszsigialbejo nuo 
baisios mirties.
NEGEISK MOTERES SAVO 

ARTYMO.
Greensville, Mass 

Donnelley, 
miesto,
nepažystamus vyrus gerenezius 
munszainc su jojo paezia. Vy
ras inpuole iii dideli piktumą. 
Pagriebęs kirvi, kirto vienam 
isz vyru in galva o kitam pa
taiko in ka'kia. Abudu paezios 
svecziai ilikos užmuszti ant vie
tos. Už lai gailimu kaltint ne
laba moterių, kuri pakvietė pas 
save nepažystamus vyrus.
POPAS PERPIOVE SAU 

GERKLE, KADA JAM 
SUMAŽINO ALGA.

Phillipsburg, N. J. — Para
pinis komitetas atėjus pas savo 
popa Aleksandra Harpas, 50 
metu, prabaszcziu Rusiszkos 
cerkves miestelyje Alpha, ap
reiszke jam, kad isz priežasties 
mažai parūpi jonu, negali jam 
mokėti $110. algos tiktai $75 
ant menesio. Papas teip tuom 
nuliūdo, nes turėjo maityt pa
ezia ir devynis vaikus, kad nu
ėjo ant virszaus ir perpiove 
sau gerkle. Likos nuvežtas in

PERPIOVE

prabaszcziu

KETINO ATEITI NAKTĮ 
PAS MYLEMA JAM AT- 
KERSZTI, BET KITAIP 

STOJOSI.

Budapeszt, Vengrai. — Nesc- 
noi mažam kaimelije Bekesze- 
ba, buvo baisus ir labai žiaurus
atsitikinias.’ To kaimelio ukl- 
ninkas Vincentas Tokar, staiga 
susirgęs, insitikino, kad jo li
ga — tai mirusios jo sužadėti
nės, kuria jis atinote, kersztas. 
Tai patvirtino ir kaimelio bur
tininkas, Įiapasakojes pritarin- 
gam Tokariui da ir tai, kad jo 
mirusioji sužadėtinė ta ii 
vakara ateis iii jo pamuš, pa- 
balados tris kartus in grinezios 
Įauga ir tada jis mirs. Labai 
nusigandęs, Tdkar ta vakara 
pasikvietd in sveczius keturis 

Ritterston, Vt. — Keli jauni savo draugus ir prazo ji gelbe-

ta

fe

Columbia, N, C. — Roy Kirk
land, 68 motu senumo, likos 
nuszautas ant smort por savo 
sunn Wallie, 23 metu. Tėvas ta
ja diena iszgujo savo paezia 
laukan, o toji rado prieglauda 
pas savo kaimynus. Vyras da- 
žinojas kur pati randasi, nuva
žiavo su vežimu, pagriebė mo
toro už plaplku ir inmete in ve
žimą, kerszindamas peiliu sto
vintiems žmoniems ‘kad nesi- 
kisztu in jo bizni. Sunirs maty
damas žveriszka pasielgimą tė
vo ir binlamas nerimastyje ‘kad 
tėvas neužmusztu motina, szo
ve isz karabino ir užmusze tę
va ant vietos.

paregėjo kvietka ir n ube- 

pažiurėjo in szulini, o pasilen
kus per daug inpuole in szulni. 
Motina atsigiyžus pamate, kad 
mergaites 
szaukt: “Pranute!” — tame 
atsiliepė balsas mergaites ro
dos isz po žemes: 
asz esmių szulini!”

Motina tai iszgirdus nežino
jo ka turi daryti, 
a r t im i a use k a i m vna 
ma pagialbos. Simus kaimyno 
nubėgo tuojaus, bet mato kad 
szulini vandenio visai mažai, o 
mergaite stovi ant kojų, 
kaip jaja iszimti? Jaunikaiti^ 
kabindamasis kaip, nulipo že
myn akmenais, paėmė mergaite 
už szlebukiu dantimis ir keleis 
užlipo be kopecziu. Motina pa
ėmus mergaite ant ranku eme 
isz džiaugsmo veikti ir szaukti 
dideliam balsu kad net kaimie- 
ętjai fiibegoj manydami kad pa«r 
jaja ugnis. Motina kalbėjo su
sirinkusiems kaimynams, buk 
szventas Antanas josios kūdi
ki iszgialbejo nuo mirties, nes 
kas diena karsztai meldėsi prie 
jo.
2,500 UŽMUSZTA DREBEJI- 
ME ŽEMES, KELI KAIMAI 
IR MIESTAI SUNAIKINTI.
Aszkaband, Rosije. — Kor- 

rassan dist rikte, drebėjimai že
mes be paliovos, -per tris die
nai padare baisos bledes. Keli 
kaimai likos visiszkai sunai
kint i.-Daugiau kaip pustreczio 
tukstanezio žmonių pražuvo o 
tuks'tancziai sužeisti ir pasiliko 
be pastogių. Miestuose Bujnur- 
tle ir 
griauta. Blodes milžiniszkos. 
Nelaime atsibuvo Turkestane, 
prie Rusiszko rubežiaus.

y 

ra-

gaspadine eidama in darža, pa
siėmė su savim dukriuke dvie
ju metu senumo.

Daržas buvo arti szulnio, 
mergaite'bėgant paskui moti
na,
go nuskint. Perimta akyvam u

Pabėgo be mažiausio pedsakio.
Vėliaus pasirodė, buk Vaino- 

roff, laike kasdieninio pasivai- 
kszcziojimo po kalėjimo kiemą 
i nėjo in koplyczia kurioje
dosi tik vienos duris, bet kito
kio iszejimo isz koplyczios ne
buvo.
Inejas iii koplyczia, Vainoroff 

paregėjo grabe gulinti lavonu 
kito kalininko, greitai inlipo in 
grabu, atsigulė ant lavono, ir 
iszti’auke antvožu, 
grabe aiszkei g 
gai jo jeszkojo ir kalba apie ji 
ir vėliaus viskas aptyko.

Atėjo naktis.’ Vainoroff gu
lėjo grabe ant lavono per asz- 
tuones valandas. Apie trcczia 
valanda naktyje iszlipo isz 
grabo, rcĮilioms iszejo isz kop- 
Jyczios, gavosi per namus ka
lėjimo giliukni liga i.

Per diena slankiojo ]x> mies
tą Moskvos, bet. vakare sargai 
kalėjimo ji vela suome ir nu
gabeno iii kalėjimą.
Turėdamas tiek ergelio 

szui nenusidavo pabėgt.

Gulėdamas 
irdejo kaip sar-

varg-o

nematyt pradėjo 
Pranute!

H Mamyte,

Nubego pai< 
szaukda-

Bet
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NUŽUDĖ VYRA KAD TASAI 
SUVALGĖ JOSIOS NUMY

LĖTA VISZTA
Lavavas. — Kaime Laszkuo- 

sia, gaspadorius Jonas Fukta- 
kas, likos nužudytas laike mie
go su kirviu per savo paezia 
Elzbieta. Sliectva iszrode, buk 
Tutakiene diena priesz tai už- 
sikeisojo ant savo vyro gyvas
ties inmaiszydama in jo valgi 
truciznos. Priežastis žudinstos 
buvo ta, kad vyras užmusze jo
sios numylėta viszta, iszviro Ir 
suvalgė, norints gana tame pa- 
siprieszino. Motore likos ati
duota po prižiūra daktaru, nes 
manoma kad jiji nesveiko pro
to.
bematant pavargėlė kirviais in 
szmotelius sukapojo. Pats To
kar, jiems ta baisu darba be
dirbant — mirė. Jam isz bai-

t i. Draugai prižadėjo.
Vėlai vakara, sėdint Tokarui 

su draugais savo grinezioje ir 
laukiant mirusios sužadėtinos 

k

bnladojimo in Įauga, gal apie 
11 vai. vakaro tikrai pasigirdo 
baladosimas in Įauga, pasikar
tojęs tris kart,' kaip, ir buvo 
pranaszauta. Tokar isz baimes 
net apalpo. Jo draugai irgi nu
sigando, vėliau, kiek atsipeikė
jo, atidaro duris. In grinezia in- 
ejo seniicziuke pavargėlė. Ma
nydami, kad tai senueziuke 
apsimetusi mirusios Tokario 
sužadėtinės dvasia, kaimieczial

vyrulkai įkąsdami duobe ant pa
statymo sau garadžiu, surado 
žemoje -sena geležine skrynia, 
kurioje radosi keli seni piszta- 
li'etai, apie szimto metu senu
mo, sidabrini ziegoroli, kėlės 
knygas, žiedą ir žomlapi su pa
tarimais, kur galima rasti kita 
panaszia skrynia, ‘kurioje ran
dasi suraszyta slaptybe, kaip 
daryti auksu.* Buvo tai locnas- 
tis kokio tai Hesekiah Thomp
son, .kuris mirė daugiau kaip 
szimta metu adgal.

Sziadien beveik visas mies
telis dabar jeszlko tosios vietos 
ir paslėptos slaptybes kaip da
ryti auksu.

VAISIAI MAISZYTO 
APSIVEDIMO.

New York. — Milkolas Szmu- 
ta, Slavokas, nuo kokio tai lai
ko 'neturėjo užsiėmimo, bet ir

i o lir jojo pati. 
Bet paeziuliai nepatiko tokis 
gyvenimas, per tai ji pamote ir. 
nusibosimo pas linksmesnes sa
vo drauges.

Szmuta 'tuom labai buvo nu
siminęs isz priežasties paleis- 
tuvingo gyvenimo savo paezios

Paskutines Žinutes
. mes plyszo szirdis. 

mirusiojo

c?

Warren ligonbuti ant gydymo vargo ndkento
ir kaip rodos iszgys.
VYRAS NENORĖJO DIRBT, 

PATI JI NUŽUDĖ.
Omaha, Neb. — Už tai, kad 

nepasiseko jai padaryti isz sa
vo vyro “ tikra vyra” Lena 
Langley, 20 metu, nužudė sa
vo vyra, szau'dama iii ji ketu
ris kartus. Jamesas nuėjo in 
karezema 'taja diena, kalbėda
mas savo jaunai paežiai su ku
ria apsivedė 14 menesiu adgal,

't

ir negalėdamas ilginus to nu-
kenst, 'nuvažiavo pas jaja, pra- 
szydamas ir melsdamas idant 
pati pamestu bjauru gyvenimą. 
Motore tiesiog jam, pasakė kad

—* ... _____

daugiau pas ji nosugryžsz. Tn-
kad jaja apleis..Pacziulc nuėjo irszes tokiu atsakymu, szove jis 

in jaja, du kartu, užmuszdamas 
ant vietos. Szmuta likos užda
rytas tkal'ojimo. Jojp pati paėjo

jeszlkofti savo vyro, o radus ji 
karozemoje, szove in ji padeda
ma ant vietos. Vyras nuo ap
sipaeziavimo nenorėjo nieko isz Žydiszkos tautos ir vadino- 

» si Rachele KleinshuBt. -*■ 
vaisiai maisžytos poros.

dirbti, norints jam pati sujesz- 
kojo -ikdlis darbus.

Sztai

I

Szirvine 900 namu su- 
Bleiles O

!? I

r

11 Bombay, ludije. — Laike 
darbininkiszko maiszaczio terp 
[iidusu ir Muzulmonu likos už- 
užmuszti asztuoni žmones ir 
apie szimtas sužeista.

• •

•Keturi mirusiojo Tokarlo 
draugai aresztuoti ir gavo po 
tris menesius kalėjimo. Teis
mas už ta žmogžudyste juos 
taip mažai nuteisė atsižvelgda
mas ju tamsumo ir nOkulturiu- 
gurno.

If Chicago. — Pasztoris ir. 80 
kitu augsztu virszininku likos 
aresztuotais už surasza apgauti 
valdžia ir pristatymą 3,000,000 
galonu al'koholiaus del. but Jė
geriu. *'

Toronto, Ont.
Simmš, 24 metu, pesziotojas 
laikraszeziu nusiszove szaudi- 
mo galerijoj. Užmokėjas 5 con- « v i • N • «

KVAILAS SZPOSAS VAIKU.
Vilnius.

munaieziu, girioje, likos suras
tas lavonas kabantis ant me
džio dvylikos motu vaiko, sū
naus kaimieczio, Mažeikio^ 
Kaip vėliaus pasirodė, tai vai
kas pasikorė ant prikalbinėji
mo kitu vaiku, terp kuriu kilo 
ginezai ar galima jaust kan- 
czes kada žmogus pasikaro. 
Mažoikiutis sake buk jisai is^» 
bandys ir pasikorė.

TĖVAS — ŽVĖRIS.
Bialostokas. — Kaimietis 

Kapluna, KonslantaS
Malec, kelis kartus sužagejo 
savo tikra 15 metine dukrele 
Onute, kurie prispyrė prie tojo 
nelabo darbo kada motinos ne
sirado namie. Iszgama uždare 
kalėjimo.

Netoli 'kaimo Ne-

kaimo

Harold

tus už du szuvius; viena palei
do in cieliu o kita sau in szirdi.

U Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijoi lyg sziai dienai ran
dasi 1,741,848 laisnuotu vary
toju automobiliu ir 1,282,889 
žmonių kurie yra locnininkais 
automobiliui.

♦ 1 i r i« > t - - «.*. i • - «#.
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“Soczel- 
užtiko ant netolimos

LAUKINE MOTERE.
Hajutata, Borneo. — Laivo- 

riai Vokiszko laivo 
mann” 
salos laukine motore, kuri yra
labai panaszi in bezdžionka, la
bai panaszi in gorila, bet josios 
veidas labai panaszus in žino- 
giszka. Toji pusžmogus apie 
kiek galima dasiprast yra apie 
20 metu seipimo. Gyvena uolo
je, yra labai drūta, kad net at
sispyrė szosziems drutams lai
veliams, kurie norėjo jaja su
imti ir ant galo pasisekė. Ne
paprastas tas sutvėrimas liko
si pargabentas in „Vokietija, o 
neužilgio bus rodinta po visa 
svietą. ♦ |pe terp daugelio tabako.

Trumpi Telegramai.
U Bėdinas. — Lyg sziai die

nai likos užmnszta 29 komunis
tai ir kiti laike sukilimo. Szim- 
tai sužeista ir aresztavoti.

II Columbia, Pa. — Palicijo 
surado munszaines už $24,000 
Lancaster pavieto apleistam 
tvarte, kuti buvo paslėpta skle-
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Kas Girdėt
Ateinanczia Nedalia pripuo-

Motinos Diena”, kurpi pa111 “

gerbia visas svietas. Toji moti
na dirba per visa meta, kaip 
kada be pasilsio, mažai kur 
iszeina,nes neturi tinkamu dra
panų ant pecziu. Gal nekurie 
pasakys kad visi dirba, o tėvas 
dirba — isz daugelio priežas-

bzimet 'kožnas gali sau laik- 
raazti užsiraszyti ir už ji užmo
kėt pilnai, nes'beveik visur dir
ba ir su pinigais ne taip beda.

ir da primena m karta- del 
idant kožnas nuo 

pampintu nauja skaity- 
n ž k a

skaitytoju, 
saves
loja už ka mes busime labai 
jums dėkingi, nes musu Skai
tytojai tai geriausi agentai.

