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ISZ AMERIKOS
ISZGELBEJO TĘVA
MIRUSIEJI VAIKAI MELDE 

KUNIGO IDANT EITU IN 
LIGONBUTI PAS MIRSZ- 

TANTI TĘVA.

Lebanon, Ore. — Laikrasztis 
4 4 Lebanon Journal” a p ra szi lie
ju sekanti atsitikima: Katali* 
kisz'kas kunigas Francis Ber- 
rey likos pabudintas nakezia 
per savo gaspadino kuri jam 
kalbėjo buk kas tokis skambi
na bažnyczioje. Isz pradžių bū
damas tosios nuomones kad tai 

, szposai, nenorėjo tam tikėt, bet 
pats iszgirdes baisa varpelio, 
nuėjo in bažnyczia ir rado du 
vaikus klupojenczius prie alto
riaus. Kunigas užklausė ka no
ri ir ko in bažnyczia atėjo. Vai
kai atsake: ‘‘Mes atėjome isz- 
gelbet musu mirsztanti tęva ku 
ris randasi ligoniniteje.”

Kunigas nuvažiavo in pavie- 
tava ligonbute, atrado ligoni ir 
užklausė ar jisai siuntė vaikus 
pas ji kad pri’butu, bet ligonis 
atsake kad'jo visai nereikalau
ja nes senai paliovė tikėti in 
Dieva. Kunigas neturėjo ka ant 
to atsakyti bet pasakė mirsz- 
taneziam apie atsitikima 'baž- 
nyczioje. Tada tėvas giliai at
siduso kalbėdamas buk kelioli
ka metu adgal palaidojo du 
vaikus kurie mirė nuo influon- 
zos ir taip užsirūstino ant Die
vo kad palidve rrr<friiketi^Ant. 
galo melde kunigo idant ji isz- 
spaviedotu o priemes paskuti
nius sakramentus pripažino 
buk ji vaikai atėjo iszge'lbet 
priesz mirti.

RADO DAUG PINIGU 
ATEIVIO KREPSZYJE.

New York. — Tarp bagažo 
sudėto ateiviu name ant Ellis 
Island, radosi didelis krepszys 
prigulintis prie.kokio tai Por
tugalo vardų Jose de Fonseka, 
kuri ■sulaikė ant aplaikyto te- 
legrnmo, kuris pranesze idant 
ateiviu virszininkai sulaikytu 
de Fonseka, kuris plauke in 
Amerika, prisisavindamas 16,- 
0(H) doleriu nuo valdžios. Isz 
pradžių Fonseka nenorėjo pri
sipažint prie vngyStos, bet ka
ria inspektoriai padare krata 
krepszyje rado ant dugno 10,- 
000 doleriu aukse ir 6,000 Ibu- 
maszkose. Pabėgėli sugražins 
adgal in Portugal i je.

PATI SIRGO; ISZMESTI ISZ 
STUBU — PASIKORĖ.

Dinsmore, Ohio. — Prie ko 
tai vargas gali žmogų pristum
ti, pasirodo isz sekanezio atsiti
kimo.

Juozui Sanczuk’ui, Slavokui, 
szerifas iszpardave visus nami
nius rakandus už randa o ant 
rytojaus jojo serganti pati li
kos nuvežta in ligonbute ir loc- 
nininkas stiiba liepe Sanczuk’
ui kraustytis ant ulyczios. 
Vargszui nieko daugiau nepa
siliko kaip atimti sau -gyvastį 
per pasikorimą ka ir padare. 
Pati nieko apie tai nežino nes 
daktarai atsitikima užtyli 
idant motere nuo susijudinimo 
ne mirtų. . -

RADO PUODUS PINIGU.
Sag Harbor, N. J. — Laike 

ardymo fjeno namo kurte kita
dos prigulėjo prie seno karei
vio Herbert Hudd, kontrakto- 
rius SU darbininkais surado 
sienose kelis puodus pripildy- 

. tus auksiniais ir sidabriniais 
pinigais. Kontraktqrius buda- 

‘ mas turtingu žmogum, pada'li- 
rto pinigus tarp darbininku.

atsitikima

NELABI VAIKAI
DU SŪNŪS NEGALĖJO 

ISZMAITYT SAVO 
MOTINĖLĖ. *

Philadelphia. — Feliksas ir 
Anufras Valczikai likos pa-Valczikai likos 
szaukti in suda ant iszsiteisini- 
mo ir paduoti priežasti ’'kodėl 
negali iszmaityt savo senos 71 
metu motinos. Motina buvo pri

skundė. priesz 
: ja ja iszmete

versta užvesti i 
savo vaikus buk

stu'bos, atsisakydami jaja 
toliaus užlaiky't ir maityt. Su- 
džo užklausė Felikso ar duos 
jai penkis dolerius ant sanvai- 
tes ant maisto, bet tasai atsake 
kad tiktai gali duoti po du do
lerius. Antras sūnelis sake kad 
nieko ne duos nes negali ant to 
isztekti.

Sudže labai inirszo ant vaiku 
ir nusprendė idant Feliksas su 
Anufru motinai po du dolerius 
kožnas duotu aut sanvaites. 
Sundliai turi kelis namus o ir 
tai buvo sunku užlaikyti moti
na. — Argi ne graudu, kad te- 

ir penkiolika vaiku 
iszmaitvt o'bet vaikams sunku 
užlaikvti viena motina.