'Tūlas advokatas isz l’hiea- 
gos skundže savo pacziule ant 
persiskyrimo ant tuja pamatu, I • i • < r1 w A

buk jam buvo neteisinga. Pa-cziu. Bet tėvui niekas neužgins.
Isz tos priežasties pakalbė

simo truputi isz gyvenimo ne
kuriu musu Lietuviszkn szei- 
mynu Sk wiki no paviete.

Ne dideliam miestelyje Skul- 
kino paviete yra įdyezia ant 
kurios randasi 'beveik kožnam 
n ame “ pianas, ” o k a < 1 
pradėtu grajyt, tai dievaž, stik
lai iszbyretu isz romu, — yra 
tonais szeimyna kurioje yra ke
lios dukterys ir sūnūs.

Motina jau ne jauna, o kad 
sunkiai dirbo ant iszsimaitini- 
mo, per tai reikia jaja priskirt 
prie senukių. .

Toji motore, kaip ir papras
tai pradėjo skalbti szeszta va
landa isz ryto. Apie piet senu
ke iszkabino ant virves drapa
nas. Prisidirbo nebagele gana, 
jog vos vilko kojas.

sunkaus darbo, 
josios dulk reles, viena 20 o an- ne kalba. Isztikruju, akys ma- 

metu, kada motina pra-

duoda jisai pravardes septynių 
vyru kurio buvo mylimais jojo 
paezios. Gal tai yra labai my
linti moterėle, kokiu 
ne stokus.

t’zionais

(’zi'kage

visus

Laike taip

paduodame politi- 
kisaka psalma “23” in 'kuria 
daugelis Lietuviu tiki.

“Politikierius yra mano ga
nytojom; nieko man 
kada jisai “
Jisai mane veda in spykyze del 
mano balso. Jisai pripildys ma
no kiszenius cigarais ir gerkle 
suramintojo. Jisai rūpinasi <la- 
žinoti apie mano praėjusia 
szeimyna, 
ir apdovanoja paczia 
nonas. Isz tiesu sakau, norints 
einu per purvyną ir lietu idant 
už ji balsuot ir už ji net gerkle 
iszdžiusta o 
rinktu tai manes nepažysta ir

4lQ’> >>

neštuos
runije” ant urėdo.

t ra 22 
dėjo darbu tai dukreles kriokė 
lovoje ir net 8ta valanda atsi
kėlė, 9ta pavalgė pusryczius o 
po tam pradėjo skambint ant 
piano. O motinefle skalbė, sun
kiai, net prakaitas pylėsi nuo 
veido, už jaunas dukreles. Po 
piet ėmėsi motina prie prosini- 
mo drapanų, Jirbdama lyg pen
kių vakare.

Dukreles pavalgė pietus, pa
sirėdė kaip kokios ‘‘leidęs, 
atsisėdo ant 

ant

4 4 
y y 

rakinczeriu,

kokios 
“poreziu 

masios ant “ 
motina baigė prosinima karsz- 
toje kiiknioje prie 
pecziuus, kuris 
pajiegas sentikiai.

Daugeliose vietose galima 
surasti tokiu dulk relių kurios 
pavėlina, savo motinėlėms dirb
ti už save. Visur galima jais 
užtiki.

Tokiu auksiniu motinu 
nut visur surasti. Visos moti
nos yra auksines, bet 
dukreles yra auksu del moti
nos. Nelaiminga toji motina ku
ri turi takos dukreles, o po 
draug nelaimingos tokios duk
ros kurios užmirszta atiduoti 
paguodone del savo motinos ir 
jaja užvaduoti naminiam dar
be. Gailėsis kada savo motinė
lės, bet jau bus per volai, 
tik tada susipras, kada eis pas- 

gra'ba, o ant jo- 
5S graudingas asza-

»y

supda-
’ ’ o

nikai t usio 
suvisai atėmė

vietose

gali-

ne visos

nes

kai motinėlės 
sios* kapo Iii 
ras.

Dabar laikas mylėti savo te
veliąs ir palengvint jiems pas
kutines juju dienas ant szios 
aszaru pakalnes. Kas isz to kad 
vaikai apdovanojo motina bak- 
siiku kendžiu arba žiedais ant 
Motinos Dienos. Geriau kad pa
lengvintu jai naminiam darbe 
o tas butu motinai daug saldes
nių ne kaip kendes.

Laimingi tieji kunigai kurie 
nenžsiduoda su tom visom ma- 
kalanicm, kokios dabar randa
si. — Kur kunigas malsziai 
sau tuno ja, tai ir žmones gerai 
užsilaiko.

. ——————
New Yorke tūlas butelinis 

tarnas susiczedino sau 50 tuks- 
tancziu doleriu isz kysziu, ko
kius aplankydavo nuo svecziu. 
Tomis dienomis isake.liavo in 
Europa ant vakaciju, kur apsi
stos puikiausiuose koteliuose 
ir davines tarnams kyszius ku
rie da nesurinko 50 tukstancziu 
doleriu.

Aplaikeme kales gromatas 
isz tuja parapijų apie nesupra
timus kunigu su parapijonais. 
Mes apie tai nenorime garsinti 
ir tik tiek primename, kad jau 
daugeli kartu garsinome jog 
tai ne visuomeniazkas dalykas 
tiktai parapijų.V ——r-

1’K M
I|M f # f

».) i 'r*4-
0 A ,U U gi
1,1 i '

L-r

—«

l

smako, prapuolė musu tėvai, o' 41 ■»* < z

ne užilgio ir mes pateksime in 
ta nelaime. Tai asz mistinu kad

Smakas Nikita f
ir akmenine szirdis butu, turo-

I. „

ir
. 1 '
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PARASZE RUSISZKOS ARMIJOS ŽALNIERIS
ANTANAS J. NAGRODSKIS

tu susiminksztyt
Karaliui patiko ta pasaka ir 

tarė:

manės, tegul Dievas man pade
da pagal tavo rodą.

Ant rytojaus karalius surin-

Sziemet (,ne-

< I PIKTOJI DVASIA”

netoli

kad karalius Gle-

Nekuriuoso laikuose, 
no Kievo atsirado baisus sma
kas. Daugybe žmonių neždavo 
in savo lizdą ir rydavo. Po 
kiek metib prisiartino toksai 
laikas, kad turėdavo kas me
nesi s duoti pats karalius po 
viena žmogų isz savo karalys
tes.

Kara lev i me Vladimiero su 
sumins Gleba pradėjo žmonis 
buntavotis,
bas nemielaszirdingai žmonis 
savo atiduodavo ant prarijimo 
baisiam smakui. Tei'pos-gi at
ėjo toksai laikas kad karalius 
Glebas didelei susi rupinius ma
tydamas kad negales žmonių 
apmalszyt ne kokiu spasabu, 
turėjo pristotie ant juju reika
lavimu, o reikalavimas žmonių 
buvo toks: Kad butu ligei duo
dama ir isz karai iszkos f am i li
jęs žmonis baisiam smakui. Ne 
buvo jokios rodos ant to, ba ne
galėjo ne viįisko ne žmonių si
los statytis priesz 
smako. .

Viena karta prisiartino lai
kas atiduoti karaliszka dukteri 
in nasms baisiam smakui, tada 
karalius iszdavc prisakymu, 
kad visas miestas butu gailai 
iszredytas ir kad žmonis melstu 
Dievo, kad iszvalnytu karalai
te isz nasrų baisaus smako ir 
atitolintu ta nelaime nuo visu 
žmonių tos karalystes. Teipos- 
gi, siuntė gromatas in 
krasztus svieto kad kas 
rastu toks galinezins, cit 
pleeziaus su smaku g„-_. 
tam duotu savo vienatine duk
terį už paezo ir'apraszytu visa 
karalyste, vienog matydamas 
kad jau artinasi prapultis jio 
karalystei ir jam, ba neatsira
do toks galinezius katras butu 

Dangus ir žeme persi- stojas galetis su baisum smaku.
'Tame prisartino tasai laikas 

kuriame jau reikėjo iszduoti 
savo mylima dukteri ant pra
rijimo baisiam smakui, apver
kė visas miestas tuom tarpu

mano
myli mano vaikelius 

dova-

kada liekasi isz

no užtemo o per visa savo am
žių gyvensiu name paikszu.”

Taja psalma privalo kožnas 
citizenas gerai perskaityt ke
liolika kartu priesz rinkimus.

Sziadien beveik viskas iszsi- 
pi'klo ka Vieszpats Kristus pa
sako. Pasakė Jisai, ’kad užstos 
netikyste, tas jau yra1. Kad 
brolis ant brolio, vaikai ant tė
vu o tėvai ant vaiku spens; vi
sokį 'luomai iszsižades Dievo, 
ves paleistuvinga gyvenimą — 
tas iszsiprklo; kad važines su 
gariniais vežimais, lekios oru, 
kad tikri krikszcziones bus per
sekioti už teisybe — tas iszsi- 
pildo. Kad bus dideles kares 
ant viso svieto — tas iszsipil
do. Ant galo pasako Iszganyto-

mainys, bet žodis mano nepersi- 
mainys.”

Netikėliai — neiszmano tikė
jimo ir in tai netiki ir juokėsi 

geri krikszczio-isz visko, bet

m

kokiu spa saliu

baisumu

VISUS 
atsi- 

a n t 
ja let is tai

nes tai t uju žodžiu ncnžmirsz- kada veže karietoj nelaiminga
ta.

Tieji visi persakyti inspeji- 
mai per pati Jszganytoja, jau 
iszsipikle ar pildosi, kaipo pra- 
naszai pabaigos svieto.

Tai toki pipli užtikau ji
sai man norėjo su tai adahi alki 
indurt tai pąjutati lik uodo 
kandi ir tuojaus intraiikiau in 
gerkle su visais jo ginklais, ir 
da turiu toki žibanti szon'kauli, 
iszim’k lauk. Karalaite iszemc 
ne szonkauli bet kardu su pa
ra 8zu:

Visoczajszji szef polka Gleb.
” Tuojaus pa

žino kad vyriausios gvardijos 
karaliszko pulko vado kardas. 
Tada karalaite prakalbėjo in 
smaka:

Daug galingas smake, 
tai asz mislinu jog nėra galin
gesnio už tavo?
Smakes nusijuokęs tare in ja:

— Yra Azijoi už Kaspiskuju 
mariu graborius, (kuris skuras 
dirba), kaime Kaszmy, Nikita 
Ogly, tai priesz ta ne galiu 
prieszytis, ba jisai dui’tesnis tn 
mane. ’ *

Kandaite iszgirdus labai nu
džiugo ir mislino, kokiu spusa- 
bu galėtu duoti žino savo tėvui.

Ant rytojaus smalkas iszejo o 
karalaite paėmė balta szilkini 
kaspinėli, parasze savo tėvui 
kad gyva, kokioj vietoj ir kaip 
ja gali iszgelbeti; ir užriszus 
szunelni ant 'kaklo siuntė pas 
tęva, o szunelis buvo pripratęs 
prie jos ir suprato viską, 
tik in ji kalbėjo.

Nnnesze szunelis 
pas ieva, o tėvas nieko ne lauk
damas leidosi in Azija pas Ni
kita, paregėjo per Įauga, atei
nanti karalių sudrėbėjo ir per 
trauke 12 
tarpu laike rankose, o karalius 
priėjės pnio Nikitos prasze pa- 
karneis žodžeis kad gelbėtu jo 
karalyste ir vienatine dukteri, 
bet Nikita ne apsiėmė, o už tai 
kad per jo priežastį pertrauke 
12 skuru, ba jos jam daugiau 
apėjo negu jo karalyste.

nenaudojas 
suszauke visus 

ninkus savo dvaro ir prakalbė
jo in juos:

— Kokiu bildu Imt

i i

Vladimirovicza.
’ . -

Nieko 
namon y

KAIP DAŽINOJO.

Ar žinai ka, man dideli 
su t aje astronomije.
Ar gal tau dyvai kaip 

astronamai apskaitė didybe 
planietu ir juju toluma žemes.

— Tai ne. Man dyvai, ko
kiu spašabu dasižinojo jejei 
api vardus t uju planietu.

dvvai

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors’ ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairju nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-Žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, ptrenu ir pe
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
valst-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdles liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
ni Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
ir knygų Hataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITI8,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

k a

gromatele

skuru, kurias tuom

sugryzo 
rodi-.

karalaite. Kada jau atvežė in 
tn vietų kuria buvo paskirtu, 
iszliipo isz karietos ir ėjo sėst 
ant krėslo, o mine žmonių žiū
rėdama ant jos gailos aszaras 
liejo, o ji lenke galva atsisvei
kindama su visais.

Toj smutnoj valandoj iszgir- 
do žmones dideli drebėjimą že
mes, visi szalinosi kaip galė
dami bu jau žinojo kad smakas 
ateina, o už valandos iszgirdo 
karalaite dideli kriokimą ir pa
mate liepsna isz nasrų smako, 
o kada pamate visa sma'ka, ta
da karalaite puolė ant žemes ir 
aipmire, o smakas paemes nu- 
nesze in savo lizdą, bet ryt ne 
rijo per kėlės dienus, už tai kad 
buvo labai patogu. O da pada
binta in deimanto vainiku auk
so žiedas ir szilku rubus.

Tuom kart'kada ja smakas 
nesze, josios szunelis buvo at
bėgės paskui ja ja, kuri lai'ky- 
davosi buvo pakajuje.

Kožna va-kara parbėgdavo 
smalkas nakvotie in savo lizdą 
tada karalaitiene susimylėjo jo 
paklaust, ar yra toks galingas 
ant svieto, kad galėtu prieszai 
ji stotie. Viena karta parbėgo 
smu'kas kriokdamas ir puolėsi 
prie karalaites, o ji labai persi
gando, nes smakas tarė:
.— Nesibijok, gelbekie 

ne* man in gerkle paszinas in- 
lindo jeigu man isztrauksi tai 
liksi gyva ant visados.

Karalaite net paszoko tai isz- 
girdus bu gyvastis buvo jai 
miela, ir infkiszus savo ranke
les in gerkle smako ir rado ka- 
reiViszka karabinu su bagniotu 
5 pėdu ilgio, o isztraukus ture:

— Sztai kas tuvo godelėje 
buvo inkluvia, turbūt su ko
kiu galingu kareiviu galejeisi, 
o smakas atsake: mus nuo smerties, tiii yra uuo

• F I* ■»

tai asz

ma-

galima 
perpraszyt Nikita, kad apsiim
tu gelbetie ju karalyste, ba jau 
kas kartas vis ojo mažyn žmo
nių Glebo karalystei.

Keliavo visoki ponai ir kai- 
muoczei, bet nieko ne naudojo 
ba da piktumas Nikitos nebuvo 
perėjas. Tada vienas atstaunas 
Francuzinis. Žalnierius atėjus 
prie karaliszko palociaus sake 
jog jis gali duojie ręda, o tai 
iszgirdo tarnai davė žinia ka
ratui, o karalius, liepe tarnams 
paszaukti, kuris inejas in pa
ką ju tarė:

— Szvic.4iauses Vieszpatic 
asz girdėjau loke nelaime ju
sti vieszipatystoje ir tamista la
bai rūpiniesi apię tai,
jum duosiu rodą, o karalius isz- 
girdes tuosius žodžius, pastate 
krėslą, ir prasze sėst, o ant ga
lo dadave:

— Jeigu tavo žodžei iszsi- 
pildintu tai sėdosi už vieno sta
lo su manim ir turėsi iki smert 
duona ir valnyste, bet Erancu- 
ziszkas Žalnierius tarė:

— Asz mislinu szitaip: rei
kė surinkt 40 menku vaiku nuo 
G iki 7 metu senumo o kad visi 
butu siera tos, neturėtu ne tėvo 
ne motinos, ir reike juos vie
naip nprodytie tada juos visus 
nugabensi in Azije ir kada 
ateisit pas Li'kita, tegul jie 
klaupė priesz ji,ir szauko:

, -— Nikitai, Nikitai, pasigai-— Nikitai, Nikitai, pasigai
lėk mus, ir gelbek mus visus ir 
musu brolius, tada Nikitai nu
sibos, klausyt ju verksmo ir 
praszymo, tada jisai jin pa
klaus: ■ - i '

• 4

— Ko reikalaujeteį o jie^tO’ 
gul visi atisako: i

— Mielas Nikite! pasigai
lėk mus gyvoiianeziu, gelbekie

♦

Ne busi uzmirsztas nuo

ko 40 sieratel'iu, pamokino ka 
turi daryt ir leidosi in kelione.

y

(gryžos isz
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ISZLEKE PER LANGA.
T Tf I

Vijoliu kaime, Sziauliu vals- 
eziaus,
Kiiviikas, jau 90 metu amžiaus 
senukas. Viena diena esant 
kambaryje jo dukteriai Ir 
dviem seserim, kurios pasižy
mi dievotumu ir prietaringu
mu, ligonis, žiūrėdamas in 
kambario

apsirgo andai Juozas

Viena diena 
jo

I

Kadai pribuvo pas Nikita 
vaikuczoi iszpilde piĮsnkynta, 
o Nikita apsirengęs atėjo in 
Kijevą.

Nikita atkeleves (are:
— Nežinau, ar galėsiu ar 

ne apgulei (a smaku bot reikt 
ant galo dadave in

Y

pabandyt 
karalių:

— Iszleiskite drueziause bu
lių i V i n pyk i ūkite ju 
padare, tada inpykes bulius 
puolė priesz Nikita,
pagriebęs ji už ragu per 
permetė teip kaip poluka. Tą

są ke, kad tikrai yra 
tvirtesnis už smaka 
tarė:

5 O

Kada ta

bet jisai
sa ve

da visi kad tikrai
, o Nikitas

v o

— Mažu su Dievo pagelba 
galėsiu eit su smaku galetis.

Liepė iszsmaluot 4000 pėdu 
drūtos virves, o kada jau bu- 

gatava, tada Nikitas apsi-
viniojo virvėm ir artinosi prie 
smako,, o kada smakas pamate 
ateinant Nikita, puolė in lizdą 
ir pasikavojo, o Nikitas priejas 
prjidejo mėtyt akmenius ir me
džius ir szauko smaku ant ga
liniu o smakas ne po ilgam isz- 
lindo ir ture:

— Czia per mažas piečius 
del mus, turime jeszkot dides
ne liguma arba pline, o Nikita 
atsako:

— Jeigu nori, tai galim eit 
bile kur. Smakas tiko ant to, 
ir leidosi toliu in pietus, o ka
da atėjo in paskirta vieta sma
kas mėtėsi ant Nikitos, bet tas 
pagriebęs ji už gerkles pradė
jo smaugt, o smakas matyda
mas savo smerti pradėjo mels
tis gyvasties, o Nikitas atleido 
tada smakas tarė:

— Pasidalinkime mudu že
me pusiau, o tada asz ne eisiu 
in tavo žeme o tu in mano.

Nikitas tiko ant to, nusikalė 
a tejas paspluga 500 pėdu ir 

smaka tarė:
— Dabar mudu turini zno- 

ka tarpu mudviejų žemiu pa
daryt, tu turėsi vesztie ta pin
ga, o asz laikisiu.

Teip jie be ardami atarė iki 
mariu, o smakas sustojas tarė:

— O kaip mares mudu da- 
? O Nikitas atsake: 
Kaip žemes teip ir ma-

Ivsime

ros.
Kada smakas inlipo in ma

res tuojaus prigėrė, o karalai
te iszgelbojo. -

In kelinta nedele Nikitas ap- 
sipaeziavo su karalaite ir lai
mingai gyveno.

TRUMPI TELEGRAMAI

Rochester, N. Y. — Ketu- 
riu metu Will imu kas Collins, 
suvalgė 90 mažu piliukiu, nuo 
ko mirė. Vaikiukas radęs de- 
žtikia piliukiu mano kad tai 
kendes ir visas nurijo.
\ 1[ Boston, Mass. — Per trū
kimą dvieju prūdu New Ham
pshire laike nakties, keli kai
meliai likos užlietais ir szimtai 
žmonių buvo pavojui prigėri
mo.

II St. Clair, Pa. — Kun. Ste- 
Milavicz kunigas Uka-

mane

i

ponas 
rajiniszkos parapijos eziopais, 
likos sužeistas arti Fraekvilles 
kada susidūrė su t roku. Likos 
nuvežtas in ligonbuti.

B i ■

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

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

Bell Telefonus 1430-R

Iszbalsnmuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil-
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseiiu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

apie Ne- 
N.J. Su žmona nosugy- 
paemos pinigu, payva- 

pastate nu
vertęs $3,000 — $4,000,

.............................. „■ „
» Mir I 'I 4* ^!' J,i A

ISZ LIETUVOS
FZitx . i t.. . 11 ! U. L
. ............ *

AMERIKIETIS UŽTROSZKO 
LIETUVOJE.

Mariampole.
menu dienos) per didelius szab 
ežius Mariampoleje, nr. 24 Ge
dimino g-veje namu savininkas 
Adomas Geležius, 
Amerikos antru kartu
metais) nusipirko centneri kie
tu augliu, pasikurino pecziu, 
iszgere pusbuteli, užmigo ir už
duso amžinu miegu. Ariena die
na pagulėjo namie, o 2 dienas 
trupelnycziojc (morgue). Pa
galiau atsirado sesuo isz Prie
nų, sukalė lentų dože ir Alda
nas Žilinskas szliužemis isz 
trupclnyczios nuvežė in kaipi- 
nes be jokiu ceremonijų.

Adomas Geležius save vadi
no senberniu. Jo gimimo vieta 
apie Szilavota. Bet dabar kal
bama, kad jisai buvo vedes ir 
turis vaiku, kur tai 
walk, 
venos,
žiavo Lietuvon ir 
mus

Reiktu susirūpinti pnieszko- 
ti žmonos, ar vaiku, ir atimti 
turtą, užkuri dabar buvo ir ne
buvo gimines riejąsi.

KIAUSZINIU 1928 M.
Kiausziniu 1928 m. isz Liotiv 

vos iszvežta už 14,435,400 litu1, 
paukszcziu už 6,957,300 litu,’ 
sviesto už 20.308,000 lt. ir kiafrJ 
liu bekonu už 11,505,700 litu.
DRĄSUS EIGULIS NEBIJO 

KELNIŲ NUSIMAUTI.
Trvszkiai. — Pabalves kai

me pas pil. O. Rimkeni invyko 
vestuves in
labai daug svecziu. Ju tarpe 
buvo ir ponas eigulis J. Zesas.

s atvyko in vestuves jau 
jurai insi'kauszes; tai bematant 
pradėjo su kitais ginezytis. Be- 
siginezijant .jis mėgino pavar- 

inkla, bet vi
si svecziai to daryti ponui ei
guliui neleido. Tuomet szis po- 
nąjį sumanė visais svecziais nu-

ligonis, 
kerezia praszneko: 

“Ar isz peklos tave czia atne- 
sze tokia biaurybe”! Tu mote
rėliu klausimus, ka jis mates, 
ligonis nieko neatsako* Būda
mos prietaringos, moterėles pa
kabino ties ligonio lova szven- 
ta paveiksią, bet ligonis liepe 
ji nuimti. Po 5 miliutu emc lan
gas judėti ir braszkcti ir stai
ga iszkrito laukan. Moterėles 
lauke griausmo, bet nesulauku
sios vėl indejo langa jn rėmus. 
Kita diena apie 4 vnl. ligonis 
mirė.
Dabar sutamsinti kaimieczTai 

kalba, kad prie ligonio buvusi 
“piktoji dvasia,” 
toris pakabino “szventa abroz- 
da,” tai ji iszsinesze per langa, 
ir dėlto langas iszkrites. <) isz- 
tikmiju tas langas nebuvo gerai 
prikaltas ir smarkiau durimis 
trenkus jis iszkrito.
TRAUKINĖLIO

KATASTROFA.
Kaunas. — Ant Joniszkello 

tilto traukinėli ėjusi isz Pasva
lio in Sziaulius, isztiko katas* 

Nuo 6 metru auksztumo 
nukrito in vandeni 4 vagonai, 
vienas su malkomis, vienas su 
gyvuliais ir du keleiviniai. Su
žeisti 5 žmones. PriežaMis ka
tastrofos ir nuostoliai dar ne- 
upskaieziuoti.

bet kai mo

.Ii

11

trofa.

kurias susirinko 
svecziu.

Eiguli 
fį

toti priesz kitus < F*

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

NEGALI APSIEITI BE 
“SAULES.”

Priimkite 3 dolerius už pre
numerata “Saules 
tome jau tris metus ir dabar ne

, y kuria skai-

ikratyti ir ėmėsi dar griežles-, galime be josios "apsieiti isz
iii u priemonių. Czia ponas ei- 
gulis pabėgo isz užstaiio in vi
durį g 
žemyn ir pradėjo atlikti gam
tos reikalus. Svecziai pastebė
ję toki pono Zeko griežta būda 
užsispaude nosis ome bėgti isz 

kiti net visai isz 
Bet czia atsirado ii 

drąsesniu vyruku kurie nežiu- 
red am i pono griežtos priemo
nes sugriebė už sprando ir no
romis nenoromis užmovė kel
nes ii’ iszinetc už ausu laukan.

rinczios, nusileido kelnes

priežasties akyvu žinių isz vi
su daliu svieto kokias “Saule” 
laipina. Linkiu jums viso ge
ro ir pasisekimo. — Petras Vit- 
cavage, Pittston, Pa. 1

grinczios, o 
vestuvių.

I PRALOTAS OLSZAUSKAS 
SUSPENDUOTAS? A 

Kaunas. .— Pranesza, kad 
pralotas Olszauskas dvasiszko- 
sios vyriausybes esąs v v

duotas; t, y. — laikinai 
kaip'kunigui, atimtos visos tei-

t, V-
suspeii- 

jam,

sės ir privalgi jos.
Kanoniniu dalvku 

aiszkina,. kad suspendavimas 
paprastai turi galios iki galu
tinai byla esti
po ko jau esti arba teisiu 
žiu imas arba visisz'ka ekskono-

LAI “SAULE” SZVIECZIA 
KOLIAI AMERIKE BUS 

LIETUVIU.
Prisiuncziu jums (prenume

rata ant kitu metu ir linkiu 
jums geros sveikatas ir sveiko 
darbavimosi del gerbiamo laik- 
raszczio “Saules,” kuri szvio- 
ezia tarp žmoniuiteisingai, taip 
kaip dangiszka saulute. Linkiu 
kad justi laikrasztis szviestu 
tarp Lietuviu koliai Lietuviu 
vardas užsilaikys sziain skly
pe. To visko linkiu nuo savos— 
Magdalena Riktoraitiene, Wa
terbury, Conn. f

žinovai

iszaisz'kinama, 
g ra

nesu- 
suini: 

Isz to seka,

mimika.
Gerai informuoti asmens sa

ko kad kunigas, kol jis 
spenduotas, negali būti 
tas ir kalinamas.
kad pralotas Olszauskas turėjo 
būti suspenduotas.

Be to, tenka patirti, kad tar
dymas užbaigtas, kaltinamasis 
aktas jau esąs suformuluotas ir

būti suspenduotas.

sziomiis dienomis busiąs in’teik 
tas pralotai Olszauskui.

TRYS SZEIMYNOS SKAITO 
“SAULE.”

Gerbiama “Saules” redyste: 
— Mes visi trys — tai yra ma
no sesuo ir brdlis isz Lietuvos, 
isz Luokės miestelio ir brolis 
isz Ubiszkes ir asz, sudedam 
szirdi ngas padėka v ones del re
dakcijos “Saules” už taip nau
dinga laikraszti, kuris neapsa
komai dumia žmogui pamoki
nimu kaip gyventi ant svieto. 
Už tai mes visi tariame szirdin-. 
gai aeziu, aeziu, a ožiu už gerus 
ir akyvus pasiskaitymus, f-v 4 f T ** 1

I

u*

ir uKyvus pusisnaiiymus. —• 
Petras Urnežius, Pittsburgh,
Pa.

J MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA.

--------.$--------
3-cz.iu Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau rlidyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo

¥$$ 
p

$ 
i! 
i!

♦• I ♦ w| f
i 
i

I

! del žmogaus kuris dirba ir czedina.
I pinigus įn szita Banku o persitikrinsite ir matysite

klup tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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<DESZ1MTS DIENU 
ANT TROPTO

savo

Kada ju praszymas buvo isz- 
piidytu, mokytojas paprasze vi
su pusti s lept i kur nors o pats 
pristiarfino prie liūto, traukda
mas (paskui save vežimėli.

— Cezarai, e*ilk szen! — at
siliepe szvelniali.

Liūtas pasižiurėjo in
mokytoja. Staigiu paszoko nuo 
mergaites, pasisuko ir norėjo 
toliau liegtiDBet mokytojas vis 
szvcflniai szauke:

— EI k prie ui aiics, Ceza ra i! 
ELksz! — ir smarkiai pasižiu
rėjo in žveni, liūtas užmerkė 
akis ir nuleidęs galva, lauke 
kantriai, kol ju ponas prisiar
tins su vežimėliu.

Prisiartinos prie liūto, pada
vė jam szmota mėsos, po tam 
draskantis žvėris, kaipo malo
niausi arklys, leidosi insikin- 
kyti vežimėliu.

Netrukus iszsigirdo garsus

n

jam in ūkis paleido kelis szu- 
v'ius. Didžuvis dar karta sudaJ 
ve smarkiai uodega in vandeni 
paskui iisznyko ir jau daugiau 
nematyta.

Ilga dar laika po tam kelia li
niukai stovėjo* ant tropto, bi
jodami idant tasai milžinas po' 
troptu nepalystu, bet kada pra
slinkus gerokai valandai nieko 
tokio nopa f eini u ta. apart plau
kioja nezi o krau'jo ant pavir- 
sziiaus vandenio, visi nusirami
no. Tuo kart profesorius Dar
ling ome jiems pasakoti labai 
daug žingeidžių dalyku apie ta 
mariu žuvi-žveri.

Tuo ateiti kimu pusi baigė ke
liauninkams antroji diena ant 
tropto.

Audra ir jos pasekmes.
Sekanti ryta, o buvo tai tre- 

czios dienos pradžia ant trop
to tasai jiats vejas, kaip ir pir-

botago pliauszlkiinas ir liūtas miau stūmė juos in Sziaurines 
Amerikos pakraszezius. Visi 
jau linksminosi, kad iszejo isz 
pavojaus, 'kadangi jai troptas 
nuolatos plauks x4is vienon ir 
ton paezion pusėn, lietru'kus 
jie įlasigausia ant mariu viesz- 
kelio, kuriuo plaukia laivai isz 
Hamburgo in Amerika.

— Taip vėl perdaug links, 
mintis neturime reikalo — at
siliepe kapitonas.

Ta’i kodėl! — paklauso 
Brown.

— Nes
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NORI ATSIKRATYT NUO 10,000,000 DOLERIU
C. Harold Smith isz New Yorko, negali užmigti naktimis 

maustydamas ka ežia padaryt su dėszimts milijonais doleriu 
kurie atnesztu didžiausia geradejyste žmoniems.

Dvideszimts - Penkiosi ’i yj ’ i. ■■ 1 ■

Valstijos Diskusuoja
Senatvės Pensijas

Szeszios \Talstijos ir Alaska 
intsatymu aprūpintos pensijo
mis seniems;ipliamm duoti pen-
sijas seniems. Turi prieszinin- 

sziadien Suv, 
insteigu

k u ir rėmėju; 
Valstijose yra 1,200 
biednieins senolėms.

Ka reikia daryti su seniems 
žmonėms, kurie negali dirbti ir 
kurio neturi isz ko užsilaikyti?

Ar jie ateityje, kaip ir praei
tyje, turės ieszkoti pagalbos 
kur tik jos gali gauti, papras
tai botnreziu ’ namuose
nors sziadion nevadiname tuos 
namus “betureziu namus” bet 
“namus seniems”.’ Arba ar 
vietines valdžios ir valstijos su
pras savo atsakomybe ir ban- 

tinkamai iszriszti

kati

betureziu namus

szita

kaip paprastai darydavo, apėjo 
aplinkui kelis kartus, traukda
mas vežimėli. Pamaczius tai 
mergaite nudžiugo ir pradėjo 
ploti rankom, besidžiaugdama 
tuo dideliu szuiiim, kuris taip 
gražiai vėže vežimėli kuriame 
sėdėjo ponas.

Po tam manažerijus savinin
kas tokiu pat budu iszvažiavo 
ant gatves ir pasileido in sa
vo manažerija. Liūtas kelis 
kartus norėjo iszeiti isz kelio 
bet tuo kart jo (ponas iszlipda- 
vo isz vežimėlio ir anam žiūrė
davo in akis taip asztriai kad 
tasai nulėistlavo galva ir ra
miai toliau sau žengdavo. Taip 
pribūta tin manažerija. Apart 
baimes niekam jokio blogo ne
buvo isz to atsitikimo.

Profesoriaus tasai pasakoji
mas visiems buvo labai žingei
dus, taigi po tam daugiau imta 
pasakoti apie visokius atsitiki
mus .ir tokiu birdu mums diena 
greitai praslinko.

Netrukus ugninis saules sky
das, sijodamas aplinkui isz va
karu blizgesius, kasžin kur už 
vandeniu nuslinko ir pražuvo. 
Keliauiiinkati pavalgė vakarie
ne, atsigulė ant ragažu ir pa
sakojosi toliau. Vėlus jau buvo 
laikas kada ‘kapitonas liepi* vi
siems gultli.

Naktis praslinko ramiai o 
ant rytojaus užsiimta apžiūrė
ti apregius ir iszbirti savo trop
to tvirtuma. Nieko lyg sziol to
kio paprasto neatsitiko, apart 
to, kad szale tropto palaminta 
kokia tai plaukianti žuvis.

— Didžuvis! — suriko ka
pitonas, žiūrėdamas in vande
nio fontanu, iszsiliejanczia isz 
jo galvos.

— Dieve, 
suszuko

Liūtas keli

jai papultam pa
veikslą n tarp 
kurie plaezes 
užima, tuo kart 
tu blogai.
- Taip, 

aiva Patrick 
jau matome I 

Albert,

smileziu kalnu, 
vietas mariose 

su mumis bu

taip — lingavo 
— tuos kalnus 

būdami dar ant 
“Albert,” 
neiszpllaukeme.

dar tolima.
Nepaisant to, lyg sziol varg

dieniams ėjosi ndblogiausia, 
praleisdami la'ilka ant pasikal- 

i po isztaisvtais žeg- 
neatjaute saules 'karsztu

laivo 
dar

bet isz ju visai
Kelione

isztaisvtais

Todėl
bar mister Smith joszko geriausio patarimo nuo žmonių kokiu 
laidu Imtu geriause atsikratyt nuo ftiju milijonu. Vž geriausia 
atsakymą (Inos $1,000 dovanu.

da-

mą no Dieve! — 
baimes

Brown. Jei žvėris a rėžiau mus 
priplauks 'ir karta tik tropta su 
uodega užgaus, pražūsime vi
si.

apimtas

atsi-— Nuszauklime ji 
liepė Edvardas.

— Piiikus daigias! — pa
tvirtino Swell.

— Ne taip tas lengva — pa
lingavo Patrick galva.

— Tai tiesa — tarė kapi
tonas — 'kad užmuszti didžu- 
vi, reikia turėti daug visokiu 
i n ranku u: su szaudymais mes ji 
galime tik nusivaryti.

— Tai nors nusivarykime! 
— atsihepc Brown.

— Reikia tiktai gerai patai
kyti jam in aki, —pridūrė Dar
ling — nes nuo jo kietos skuros 
kulkos atszokineja kaip nuo 
plieno.

Jurininkai prisiniusze szali
tu vus o kada tasai mariu mil
žinas prisiartino ir pasirodo 
areziau tropto, paleista in ji 
vienu'kartu trys szuviai. Žuvis 
isznyk o nuo pavirszinus van
denio ir netrukus vėl pasirodo, 
muszdama mslega in vandeni 
tarp smarkiai, kad pakilo vil
nys, taip kaip nuo audros.

Jurininkai antru kartu pasu
ko iri Ji savo szautuvus ir vėl

bejimu
Kais, 
spinduliu; valgyti ir gerti bu
vo pakaktinai, o marios buvo 
ranrios.

Ir ti'k aplink pusiaudieni ap- 
sireiszke ant 'dangaus tamsus 
debesukai in kuriuos niekas ne 
a t ydos neatkreipe. 
nam kapitonui 
labai rūpėjo.

Man rodosi, kad isznali
jo turėsimo audra — tarė jis.

Tasai apreiszkimas visus per- 
azdino.
— Kad

r 

tie
Piktai vie- 
de besukai

<r

nors nenuskest li
meni — atsiliepe Brown.

— Nereikia but nedvasiam
— ramino ji Field, 
d rausi me 'kaip galime 
šiai.

— Apsi
gėriau-

X’ai'kinai! — pridūrė at
sisukdamas in jurininkus — 
suvyniokite žėglius ir nuleiski
te stiebą. Irikrmszkite ji tarp 
balkiu'ir drueziai virvėmis pri- 
riszkite.

Dabar ta pati padaryki
te ir su szetra, idant viesulą ne 
turėtu jokio atsiremimo.

Kada ir tas atliikta, tvirtai 
virvėmis sujungta balkiai, [io
tam suėmus visus Valgius, su
dėtu anuos in viena baczka ir 
szi ilriicziai su virvėmis pri- 
riszta prie balkiu. z

Dabar ta pati padarysi
me su visais kitais likusiais 
daigtais ir su savim taipgi.

— () tas kanC — paklauso

su

—- O tas kani.’ 
Darling.

/Pas re’ilkąllinga! atsi
liepė, Brown ir pirmutinis ap- • ■ t l i }•* ’f • •si juose Virve ir pri^iriszo prie 
balkio.

Panasziai t>aip pat pasielgė 
ir'kit'i.

— Jai tik vilnys nesuple- 
azys tropto — (are'kapitonas— 
kada* jau visi buvo prisiriszia 
—mums negresia jolkis pavo
jus, nes kad ir Vilnys mums

B - a B _B*

drožtu tiesiog in ūkis, ai4m uu- 
in mares, galėtumėm 

vėl užsilipai ant savo
vestu
lengvai
truptu.

ft
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teigta ir net 408 namus tikeji- 
miszku draugyseziu užlaikytus.

German Masonic Home New 
Yorko buvo pirmas fraternal is 
namas. Atidarytas 1867.

Order of Odd Fellows užlai
ko {7 namus; Masons 38j Kni
ghts of Pythias 12.; Visi fra- 
ternalus namai gali užlaikyti 
net 10,500 žmonių.
Fellows namas Mason City, 
kasztavo net $177,000 pastaty
ti, ir puikus Bemllur namas 
<!rawfordsville, 
vienas isz puikiausiu tos 
szies namu.

Isz 475 namu

ghts of Pythias 12;

Iowa 0<i<l

Indianoj* yra 
rii-

(ft
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Po t ii žodžiu nelaimingi pasi
meldė Ii r lauke 
ežios audros.

Netrukus gamtos gaivalai 
pradėjo rodyti pirmus savo 
piktumo ženklus.’Smarkus ve
jas sujudino mariu pavirszin, 

diddles vilnys, kurios 
menka t ropta’isrikeldavo augsz- 
tyn, kad paskui trenkus in pra
pulti. ’Juodus ddbesius draike 
nuolatinis žaibavimas o griaus
mas ne ant vienos sekundos ne
nustojo oszes.

Keliauninkai prisirisze 
lojo laikydamiesi ti'k braszkan- 
cziu balkiu ir lentų; vilniu mė
tomi in .visas pusi 
kai perszlape.
• Staiga didele

[irisdartinan-

gamtos

szoko

iru-

‘s buvo visisz-

vilnis užgavo 
tropta taip smarkiai kad sun
kesni da'igtid atitruko nuo bal
kiu ir nusirito in mares. T

— Pone! neapleisk mus! 
meldėsi nelaimingi skenduoliai 
laukdami kas valanda sau 
smerties, kadangi virves, ku- 
riomi buvo 
t rūkti.

Balkiai vienok nors braszke- 
jo, bet laikėsi eielylieje.

Ant kart isz naujo milžinisz- 
ka vilnis pakele tropta augsz- 
tyn, po tam pafleido marioms in 
pražiotus nasrus.

Nelaimingi neteko sanmones, 
nežinojo net kas su jais darosi.

Taip praslinko viela baisi 
naktis.

'Sekanczia diena iszsiblaivo 
saule,

J

valanda 
virves, 

prisirisze, galėjo

» 
vejasužėjo au'kszcžiau 

beveik visiszkai nutilo ir ma
rios vėl pasiliko ramios. Van
denio pavirsziuml plauke 
troptas, o ant jo gulėjo prisiri
sze nelaimingi su užmerktomis 
akimis; rodėsi,’kad visi jie 'bu
vo jau negyvi.

Pagalios vienas isz ju pasi
krutino ir atvėrė akis. Buvo 
tai kapitonas.

Jau po audrai! — su- 
szirko garsiai. — Ei, ‘kelkitės: 
— ale persigando ipa»mate-s ju
rininku ir keliauninku nublan
kusius veidus, — gal miega, o 
gal npalpi* -— pamielino.

Atriszo jiems virves ir pir
miausi* in artimesni atsiliepe:

— Darling! prieteliau! Ar 
miegi ?

Bot profesorius ne liepusi ju
dino. Pradėjo 'tada kapitonas 
ji trinti; nutrukus patemiuo 
kad apalpęs atvėrė likis.

() tai miegojau! — tarė 
ir norėjo pasiraivyti, bet tik 
sustenėjo. — O kaip man kau
lus gelia, tarytum, butu mano 
kas lazdomis sumusze! — skun
dėsi. “ .

Field nusiszypsojo.
— Ha! ha! ha! G ražus mie

gas — atsiliepe — ponas ‘buvai 
apalpęs, 'bet ne miegojai.

—- Apalpęs?! O, atsimenu! 
Tai ta baisioji atidra mane už-

pavirsziumi

kankino. Žinoma tarė kapito
nas — ir atriszes visus galuti
nai, drauge su profesorium juos 

I atgaivino. %

r.

kad 
nenukentejo,

t roptas 
n elaimi n-

-..... . * " —  1
Persi tikrine 

daug 
gieji džiaugėsi ir viltis isz nau
jo juos atgaivino.

Dabar vertei u kiek nors 
pasidriitdnti! - 
Bet tie žodžiui tuojau 
lupu užmirė, nes ant Iropto ne
buvo baczkos su valgiu.

Dabar ant 
lamentas.

— Dieve,

tare Brown, 
s jam ant

tropto prasidėjo

mes,ka dabar 
nelaimingi pradėsimo l

Kaip-gi tas viskas alsi- 
tiebas iszliko, žeg^ 

lia’i ir kiti audeklai taip-gi ant
vietos — atsiliepe Darling.

atsiduso kapito- 
I u rimt labai

tiko?' Juk

Ha! -
n as
baczka laivo pririszta.

dabar
kaip

silpnai

Alsimine 
kad girdėjo, 
siapsios audrosi, kas toksai sun
kus nusirito ir inpuo'le in van
deni, bet
kas tenai buvo; nemisl-iho tai 
gi, kad tai ten buvo ju valgis 
Žiurėjo 
mi.

nelaimingi 
la i ke

■—r>'» 
bai-

patamsėję nežinojo,

vieni in kitus tvleda-

Jai neateis 
šia pagalba; 
pražūsime hadu ir 
kulio.

kogreieziau- 
busime pražuvę; 

nuo trosz-

Kode! ir mes nenusken- 
dome laike audros! — vaitojo 
vienas. — Turėjome tada pro
ga užbaigti savd tuos kentėji
mus.

Nekalbėkite taip priete- 
liai — tarė kapitonas;
mus koksai laivas palamins ir 
iszgelbos. Tpliaus bus.

Gal

dvs v
problema? »

Problema yra labai sena. Ke
lios Szalys Europoje iszriszo 
problema insteigiant senatvės 
pensijas. Tu szaliu pavyzdi se
ka szeszios valstijos szioje sza
lyje. Bylos, aprūpinant senat
vės pensijas, buvo investos net 
21 valstijose ir net Valstijų 
Kongrese. Ir tokiu budu prob
lema pavirto tautiszku kiauši-' 

. ■ 4f Wmu. , ■ ■ 1
To instatymo priuszininkai 

nonor prieszinti, kad senųjų Ii-

tUfejinnszku 
draugyseziu užlaikytu, katali
kai insteige 156, Liuteronoi 47, 
Metodistai 45; Prezbiterijonai 
39; Baptistai 20 ir t.t. 42 Žydu 
organizacijos turi namus 
niems.”

Kings Daughters turi 11 na
mu, Salvation Army ir Volun
teers of Ąmerich po viena na
rna. Ir tie visi namai gali pri
žiūrėti ijct 30,000 žmonių.

Isz tu namu seniems, 115 pri
silaiko prie nekuriu inleidimo 
reikalavimu — kaslink tautos 
rašės arba spalvos. Vienas pri
ima tik Suv. Valstijų pilieczius 

*1 , A • ,1 • • < . • tAmerikieezius, 4 tik21) tik
žmones Angliszkai kalbanczius 
5 priima tiik Vc/kieczius’; 4 Vo- 
kieczius-Ainerikieczius, 24 tik 
Žydus, 2 Prancūzus, 6 Szvedus, 

5 Skauda inavus,
20 tik baltuosius, 8 tik negrus,
2 Norvegus,

kimus v ra visuomenes atsako
mybe. Jie sako, kad senatvės 
pensijos neves prie taupumo, 
dauginus žmoni u taps
niais. Kad kuomet žmonos ma
tys, kad valstjos užduotis yra 

senuosius, tai 
nenorės 

prisidėti

t ingi-

prižiūrėti savo 
senųjų gimines visai 
juos
prie ju užlaikymo.

Bet sumanymo rėmėjai irgi 
turi daug argumentu. Jie ban
do darodyti, kad biednumo 
priežastis senatvėje paprastai 
priguli nuo ligų ir visokiu ne
laimiu. Moderniszkbj industri-

užlaikyti arba

joj kompanijos neilor samdyti 
virkz szeszlasdesžimts metu 
amžiaus vyrus bet ieszko jaunu 
darbi ninku tudarbininku tu vietas užimti.
Tuo bud u daug žmonių nuolat

• ’ J J! i * _* ' T I • * - jį-L eprąszalint.i nuo savo darbu. Be
darbis ir ligos tuoj iszbaigia 
žmogaus sunkiai sutaupytus 
pinigus. Ir ne visi senieji turi

sunkiai

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su

Gerklines Astma arba dusulio, Bron-ĮgailizacijoS. 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku

vaiku juos užlaikyti ir prižiū
rėti.

Now York’e, Geroves Taryba 
bendrai su American Associa
tion of Labor Legislation ir 
Fraoternal Ordes of Eagles ve
de tyrinėjimą Amerikos* di
džiausiame mieste. Ir tas tyri
nėjimas parodo labai interesin
gu faktu. Pasirodo, kad vieszos 
ir pi-ivatiszkos insteigos New 
York’e prižiuro net 13,000 se
nųjų. Apart tu, teikia pagclba 
net 2,350 kitiems, kurie negy- 

I vena insteigose bet, kuriuos fi-
slobetine pasekme per 30 metu, del nansiszkai szelpia invairlos or-

Tos skaitlynes neinima tuos 
kvepayima, Užcima ir nzalti galvoje, | ^moneg, kuriems pagalba tei

kiama industtialiszku ir ko- 
merėialiszlku dabdaviu, ir nei- 
hima pilnai isztarnavusius ika-

Kad Lietuviai protą turėtu, 
Tali su valkatoms nėužsidetu, 
Szvtiosiom aklini pražiuretu, 

Tikėjimo nc^szHižadėtu.
Lietuviui ant ypatus nežiūri, 
Tiktai ant to katras ilga 

žipona turi, 
Bile in siilbna |»aredj*ths, 

Tai jau'už lo/iniinga palaikytas

f

'R Ii

ir 3 namai priima bile kokius 
iszskiriant negrus. Vienas na-, 
mas visu tautu žmones priimu 
bet pirmenybe duota Szvedams 

pirmonybe duoda Vokie- 
cziams ir 4 Skandinavams.

Tie namai paprastai labai 
gražiai aprūpinti, su užtektinai 
žemes pa vėlinti gyventojams 
patiems atlikti lengvus ukinin- 

darbus. Tos insteigos 
bando auginti reikalingas sau 
daržoves kas sumažina užlaiko 
iszlaidas.

Dar randasi apskrieziu szio-

o

kyšius

ji* szalyje, kurie vis turi savo 
betureziu namus ir ,kaikuric 
isz j u paną^zils in kalėjimus ir 
ne apistojimo vietos biedniems.

Arizona prakirto keliai 1914 
m., kuomet isznaikino betur
eziu namus ir insteige senioms 
ir motinoms pensijas. Aktas 
buvo pripažintas nekonštituci- 
jonaliszku, bet vistiok Alaska 
soke jos pavyzdi ir 1915 
priėmė instatyma aprūpinant 
pensija isz $12.50 in menesy se- 
nseniems szesziasdeszimts-pcn- 
kiu motu.

Pabaigoje 1928 m., matome 
pensijos instatymus veikiant 
szeszioso valstijase — Colora
do, Kentucky, Montana, Neva
da, Wisconsin ir Alaska. Apll- 
kantai paprastai turi būti 75 k ___« b b

m.,

i

(55 Nevadoj irmetu senumo
Marylando), turi būti Suv. 
Valstijų pilieeziai nors penkio
lika metu, ir gyventojai vals
tijos arba apskriezio nors lb 
metu (10 metu Nevadoj.) » M A

Priszakini skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta.

Ireivius, mulky tojus, ugnagesius
tszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 mullbery st. reading, pa. Įpolicistus, ir kitus. Ju tas tyri- 

T*" nejimas apemo visokius nžsie- 
mimus ir szeimynas. Bet dau- 

Iginusia buvo paprastu darbi
ninku ir szeimininkiu.

Beveik 86 nuoszjmtis Ame
rikoje gimė. Kiti paėjo isz 31. 
kitu szaliu. Daugiausia isz Vo
kietijos, Rusijos, Airijos, Ita
lijos ir Anglijos.

Nelabai senei Suv. Valstijų 
Darbo Statistikų Biuras vede 
svarbu tyrinėjimą i n vairi u bu
du sulig kuriu darbininkai,ir 
kiti szioje szalyje aprūpinti sa
vo senatvėje. Tyrinejimits ine- 
mė visa szali. Federale valdžia, 
valstijos ir didieji miestai, fra 
ternales organizacijos ir invai- 
rios tikejimiszkos draugystes 
bando iszriszti senatvės prob- 

įlema instelgiant specialos in- 
■steigas seniems. Suv. Valstijo
se yru net 1,200 namu seniems. I F <

Montanoj mokama $25. in 
mėnesy. Kentucky $250. in mo
tus.

Tose valstijose apskrieziai 
gali nutarti ar priimti pensijos 
instatymus. Apskritis gali pri- 
B . • B B .

K. Rėklaitis
'■ * 'i;‘ ' . Ik i i •

Lictuviazkas Graborius

Laidoja numirėlius pa- 
gal naujausia mada ir g 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninke anoterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruco Str 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, , 
TAMAQUA,
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

e.

' *
Uiidoju kunus numirėliu. Pasamdo 

automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniii, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 

f 52O‘,W. Centre St) Mahanoy City, Pa.

Tie inima net 9 federalius ka
reiviu ir jūreiviu namus, 46 
valstiszkus/namus, 101 narna 
fraternaliu organizacijų his-

!S F

imti instatyma ir po metu pa
bandymu jeigu nepasekmingas 
gali panai'kinti.

Isz 280 apstkrieziu valstijose 
kurios priėmė senatvės pensi
jas, 52 priėmė pensijos sistema.

F.L.I.S.
Suvirsz 1,000 senu žmonių gau
na pensijas.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62

i' Mokame 3-czia procentu ant 
sudėtu pinigu. Procentą yride- 

i dum prie jusu pinigu <1 Sausio ir
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

r turėtumėt reikalasumusu banka 
Į nepaisant Ar mažas ar didelis.

-I* t

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vloo-Pr<Mi.irKM.

4

lyrikai ir toMos nuomones.
Ir Lietuviwl tukli žmones, 

Jaigu anl kunigo užpyksta, 
Tali vyruti ir <isz vieros 

isznyksta.
Geriause tegul nustoja para

piniai va;idaii, 
Ir kmWkistfki užmanymai, 

Juk turime gana savo bedu 
TurimV atniint ant ipaczios 

tir valiku. 
Kad juos iszmaityti, 

Atsakanti mokslą duoti.
Tas del mus daugiaaše turi 

. rūpėti, 
Ne ant mitingu laruma kelti.

♦ ♦ ♦

O jus M a Hanojaus merga i tes 
namie sedekfite,

Ant kampu bambiliu nelaukite 
Ba jau ilgiau negalėsiu 

nutylet, 
Neužilgio t u resnu apie tai 

pakalbėt.
Da lauksiu pataisos, 
Ar gromatos kitos, 

Tada kad duosiu tai duosiu, 
Viską žmoriiem iszduoHiu.

♦ ♦ *

Iii ta Czikaka, 
Koma vliši latrai sulenda, 
Ten bobų yra ipoktĮausių, 

Ir pasiucaiausiu.
Alų H ir munszaine trytuoja, 

Visus ant burdo vilioja, 
Žtinoma, katruos pasiduboja. 

O jus besarmates, 
Ar jau neatjauezete senatvės, 
Juk jau lavonu atsiduodate, 
Ir da latraut nenustojai e. 

Kas isz to bus, 
Juk auginate vaikus, 

JaigiKpaleistuvaut ne 
paliausite, 

Tai gerk nuo vaiku no 
%, sulauksite.

Dievai yra teisus, 
skdbus,..

t

*

i

V mevm ; 
Bet 

Viienok baVsme užleis, 
Ir galas pareis.♦ ♦ ♦

Musu Lietuviai Grandrapidsc, 
Kada susikūąphia tafi. ♦ 

t ankiause, 
Ėdasi, 

Ir peszaai.
Keturi nesenai muszeai, 

Penktas ibi ten inšimaisze, 
Kad sulaikyti, 

Ir juos apmalszyti.
O ka? pats nuo ju in kaili 

gavo,

I

*»A

i 
1
i
i
i

r

*

f

Vos nuo j u iszsigavo.
Namon atbėgės paežiai apsakė, 

Pati paszokus tarė:
Asz nueisiu viską padarysiu. 

Ir žandus del ju isetvis21k>insiu. 
Teisybe, na ir nuėjo, 
Nes toji nelaimėjo, .

Ba įkelia kuldkus apturėjo,
Geriau so tegul bobos nekiszą

•kur neneik nosi, 
Jiftigu kur vyrai mussasi.

Meldzeme noprilygdrtkite 
oicnliitti, %

Prie kokiu ten vagiu, 
Juk jaigu barškute alaus 

pavogė, 
Ir supuolė iszgere,

Tai xlaro no ciriUktw,
T?ktai i)zevijos bomai, 

O tai Vis saposai. 
Jau tai szia gadyne tokia 

mada;
MiJ bus aįiit* hd gana!

Ii ■' •
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A-BE-CELA arba pradUi tkakymo h ,
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DESZIMTS DIENU 
ANT TROPTO

savo

akis

mėsos, po tam 
kaipo malo-

Kada ju praszymus buvo isz- 
jdldytu, mokytojas paprasze vi
su putė slept i kur nors o pats 
pritėarfino prie liūto, traukda
mas qjaskui save vežimėli.

— Cezarai, eik szen! — at
siliepė szvelniau.

Liūtas pasižiurėjo in
mokytoja. Staigaii paszoko nuo 
mergaites, išsisuko ir norėjo 
toliau įaugti.'Bet mokytojas vis 
szvdlniai szauke:

— Eik prie manės, Cezarai! 
Eiksz! — ir smarkiai pasižiu
rėjo in žveri, liūtas užmerkė 

ir nuleidęs galva, lauke
kantriai, kol jo ponas prisiar
tins su vežimėliu.

Prisiartinos prie liūto, pada
vė jam szmota 
draskantis žvėris,
niauses arklys, leidosi insikin- 
kyfi vežimėliu.

Netrukus iszsjgirdo garsus 
botago pliauszlkiinas ir liūtas 
kaip paprastai darydavo, ajM?.jo 
aplinkui kelis kartus, traukda
mas vežimėli. Pamaczius tai 
mergaite nudžiugo ir pradėjo 
ploti rankom, besidžiaugdama 
tuo dideliu szuiiim, kuris taip 
gražiai vožė vežimėli kuriame 
sėdėjo ponas.

Po tam manažerijos savinin
kas tokiu pat budu iszvažiavo 
ant gatves ir
vo npuiažerija. Liūtas kelis 
kartus norėjo iszeiti isz kelio 
bet tuo kart jo iponas išlipda
vo isz vežimėlio ir anam žiūrė
davo in akis taip asztriai kad 
tasai nuleisdavo galva ir ra
miai toliau sau žengdavo. Taip 
pribūta 'in manažerija. Apari 
baimes niekam jokio blogo ne
buvo isz to atsitikimo.

Profesoriaus tasai pasakoji
mas visiems buvo labai žingei
dus, taigi po tam daugiau imta 
pasakoti apie visokius atsitiki
mus .ir tokiu badu mums diena 
grotai praslinko.

Netrukus ugniais saules sky
das, sijodamas aplinkui isz va
karu blizgesius, kasžin kur už 
vandeniu nusJinko ir pražuvo. 
Keliaun'inkaii -pavalgė vakarie
ne, 4itsigule ant ragažu ir pa
sakojosi toliau. Vėlus jau buvo 
laikas kada kapitonas liepė vi
siems gultli.

Naktis praslinko ramiai o 
ant rytojaus užsiimta apžiūrė
ti apregius ir iszbirti savo trop
to tvirtuma. Nieko lyg sziol to
kio paprasto neatsitiko, apart 
to, kad szale tropto pa teminta 
kokia tai plaukianti žuvis.

— Didžuvis! — suriko ka
pitonas, žiūrėdamas in vande
nio fontaną, iszs'diejanczia isz 
jo galvos.

— Dieve, 
suszuko

pasileido in sa
liutas

rainiui

mano Dieve! — 
baimes

Brown. Uei žvėris a rėžiau mus 
priplaukslir karta tik tropta su 
uodega užgaus, pražūsime vi- 
#i.

apimtas

atsi-— Nuszauklime ji 
liepė Edvardas.

— Piiikus daigias! — pa
tvirtino Swell.

— Ne taip tas lengva — pa
lingavo Patrick galva.

— Tai tiesa — tarė kapi
tonas — kad užmuszti didžu- 
vl, reilkia turėti daug visokiu 
i n ranku u: su «za adymai s mes ji 
galime tik nusivaryti.

— Tai nors nusivarvkinie! 
— atsihepc Brown.

— Reikia tiktai gerai patai
kyti jam in aki, —pridūrė Dar
ling — nes nuo jo kietos skaros 
kulkos atszokineja kaip nuo 
plieno.

Jurininkai prisimusze szau- 
tuvus o kada tasai mariu mil
žinas prisiartino ir pasirodė 
a rėžiau tropto, paleista in ji 
vumu‘kartu trys szuviai. Žuvis 
isznyko nuo pavirsziaus van
denio ir netrukus vėl pasirodė, 
musydama uodega in vandeni 
tarp smarkiai, kad pakilo vil
nys, taip kaip nuo audros.

Jurininkai antru kartu pasu
ko Iri Ji savo sKHiituvus ir vėl
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jam in ūkis paleido kelis szu- 
v'ius. Didžuvis dar karta sudaJ 
ve smarkiai uodega in vandeni 
paskui iisznyko ir jau daugiau 
nematyta.

Ilga dar laika po tam keliau
ninkai stovėjo* ant tropto, bi
jodami idant tasai milžinas po 
troptu nopalystu, bet kada pra
slinkus gerokai valandai nieko 
tokio nepateiriinta apart plau
kioja nerio krau'jo ant pavir- 
sziiaus vandenio, visi nusiram'U 
no. Tuo kart profesorius Dar
ling eme jiems pasakoti labai 
daug žingeidžių dalyku apie ta 
maniu žuvi-žveri.

Tuo a t si tiik i m u pasibaigė ke
liauninkams antroji diena ant 
tropto.

Audra ir jos pasekmes.
Sekanti ryta, o buvo tai tre- 

czios dienos pradžia ant trop
to tasai pats vejas, kafip ir pir
miau st ūme juos in Sziaurines 
Amerikos pakraszczius. Visi 
jau linksminosi, kad iszejo isz 
pavojaus, ’kadangi jai troptas 
nuolatos plauks Vis vienon ir 
ton paezion pusėn, 1ietruku$ 
jie dasigausia ant maniu viesz- 
kelio, kuuiuo plaukia laivai isz 
Hamburgo in Amerika.

— Taip vėl perdaug links, 
mintis neturime reikalo — at
siliepė kapitonas.

Ta’i kodėl * — paklausė 
Brown.

— Nes

kurie

laivo 
dar

taip — lingavo
— tuos kalnus 

ant 
bet isz j u visai

Kelione

jai papultam pa
veikslai! tarp smileziu kalnu, 

placzes vietas mariose 
užima, tuo kart su mumis bu
tu blogai.
- Taip, 

aiva Patrick
jau matėme būdami dar

“Albert, 
neiszplaukeme.

dar tolima.
Nepaisant to, lyg sziol varg

dieniams ėjosi ndblogiausia, 
praleisdami la'ilka ant pasikal
bėjimu po isztaisytais 
liais, neatjautė 
spinduliu; valgyti ir gerti bu
vo pakaktinai, o marios buvo 
ramios.

Ir tik aplink pusiaudieni ap- 
sireiszke ant ’dangaus tamsus 
debesukai in kuriuos niekas ne

Tiktai vie- 
debesukai

liejimu

1 >

zeg-
saules 'karsztu

atydos neatkreipe. 
mini kapitonui 
labai rūpėjo.

Man rodosi, kad <isznali
jo turėsime audra — tarė jis.

Tasai apreiszkimas visus per- 
azdino.
— Kad nors nenuskest li

meni — atsiliepe Brown.
—- Nereikia but nedvasiam 

— ramino ji Field, 
drausime 'kaip galime 
šiai.

tie

<r

— Apsi
gėriau-

— N aikinai! — pridūrė at
sisukdamas >in jurininkus — 
suvyniokite žėglius 'ir nuleiski
te stiebą. Irikrmszkite ji tarp 
balkiu’ir drueziai virvėmis pri- 
riszkite.

— Dabar ta pati padaryki
te ir su szetra, idant viesulą ne 
turėtu jokio a t si rėmimo.

Kada ir tas atlikta, tvirtai 
virvėmis sujungta balkiai, po- 
lum suėmus visus Valgius, su
dėta anuos in vieniu baczka ir 
szi <lrucziai su virvėmis pri- 
riszta prie balkiu.

Dabur ta pati padarysi
me su visais kitais likusiais 
daigtais ir su savim taipgi.

— O tas kant! — paklauso 
Darling.

"Y /Las reiMiuga! — atsi
liepė. Brown ir pirmutinis ap- • • l * i • • • • •Hijuose Virve ir prisiriszo prie 
balkio.

Panasziai taip pat pasielgė 
ir ‘kit'i.

— Jai tlik vilnys nesuple- 
szys tropto — tarė kapitonas— 
kada jau visi buvo prisiriszia 
—mums negresia jdkis pavo
jus, nes kad ir Vilnys mums 
drožtu tiesiog in akis, arija nu- 

in mares, galėtumėm 
vol užsilipa ant savo

vestu 
lengvai 
truptu.
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Harold Smith isz New Yorko, negali užmigt i naktimis 
‘h 

da-
nstvdamas ka ežia padaryt su deszimts milijonais doleriu 

Todėl “ 
bar mister Smith jeszko geriausio patarimo nuo žmonių kokui 
budu Imtu geriause atsikratyt nuo tuja milijonu, t ž geriausiu 
atsakymu duos $1,000 dovanu.

ma
kurie atnesztu didžiausia geradojyste žmoniems.

Po tu žodžiu nelaimingi pasi
meldė Jir lauko 
ežios audros.

Netrukus 
pradėjo rodyti pirmus savo 
piktumo ženklus.‘Smarkus ve

šu judino mariu pavirsziu, 
dideles vilnys, kurios 

menka tropta’isukeldavo augsz- 
tyn, kad paskui trenkus in pra
pulti. 'Juodus ddbesius drasko 
nuolatinis žaibavimas o griaus
mas ne ant vienos sekundos ne
nustojo oszes.

Keliauninkai prisirisze gu
lėjo laikydamiesi tik braszkan- 
cziu balkiu ir lentų; vilniu mė
tomi in .visas puses buvo visisz- 
kai perszlape.
• Staiga didele

prisiarlinan-

gamtos 
pirmus

gaivalai

ja* 
szoko

prisirisze

vilnis užgavo 
tropta taip smarkiai kad sun
kesni (laigtai atitruko nuo bal
kiu ir nusirito in mart's.

— Pone! neapleisk mus! — 
meldėsi nelaimingi skenduoliai, 
laukdami 
smert ies, 
riomi 
trukti.

Balkiai vienok nors braszko- 
jo, bet laikosi cielybeje.

Ant kart isz naujo milžinisz- 
ka v i In i s pakele tropta augsz- 
tyn, po tam paleido marioms iii 
pražiotus nasrus.

Nelaimingi neteko sanrnones, 
nežinojo net kas su jais darosi.

Taip praslinko ciela baisi 
naktis.

•Sekanezia diena iszsiblaive, 
užėjo aukszcriau saule, vejas 
beveik visiszkai nutilo ir ma
rios vėl pasiliko ramios. Van
denio | >a vi rszi um'i į )la ūke 
troptas, o ant jo gulėjo prisiri
sze nelaimingi su užmerktomis 
akimis; rodėsi,’kad visi jie 'bu
vo jau negyvi.

Pagalios vienas isz j u pasi
krutino ir atvėrė akis. Buvo 
tai kapitonas.

J a u po

buvo

r>

kas valanda sau 
^kadangi virves, ku- 

prisirisze, galėjo

valanda 
virves

paviršiumi

kusius veidus 
gal apalpę >—

o

— (are 
bet tik

kad 
nenukentejo,

t roptas 
nelaimi n-

tare Brown.

Persitikrino 
daug 
gieji džiaugėsi ir viltis isz nau
jo juos atgaivino.

Dabar vertėtu kiek nors 
pasidrutiinti!
Bet tie žodžiai t.nejaus jam ant 
lupu užmirė, nes ant tropto ne
buvo baczkos su valgiu.

Dabar aid 
lementas,

— Die\‘e,

tropto prasidėjo

mes

t iiko ?' J nk

vietos -
Ha! -

1

silpnai

dabar nelaimingi 
kaip laike

• -b »» 
bai

ka dabar 
nelaimingi pradėsime ?

Kaip-gi tas viskas atsi- 
stiebas iszliko, žėg

liai ir kili audeklai taip-gi ant
alsiliepe Darling.

atsiduso kapito
nas —• turbut labai 
baczka buvo pririszta.

Atsiminė 
kad girdėjo,
siausios audrosi, kas toksai sun
kus nusirito ir inpuo’lo in van
deni, bet pathmseje nežinojo, 
kas tenai buvo; •nemislino tai
gi, kad tai ten buvo ju valgis. 
Žiurėjo vieni in kitus tylėda
mi.

vieni

Jai neateis kogreieziau- 
sia pagetba, 
pražūsime badu ir nuo 
kulio.

busime pražuvo;
trosz-

Kodėl ir mes nenusken- 
dome laike audros! — vaitojo 

l’urcjome tada pro- 
užbaigti savd tuos kenteji-

vienas, 
gn 
mus.

Neka’lbokite taip priete
mai — (are kapitonas; - Gal 
mus koksai laivas pa temins ir 
iszgelbos. rl\>liaus bus.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapnjokania gyduole variuojama su 
stebėtino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimu, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
hzrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY
rji 24 MULLBERY ST. READING, PA.

— .. i . n rj. i ■ ■ . r----------------------------- - t----  ------------------ -------------------------- —

K. Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

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

516 W. Spruce Str
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

M

PA.
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Dvideszimts - Penkios 
Valstijos Diskusuoja
Senatvės Pensijas

■ . .

Szcszios \’alstijos ir Alaska 
intsatymu aprūpintos pensijo
mis seniems;įplianjus duoti pen- • ♦ * • rri ? ? .
i

k u i r temoju ;
Vai rijose yra

/

sijas seniems. Turi prieszinin- 
Hzindjen Suv, 

insteigu1,200 
biedniems senolėms.

Ka reikia daryti su seniems 
žmonėms, kurie negali dirbti ir 
kuriu neturi isz ko užsilaikyti?

Ar jie ateityje, kaip ir praei
tyje, turės i(*szkoli pngelbos 
kur tik jos gali gauti, papras
tai betureziu * namuose,
nors sziadien nevadiname tuos 

betureziu namus” 
Arba

kad

audrai! — su- 
szuko garsiai. — Ei, 'kelkitės: 
— ale persigando pamatęs ju
rininku ir keliauninku mib'lan- 

, — gal miega, 
pamielino.

Atriszo jiems virves ir pir- 
miause in artimesni atsiliepė:

— Darling! prieteliau! Ar• • * miegi!
Bet profesorius ne nepusįju- 

dino. Pradėjo tada kapitonas 
ji trinti; netrukus patemino 
kad apalpęs atvėrė likis.

— O tai miegojau!
ir norėjo pasiraivyti,
sustenėjo. — O kaip man kau
lus gelia, tarytum, butu mane 
kas lazdomis sumuszo! — Skun
dėsi. ■

Field nuriszypsojo.
— Ha! ha! ha! Gražus mie

gas — atSiUicpe — ponas buvai 
apalpęs, 1bet ne miegojai.

—r Apalpęs?! O, atsimenu! 
Tai ta liaisioji atidra mane už
kankino. Žinoma tarė kapito
nas — ir atriszes visus galuti
nai, drauge su profesorium juos 
u t gaivino. % 1

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

1j

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius de! laidotuvių, kriksz- 
tinib, vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St j Mahanoy City, Pa.

... ............................................ ......... ..... I I>

teigta ir.net 408 namus tikeji- 
miszku draugyseziu užlaikytus.

German Masonic Home New 
Yorke buvo pirmas fraternalis 
namas. Atidarytas 1867.

Order of Odd Fellows užlai
ko J7 namus; Masons 38Kni
ghts of Pythias 12; Visi fra- 
terhalus namai gali užlaikyti 
net 10,500 žmonių. Iowa Odd 
Fellows mimas Mason City, 
kasztavo net $177,000 pastaty
ti,, ir puikus Beivllur namas 
Crawfonlsville, 
vienas isz 
szies namu.

Jsz 475 namu tilįejimiszku 
draugyseziu užlaikytu, katali
kai insteige 156, Liuteronoi 47, 
Metodistai 45; Prezbiterijonai 
39; Ba|)tistai 20 ir t.t. 42 Žydu 
organizacijos turi namus 

, 1

Kings Daughters turi 11 na
mu, Salvation Army ir Volun
teers of Ąmericii po vietui na-

Indianoj, yra 
puikinusiu tos ru-

/
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< 4 sc-namus “betureziu namus” bet
“namus seniems”? Arba ar 
vietines Valdžios ir valstijos su
pras savo atsakomybe ir ban-

ma. Ir tie visi namai gali pri
žiūrėti net 30,000 žmonių.

. nioins.

Kad Lietuviai protą turėtu, 
Tali su valkatoms neužsidėtu, 
Szviosiom aklini pražiuretu, 

’Tikcjirno nciszrižadėtu.
Lietuviai ant y palos nežiūri, 
Tiktai ant to katras ilga 

žipona turi, 
sulona parėdytas,Bile iii

Tai jau* už la/iniinga palaikytas.
V

?

iszriszti saltadys tinkamai 
problema ?

Problema yra labai sena. Ke
lios Szalys Europoje išrišo 
problema insteigiant senatvės

Isz tu namu seniems, 115 pri-
J 

kaslink tautos
uo.M I^iuopejt išminu )prie nekurin inleidim(

• • >• 1* VClkll 111 V imU ivupii mi ici nvwn
VenHijns. l’u skaliu pavyzdi ne- rusL,s nl.bn h1v()s VicnflS
ka szeszios valstijos szioje sza
lyje. Bylos, aprūpinant senat
vės pensijas, buvo investos net 
21 valstijose ir net Valstijų 
Kongrese. Ir tokiu budu pndf 
lema pavirto tautiszku klausi 
nun. ;

To instatvmo
♦' —

nenor prieszinti, ikad senųjų Ii

••i ii

priesziiiinkai

reikalavimu

ima ti’k Suv. Valstijų pilicczius 
29 tik Amerikieczius, 4 tik 
žmones Angliszkai kalbanczius
5 priima tilk VJkieczitis*; 4 Vo- 
kieczius-Amerikieezius, 24 tik

'W Žydus, 2 Prancūzus, 6 Szvcdus,
2 Norvegus, 5

kimus yra visuomenes aisako- 
invbe.
pensijos neves pine
dauginus

Jie sako, kad senatvės 
taupumo, 

žmonių taps tingi
niais. Kad kuomet žmones ma
tys, kad vnlstjos užduotis yra 
prižiūrėti savo senuosius, tai 
senu iii irimines visai nenorės 

prisidėti

sanuosi u* 
enuju gimines visai 

juos užlaikyti arba 
pri<> ju užlaikymo.

Bet sumanymo rėmėjai irgi 
turi daug argumentu.'Jie bau
di) darodyti, kad' biednumo 
priežastis senatvėje paprastai 
priguli nuo ligų ir visokiu ne
laimiu. Moderniszkdj industri- 
joj kompanijos nenor samdyti 
virkz szeszlasdesžimts metu 
amžiaus vyrus bet ieszko jaunu 
darbininku tu vietas užimti. 
Tuo budu daug žmonių nuolat 
prąszalintj nuo savo darbu. Be
darbis ir ligos tuoj iszbaigia 

sunkiai sutaupytus 
Ir ne visi senieji turi 

vaiku juos užlaikyti ir prižiū
rėt i.

New York ’e, Geroves Taryba 
bendrai su American Associa
tion of Labor Legislation ir 
Fraoternal Ordos of Eagles ve
dė tyrinėjimą Amerikos’ di
džiausiame mieste. Ir tas tyi‘l- 
nejimas parodo labai interesin
gu faktu. Pasirodo, kad vieszos 
ir privatiszkos insteigos New 
York’e prižiuro net 13,000 se
nųjų. Apart tu, teikia pagalba 
net 2,350 kitiems, kurie negy
vena insteigose bet, kuriuos fi- 
nansiszkai szelpia invairlos or
ganizacijos.

Tos skaitly nes neinima tuos 
žmones, kuriems pagelba tei
kiama industt’ialiszku ir ko- 
merėialisžku dabdaviu, ir nei
nima pilnai isztarnavusius ka
reivius, mokytojas, ugnagesius 
po) icistus, ir kitus. J u tas tyri
nėjimas apemo visokius užsiė
mimus ir szeimynas. Bet dau
giausia buvo paprastu darbi
ninku ir szeimininkiu.

Beveik 86 nuoszimtis Ame
rikoje gimė. Kiti paėjo isz 31. 
kitu szaliu. Daugiausia isz Vo
kietijos, Rusijos, Airijos, Ita
lijos ir Anglijos.

Nelabai senei Suv. Valstijų 
Darbo Statistikų Biuras vede 
svarbu tyrinėjimą invairiu bu
du sulig kuriu darbininkai Jr 
kiti szioje szalyje aprūpinti sa-

Skandainavus, 
20 tik baltuosius, 8 tik negrus, 
ir 3 namai priima bile kokius 
iszskiriant negrus. Vienas na-, 
mas visu tautu Žmones priima 
bet pirmenybe duota Szvcdams 

pirmotiybe duoda Vokie- 
cziams ir 4 Skandinavams.

Tie namai paprastai labai 
gražiai aprūpinti, su užtektinai 
žemes pavėlinti gyv’entojams 
patiems atlikti lengvus ukinin- 
kystes darbus. Tos insteigos 
bando auginti reikalingas sau 
daržoves kas sumažina užlaiko 
iszlaidas.

Dar randasi apskrieziu szio-

»>

je szalyje, kurie vis turi savo 
betureziu- namus ir kaikurle 
isz j u pam^zUs in kalėjimus ir 
ne apistojimo vietos biedniems.

Arizona prakirto keliai 191,4 
kuomet isznaikino betur-

k

lyrikai ir takios nuomones. 
Ir Lietuvio! taki žmones, 

Jaigu ant kunigo užpyksta, 
Tali vvruti irdfiz vieros 

isznyksta.
Geriause tegul nustoja para

piniai vuidaii,
Ir kmliiikiszlki užmanymai, 

Juk turime gana savo bedu, 
Turimi* atmlint antpaerios 

>ir vaiku.
Kad juos iszmaityti, 

Atsakanti mokslą duoti.
Tas del mus daugiaaše turi 

. rūpėti, 
Ne ant mitingu laruma kelti.

♦ ♦ ♦
O jus Mahanojaus mergaites 

namie sėdėkite, 
Ant kampu bambiliu nelaukite 

Ba jau ilgiau negalėsiu 
nutylet, 

Neužilgio t u remti apie tai 
pakalbėt.

Da lauksiu pataisos, 
Ar gromatos kitos, 

Tada kad duosiu tai -duosiu, 
Viską žmoriiem lazduosiu.

♦ ♦ ♦ 
In ta Czilkaka,

Konia vUri latrai sulenda, 
Ten bobų yra ipcikąausiu,
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žmogaus 
pinigus.

vo senatvėje. Tyrinėjimas ine-
me visa szoli. Federate valdžia, 
valstijos ir didieji miestai, fra- 
ternales organizacijos ir invai- 
rios tikejimiszkos draugystes 
bando išrišti senatvės prob
lema insteigiant specialus in- 
steigas seniems. Suv. Valstijo
se yra net 1,200 namu seniems. 
Tie i n ima net 9 f ode ralius ka
reiviu ir jūreiviu namus, 
valstiškns .namus, 
frat emaliu

Jift I 
.J 

#1
M

IĮ 
H

m.,

m., 
ežiu namus ir insteige senioms 
ir motinoms pensijas. Aktas 
buvo pripažintas ne'konStituci- 
jonaliszku, bet vistiok Alaska 
šoko jos pavyzdi ir 1915
priėmė instatyma aprūpinant 
pensija isz $12.50 in menesy se- 
nseniems szesziasdcszimts-pen- 
kiu mctil.

Pabaigoje 1928 m., matome 
pensijos instatymus veikiant , 
szesziose valstijas© — Colora-
do, Kentucky, Montana, Neva
da, Wisconsin ir Alaska. Apll- 
kantai paprastai turi būti 75

11 1 • M _ _ w tok.

(55 Nevadoj irmotu senumo
Maryland©), turi būti Suv. 
Valstijų pili ©ežiai nors penkio
lika metu, ir gyventojai vals
tijos arba atpskriezio nors 1b 
metu (10 metu Ne vado j.)

Montanoj mokama $25. in 
mėnesy. Kentucky $250. in me
tus.

Tose valstijose apskrieziai 
gali nutarti ar priimti pensijos 
instatymns. Apskritis gali pri- * - A * A A
imti instatyma ir po metu pa
bandymu jeigu nepasekmingas 
gali panaikinti.

Isz 280 apricricziu valstijose 
kurios priėmė senatvės pensi
jas, 52 priėmė pensijos sistema.
Suvirsz 1,000 senu žmonių gau
na pensijas. F.L.I.S.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,368.62

46 *
101 narna ' 

organizacijų iiis-' <

> Mokume 3-czia procentą ant 
r sudėtu pinigu. Procentą pride- 
J dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
f 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
C turėtumėt reikalą su musu bunka
> nepaisant ar mažas oi* didelis.

f G. W. BARLOW, Pres.
C J. FERGUSON, Vice-Pros.b Kas.

Ir pasiueziausiu. 
Aluti ir munszaine trytuoja, 

Visus ant burdo vilioja, 
Žinoma, katruos pasįlaboja.

O jus besarmates, 
Ar jau neatjauezete senatvės, 
Juk jau lavonu atsiduodate, 
Ir da latraut nenustojai e.

Kas lisz to bus,
Jbk auginate vaikus, 

Jaigu paleistuvaut ne 
paliausite, 

Tai gero nuo vijiku ne 
sulauksite.

Dievas yra teisus, 
Bet ne skilbus, 

Vienok bausme užleis, 
Ir galas pareis. 
♦ * t

Musu Lietuviai Grandrapidse, 
Kada susikuapina tai 

tankiause, 
Ėdasi, 

Ir peszasi.
Keturi nesenai muszeri,

I

4

I

i f 
i
I 
i

Penktas in ten insimaisze,
Kad sulaikytu, 

Ir juos apmalszyti.
O ka? pats nuo ju ’in kaili 

gavo, 
Vos nuo j u iszsigavo. 

Namon atbėgės paežiai apsakė, 
Pati paszokus tarė: 

Asz nueisiu viską padarysiu. 
Ir žandus del ju iaztvisZkinsiu.

Teisybe, na ir nuėjo, 
Nes toji nelaimėjo, .

Ba kelis kuldkus apturėjo, 
Geriause tegul bobos nekiszą 

kur neteik nosi,

I

daigu kur vvrai tnuszasi.
• • ’ ♦ I

M ei d žemo neprilygdnkite 
©iri tiku, t 

Prie kokiu ten vagiu, 
Juk jaigu bacakute alaus 

pavogė, 
Ir supuolė isugvre, 

Tai daro no riritfluw, 
Ti*kt uu 'Dzerijos bomai,

O tai Vis saposaL 
Jau t h i szia gadyne tokia 

mada;

i

i

1

'II

Ei, bus a|li<» hd ffkha!
. -- ■ ■ ---------- ------------------------------------------------------- u...- _ v- T

A-BE-CELA arba pradifa akaltyiao faf #
rassymo, del Taikėm*. . Preke Iff 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
' ■ "fil MAHAlįOY CITY. PĄ.
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SHENANDOAH, PA.
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Elizabeth, N. J.
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— Ketverge pripuola kata- 
liku szvento In Dangų Žengi
mas V. Jėzaus, arba kaip tai
paprastai vadina Szesztines.

—- Panedeli ryta tik viena 
Ilillso kasykla pradėjo dirbtų 
kitos Readingo kompanijos ka
syklos sziadien nedirbo.

— Panedolyje 
Pottsvilles sude suvlrszum 200 
visokiu teismu.

— Viktorina Lapinskas, 601 
W. Mahanoy avė., iszvažiavo 
in Texas ir kitus žymius mies
tus ant trumpos vakacijos.

•— Nedėlios vakara atsi
buvo linksmas vakarejis ant 
pagerbimo prabasz/jziaus Czes- 
no varduvių. Vaikeliai atliko 
savo užduo'tes kopuikiausia, 
kurio buvo iszlavinti per sese- 
res Srv. Juozapo parapines mo- 
kjokios. Sveteliu buvo pilna sa
le ir visi buvo užganadinti.

PRANESZIMAK

prasidėjo

— Staigai papaitkos, Ber
nardas Azcreviczius, 607 W. 
Poplar uly., užklupo ant savo 
kaiminkos Onos AnUssdkevi- 
czienes, 45 metu naszles su ke
liais vaikais, be jokios priežas
ties, perpjaudamas jar gerkle 
su senu britva. Motere nubėgo 
pas kaaminka, kuri apriszo žai
dusi ir tuojaus nuvožė in ligon- 
buti kur badai, sveiksta.JPasiu- 
telis po tam nubėgo ant stogo 
ir nuszoko an!t ulyczios užsi-

I muszdamas ant vietos, 
’ į<. * AT< % « X*. Rb AC4 M X1] XW WWW < > A 4 W <

geikle.

v

miestas tai dar ant daugelio 
szimtu metu gali gyventi su

visokiu fabriku ka be ju nega
li visa Amerika aipsieiti, o la
biause Najoitko miestas nes be
veik visu geležinkeliu pasažie- 
riniai treinai ir tavoriniai tu
ri ei'ti in Najoika isz visu kam
pu A'merilkos. Eli za.be th port e 
tai mažai tikru Amerikonu gy
vena, galima rasti kokia tik 
tauta yra jilacziam pasaulyje 
• "9 ^ • * • ■ • •

H

j ' t.”

Szitasl labiause

- I.
'■ ■J*’** " S'A U EB v ,.i H

savo szeimynoms. Daugeli yra
* « a « •>• 1 * <k « a

1 , >• •

_______ • moteres, jaunos ir se
nos, o ir jau nenesza dineikiu 
alaus kaip 11 motu atgal nes 
negali gauti, geresnio. O tas 
prastas tai ne užsimok a ne di-

"" u i"... .... . ... !■
‘ 1 I i s «

taip kaip ir pirma. Motermo- 
nais vienas atlieka darbu, veža

• y *
-. ..

"fw

i • ■ \ '

’ ’ "‘-i ; -'.'ri-K.*.

ANT PARDAVIMO.

? pir- 
miause perpjaudamas ir sau

ir pavidalo. Lietuviai ir stovi 
ant vidutiniu kojų. Turi dau
gelis savo stulas, po kolos ant 
3 lubu.ir vertos po kelis tuks- 
tanczius.

hegail i gau ti. ^eresn io.

peilkla 'termoti tai apsieina ir 
taip.

konduktorius ir ežia jau pava
rė tik pniežaistis tokia kad pa- 
sažieriu negali gauti in vales 
bet strytikariai vis beveik pilni 
o ypatingai nuo N. Y. Pustyto ir 
Broolklvno tilto in Brooklvna •/ ►

........... . ...... .... ............................. ................... .  I .. ......... I................. ......... .......................................... ...................  ..... .........,W„U........  

i——Į ■ *11 - ■ <

Bosai automobiles tai visus
. •? „i '

tik už 5c. bet neduada transfer 
tai dar daugiau kompanijos pi
nigu padaro ------ *
penktuką su vieniu darbininku 
kaip pirma 7e. buvo, du darbi-

.vjaždamos;. už

ninkai ant karo buvo ir trans
fer davė. Kompanijos viską pa-
sitiUĮBe tik del suves, 

Salį HfticHHlv.. 

9S u pagarba
| ' M*'

A. Sueta.

Skaitykite “Saule”

ik

>

Vienos 3 laipsniu augszczio 
stubos po numeriu 117 W. Ma
hanoy Avė., kitos ant 118 W. 
Pine St. Del tolimesniu žinių 
kreipkltes pas: (t.m.17

R. P. Swank,
34 W. Mah. Avė.,

: - , ‘ 1 I / ..,

PAJESZKOJIMAI
-

Asz Antanas* Barkauskas pa
jeszkau Igno Laukinio paei- 
nanezio isz Seinų Apskriczio, 
Veisuju parapijos, Kuotoniu 

i kaimo. 30 metu kaip Amerike, 
’ir jokios žinios apie ji negir

DAiva>7irnnMAf

Mahanoy, City, Pn. dinb N,e,žinom ar jis gyvas ar
art)a nas: .

John Goyne,
227 W. Center St., 

. Mahanoy City, Pa.

■v—

r

mires. Praszau atsiszaukti ar- 
ba kas ka apie ji žino tegul at-
siszaukia ant sekanezio adreso 
už ka busiu labai dėkingas.

Ant. Barkauskas,
31 Portland St.

John A. Giesen gerai žino
mas plumberis, persikrausto 
isz 39 W. Spruce St., in nauja 
vieta po No. 500 \V. Spruce St., 
kur su reikalais praszo kreip
tis ant naujo adreso. Jisai taip
gi per trumpa laika inves jusu 
stuboj maudyne su visais in- 
taiuymajs už $235. Arba inves 
ėziluma in jusu st ubą papras
tam puse loto didumo už $375. 
Darbas gvarantytas ir ant 
lengvu iszmdkescziu.
lt) Telefonas 153-J
FARMA ANT PARDAVIMO.

Girardville, Pa. f Jonas Arn- 
brazas (Ambrose) mire praeita 
Sereda namie, po trumpai li
gai. Velionis paliko paezia, lec
tures (lukterės: Zakrosniene isz 
New Yorko; Zutlkienc czionais, 
Judenkiriene New Yorke; Nu- 
gelskiene Konetike; kaipo pen
kis sūnūs. Laidotuves atsibu
vo Panedelio ryta su pamaldo
mis Lietuviszkoje Szv. Vincen
to bažnyczioje.

Pottsville, Pa. — Isztiknrju 
szeimyna Vilkaicziu turėjo ne
mažai nelaimiu! in trumpa Ifti- 
ka. Sztai, praeita Ketverga li
kos užmusztas Jurgis Vilkai
tis, 24 metu, Sherman kasyklo
se. Praeita menesi jojo motina 
mirė; jojo tėvas ir brolis mirsz- 
ta nuo uždegimo.plaucziu o pa
ti kuri nesenei pagimdė kūdiki 
randasi pavojingam padėjime. 
Vilkaitis likos užmusztas in 
trumpa laika po pradėjimo 
darbo;

■ •

Daugelis saliuniniku ir daro 
da biznius taip Ikaiip ir 11 metu 
adgal, be jokios baimes sausu 
agentu. Gailimą sakyt szlapiau- 
ses kampelis visoje vadinamo
je “sausoje” Amerikoje, (kiek 
asz matau. Ir beveik pigiause 
galima gauti dar vidutinio 
alaus stilkla 8 ancu už 15c. ka 
Chicagoje, Philaddlphijoj ir 
Wilke’s Barre po 25 ir 30c. Dc-

sausoje

His Secret of Getting Rich
9 

Lawrence, Mass.

90 akeriu geros žemes, didele 
gera stuba, geri visztinycziai, 
geras vanduo, žeme derlinga, 
daug dideliu medžiu, 5 geros 
karves, pora geru jaunu mulu 
ir vienas geras arklys, visztu, 
aneziu, kalakutu ir kiaulių. 
Kluonas sudegė priesz Velykas 
šu visoms maszinoms, t rokai, 
automobiliai, todėl parduosiu 
pigiai nes motere mirus o vai
kai nebūna pas mane ir vienas 
negaliu apsidirbti. Atsiszauki
te tuo jaus ant adreso.• _ 4 1 _

R.F.D. No. 4

(t.f.
Enoch Auksztinis, 

Catawissa, Pa.
ANT PARDAVIMO.

Farma 47 akeriu su visoms 
maszinerijoms ir gyvuliais. Gy
vuliu randasi tymas mulu, trys 
karves ir t.t. 7 akeriai girrios. 
Vanduo stuboj ir tvartuose. 
Farma 2Va myliu nuo East Ma
hanoy Junction ir 5 mylios nuo 
Mahanoy City, Pa. Parsiduoda 
pigiai. Atsiszaukit ant szio ad
reso: (lt.

A. G. Klingeman, 
Locust Valley, Pa.

ANT PARDAVIMO.
— ■*X-

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: 

■ Anna Konsavagc,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

PARSIDUODA.

(t.f.

Kampinis, bizniavus namas 
su visoms vigadoms. Seniai in- 
steigta buezerene ir grosne. 
Biznis gerai iszdirbtas. Gera 
proga bizniui tinkamam žmo
gui. Savininkas nori atsitrauk
ti nuo biznio kad pasilsėjus. 
Atsiszaukite ypatiszkai tarp 6 

z ir8 valanda vakart arba kreip
kitės rasztu sziuo adresu: (t.38

Mr. Geo. Casper, Jr., 
625 N. Wyoming St

Hazleton, Pa.

Dr. T. J Tacielauskas
.Pirmutinis Lietuviszkas 

Dantistas Mahanojuje.

f

•>

Slagle, W. Va. — Balandžio 
Logano ligonbuty mirė8 d., 

szirdies liga Juozas Valutskis, 
45 metu amžiaus Lietuvis. Ve
lionis kilęs isz Garliavos mies
telio, Suvalkų redybos; isz 
amato buvo kalvis. Pennsylva- 
nijos valstijoj turėjo seseri ir 
szvogeri Kriszcziuna.

Palaidotas miesto kapinėse. 
Lai buna lengva jam szios sza- 
lies žemele. — K.

Scranton, Pa. — Sziomis die
nomis Lackavanna apskriczio 
teismas isznesze nuosprandi, 
kuriuo Juozas Yįnikus 'nuteis
tas asztuoniems metams kalėji
mo už subadyma žirklėms jau
nos mergaites I 
Tas atsitikimas buvo pereita 
molą. Mergaite isz tos priežas
ties mirė. Juozas YuVkus iki 
teismui sėdėjo kalėjimo užda
rytas. Apie Pangoniute jau bu-

“ Keleivy 
“Keleivio”

jai galėjo pastebėti. Dabar tik 
praneszti apie Yurkaus nutei
sima in kalėjimą. Yurkus yra 
da jaunas vyras, vos tiktai 32 
metu, ir jis gal butu negavęs 
nei tiek sėdėti, jeigu butu bu
vo kam už ji užsistoti. —

vo savo laiku 
szyta ir

Asz pajeszkau savo tęva An
tanu Gudaiti kuris apleido Mt 
Carmel, 18 metu atgal. Malonė
kite kas ka žino apie ji ar jlt 
gyvas ar mires praneszti man) 
sziuo adresu: •

Anha Gudaitis, 
1104 Poplar St., Kulpmont, Pa

M
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Told How He

_ Win II. nil* ana n i —r <

Įlf George'. W. Perkins
One of Americans’ Greatest 

Financiers,
Made His Success

(t.3€

ELEKTRIKOS 
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAJ
Pennsylvania Power & Light 

elek tri kine kompanija iszdavc 
nauja Stock’a arba Szerus. Ti<| 
szerai parsiduoda dabar tik pc 
$97., atnesza penkta procento 
ir procentas mokamas kas try; 
menesiai. Daugelis musu Lietu 
viu turi tos kompanijos 7 ir ( 
procento szerus ir jie žino kac 
tie szerai yra saugus ir ju pre 
kės daug auksztesnes negu ka 
da juos pirko. Galite tuos szej 
rus pirkti taipgi ant lengvi! 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininkf 
dirbanti prie tos kompanijof 
arba iszkirpkite kuponą isz di 
delio apgarsinimo ant szite 
puslapio ir nusiunskite ant že 
miaus padėto adreso.
Pennsylvania Power&Light Co

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

Allentown, Pa

gute visa tik po 25c.; kituose 
miestuose tpo 50c. stiklukas ir 
sunku gauti. Czia labai sunku 
del motinu ir vaiku nes beveik 
visos stubos ant 3 hibu tai rei
kė malkas ir anglis aitsinesztio 
isz skiepo, pelenai iszneszti. 
Paskui vaikai mažokai katrie 
dar silpnas kojas turi, kiti jau 

. gali lipinet su savo pajiegoms 
trimi tropais kol jau pasielko 
gatves grindis. Pusi bo vines 
kolos valandas žemyn būda
mas, dar baltai aprėdytas, tai 
kaip jau sugryžta ta ekskur- 
szina padaręs, iszrodo tokia 
kaip balta kate perlyStu per 
kaminu pilna suodžių.

Motinai vėl reike prausti ir 
drapanas permainyt. Daugelis 
geležinkeliu yra, inžinai begu 
greitai, juodus durnus verezia 
isz kaminu, minksztu anglių su 
gasu ir solferių. Ratai durnus 
pagauna ir paflidka ant žemes 
kaip drėgna po lietui, oras yra 
daug sunkesnis, dūmai neduo
da paisi’kdlti .iii virszu tai var
tosi ant žemos ir užsemo Bklc* 
pus ir pirmas grindis kamba
riu, taip kaip Susquehanna 
upe pereita menesi krasztus 
Plymonto ir Wilkes Barriu užr 
seme. Ne skanus kvepalas, te
kis kaip treinas eina tuneliu ąų 
langais atidarytais, reike ko
sėti ir slaudete suaugusiam. 

Pangoniutes. o kaip mažiukam vygese gulin
tiems dar gal blogiau.

Kalnakasiu stubos tai daug 
didesnes, galima po 5 ir 6 kam
barius sveikose vietose 
aulksztose 
kaip Lietuvisjdki bozai o czia 
kaip avinikes kurie ant pirmu 
grindų gyvena 3 ar 4 kamba
riuose. .

Darbu czia ir a/plinkineje vi
sada galima rasti kas nori dirb
ti ir koki amata moka. Pras
tus leberiai uždirba nuo 35c iki 
50c ant vai. Meisteriai nuo 68c. 
iki doleri ir daugiau1 už vai. 
Kas ka gali gero padaryt tai 
tiek ir mokėti gauna. Durnai 
dar verezesi isz kaminu, ratai 
sukasi dirbtuvėse ir beveik 
kas diena dirba. Bomu mažai 
matyt nes tos karezemos kur 
jie užsilaiko tai jau nėra. Vie
nos dar tuszczios, kitos jau 
pertaisytos del A. ir P. kromu 
nes visi buvo ant kampu gat
vių tai įin'kami ir del kromu. 
Jau asz czia prabuvau 4 dienas 
tai tik viena girta maeziau, tai 
didele permaina kaip pirma 
asz maeziau daugybe girtu vy
ru ir moterių. Lietuviai turi 
didele sale isz plytų ant 2ros 
gatves Lithuanian Liberty 
Hali. Lenkai ant 3 gatves Ša
kalio sale ir didele murino 
Lietuviu bažnyczia. Daili mu
rino klebonija ir mokykla. Se
serys mokina goru Lietuviu 
vaikus Angliiszkai ir Liotuvisz- 
kai tai bolszovikai randa dau
geli prioziniu ant sesueziu ku
rios juos dar geriau gali isz-, 
mokyti už miesto mokytojas, 
ne tik Lietuviszikai bet ir Ang- 
liszkai nes jos daugiau iszsila- 
vine.

Asz czia jokio broko neradau

taip kaip Susquehanna

Plymonto ir Wilkes Barriu už:

4'

y-ų "1!

” ra- 
skaityto- 

v
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Boston, Mass. — Norėdamas 
sulaikyti automobiliaus vagi, 
pereita savaite žuvo Pranas A. 
Ziminskis, 23 metu amžiaus S. 
Bostono Liet n vys. Vagis buvo 
pavogęs nuo gatves taxi ir no
rėjo pabėgti. Ziminskas pasi- 
szokejo ant taxi sparno ir ban
dė vagi sulaikyti. Norėdamas 
Ziminska atmuszti, vagis pa
leido isz ranku vaira'ir auto
mobilius pataikė in elevated 
geležini szula. Jaunas Lietuvis 
buvo užmusztas ant vietos, o 
vagis pabėgo. Tas atsitiko Ne- 
deldieny ant Washington St.

— Cambridge’ujo pereita 
Nedeldieni susikūlė 2 automo
biliai. Vienas ju buvo Lietuviu,
o antrųjų važiavo Žydelis So-
gal isz Dorchestcrio. Žydas in- 
važiavo in Lietuviu maszina, 
užmuszdamas Juozu Vali Ir 
sunkiai sužeisdamas Juozą

• Lukszi. Policija sake, kad ji

s»^Ant Aniro .Flore Kline Sztoro
W W» Centre St; Mahanoy City

ir
smagus kvepalas

He said: “Nobody
• 1 , t ■’ "

by merely SAVING money
can

I
become wealthy $4.00

jieszkos varanto priesz Žydą 
už žmogaus užmuszima.

Kulpmont, Pa. — Simanas 
Brankeviczia su paežiu isz De
troit, iMich., lankosi czionais 
pas tėvus. Kelione atbuvo su 
awtvmoW“^,

14į< ’ i1 ’ '-Ij. ~ 1. I 1 '

'¥
> »
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4

you must
INVEST it.

I» I .

*k« ’» I 'HR. t , M • I' .* Ml*.

B • * ‘ i
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When a clerk in a big life insurance company, Mr. Perkins l( ,
drew out his savings from the bank and bought the securities 

“I bor- 
Then I 

realized that I was a partner with the men in the Insurance 
Company and had the best financial brains working for me 
as partners.” 

. 1 ■ ■ L I. ' L ' . • I- „ k.

Invest YOUR Savings 
PREFERRED STOCK 6f

> ' » i

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.I *

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
NEDELIOJ 12 MOJAUS

Duboltavac 
Tikletaa

Specialiszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
7:30 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Giants su Chicago 

New Yorke, 12 Mojaus
..    in ■! —    ■   — I-UMIM!R, 4-oapsaiai.

..

that the insurance company was buying. He said, 
rowed all the money I could aud^ put that in, too.

/

I

6 6 6
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir M&lerijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekote.

ISZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

in

It’s SĄFE and Pays OVER 5% on Your Money

X*

0

f

I.

/r v 1 *
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! > > '

' f i 1' -
1*
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Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe

Turime Visokiu Daigtu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 1 

‘ gydoliu už nupigintas prekes.
APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

| Ant. J. Sakalauskas l
g LIETUVISZKAS GRABORIUS 9 
g (Bell Phone 872)
u 331W.‘Centre St. Shenandoah, Pa. A

Buy your shares 
from any em*
ploys of th« 
Companyihay
oreoMTMlemiai

' 1 . ‘ ' I ’■ i'
■■.kP'i.i , rdafst , r M11'-: II- ..!■

<•«

nos Ini veik v&T gera %
•« U I 
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY , 
Pr«f«rr«d Stock Dept., Allentbwn, Pa.

(Mark X Io □ meeting yoiir requirement*)
□ | with to eubecribe for— •hare* your W Preferred Stock at priee I 

of W7j00 and accrued dividend per ehare. Send bill to me abowlng aaaet 
amount due.

□ ! wlah to •ubecrlbe for.....——•har«» pour $3 Preferred Stock on Euy 
Payment Plan of 110 per •hare down and $10 per share par mootb until 
$07XN and accrued dividend per aharo baa been paid.

□ Pleat* ehlp---------------- »haree Preferred Stock at $»7.«b and
aeonied dividend per ehare with draft attache^ through

Ntmo tf Tour Wenk......... .. ......... ............

Ham.

lUML

OIL--------- ----- -------------------- —-------- - --------------- ------------,
bne'eaa —• •*> —• —r. «w.» .4
k.m* ‘-’'T) , Ų,, „p,,, ,,,1,11,1,4^41 m ugi n !i, iii yge ■« mu y.

Preferred Stock Dept., Allentbwn, Pa.

*
•hare* your $5 Preferred Stock at price

f

We maintaifi a 
Resale Depart 
ment to assist 
and advise oar 

stockholders 
whonuxywUhto 
sell their shares

*VO 1 J Vh 
r

4 fc 4%'

1 *

r

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

laz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in dessimts 
minutu.

■W. u

Bell Telefonas 872
r? I