ISZ J

vai gali

GERIAU KALĖJIME BŪTI 
NE KAIP SU PACZIA

GYVENTI.
Chicago. — Strajintojas for- 

tapijonu alėjas pas palicija 
spyrėsi idant ji uždarytu kalė
jimo. Palicije manydama kad 
tai kokis pusgalvis, nenorėjo 
iszpildyt jojo iiraszyma o kada 

t. nuo nuo- 
orodžio, paėmė už kaluieriaus 
ir uždaro kambarėlyje. Ant ry
tojaus likos pastatytas priesz 
sudžia ir su linksmu veidu pri 
pažino sudžiui ’buk pirma kar
ta in trylika metu miegojo 

smagiai. Skundėsi 
jisai buk turi paezia su ilgu 
liežuviu, kuri jam niekad ne
duodavo pasilsio nakties laike 
o ir per diena nudlatos skambi
no su liežuviu.
DINAMITAS UŽMUSZE 

MOTINA IR VAIKUS.
Pa. — Jurgis 

Bertosh, kuris yra nužiūrėtas 
už paddjima dinamito po namu 
kaimelyje Benwood,

negaišo inj>ficrnifyf

in trylika v 
inalsziai ii

iSwissmont
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SENUKAS VELA PASTOJO 
JAUNIKAICZIU.

Kirkland, Pa. — Visi gyven
tojai nemažai stebisi isz Jono 
Strangford, kuris turi 86 me
lus ir nesenei buvo plikas, be 
(bintu ir beveik visiszkai nere
gįs. Dabar gerai mato, taip 
kaip isz jaunystes, dantys isz- 
dygo ir ant plikos galvos už
augo juodi plaukai. Sziadien 
žiūrint ant lojo žmogaus, iszro- 
do kaip vyrukas kokios 40 me
tu. Akis turi smagias ir aisz- 
kias. *

Strangford tikisi gauti nauja 
skūra ir 
dings. Džiaugėsi isz sveikatos 
ir tikisi da pagyvent daugeli 
metu. Sveria jisai 192 svarus, 
turi augszczio 5 pėdas ir 8 co
lius. 'Negeria kavos, arbatos ne 
jokiu įsvaiginanczin gerymu ir 
nuo penkiolikos metu kas die
na kelia, pusiau penkių vasa
ros laike ir kas dien eina ketli
ves m vies 
pusrycziu.
NE NORI GYVENT SU 

TOKIA DAVATKĖLĖ.
Grand Rapids, Mich. — An

tanas Kraus užvedė skunda ant 
persiskyrimo nuo savo pacziįl
ies’su kuria pergyveno aszt no
il is metus. Jojo paeziule buvo 
užsik'iete'jusi davatka ir 

už

NESULAIKE
SAVO PACZIOS

NUVAŽIAVO ATLANKYTI 
PACZIA TĖVYNĖJ; RADO 

JAJA NUŽUDINTA.

^=====fi==fe=^^

BAISI; EKSPL0Z1JE
LIGONBUTEJE

93 LIGONAI UŽMUSZTI 100 
SUŽEISTA PER EKSPLO- 
ZIJE SKLEPE LIGONBU- 

TES.

b

Saint Louis, Mo. — Petras 
Grokovskis pribuVo in Ameri
ka deszimts metu a d gal, 
dirbo ir suezedino tuksianti 
doleriu ir nutarė.parsitrauki 
savo paezia isz tėvynės, kuri 
lauke jo su nekantrumu idant 
prisiunstu pinigu ant keliones.

Nesenai Petras nusiuntė 500 
doleriu paežiai idant rengtųsi 
in Amerika an't Kalėdų. Petras 
lauke tosios dienos su džiaugs
mu kurios per'tiek metu nema
to. Bet jojo kantrybe pasibaigė 
kada ant paženklinto laiko pa
ti nepri’buvo, todėl isztrankos isz juju pasiekė langus. Ugna- 
likusius 500 doleriu i'sz liaukos, 
pirko laivakorte ir nusidavė in 
kaimeli Suvalkų gubernijoj at
lankyt paezia ir dažinoti del ko 
neatvažiavo.

Artindamasis prie namu, ap
ėmė ji kokia tai didele gailes
tis nes suprato ant kaimynu 
veidu kad turėjo atsitikt kokis 
(ai nepaprastas 
K a i m y p a i p as v e i k i n i a 
isz Ameriko, pradėjo jam apsa
kinėti po truputi liūdna nelai
me, buk toji, kuria pribuvo at
lankyti, 
vietiniu kapiniu. Gailestis vyro 
buvo neiszpasakyta kada da
ginio sekanti, atsitikima nuo 
kaimynu:

dviCleveland, Ohio. — Per 
užsi- eksplozijos, kurios kilo skiepe 

nuo gazo ir 
likos užmuszti 93 ligo- 
szimtas sužeista Clevc- 

Terp

oksrei kambaryj^,
ugnies
niai o
land Clinic ligonbutije.
ligoniu žuvo (laktarai ir dažiu-
retojos ligoniu. Nuo eksplozijos 
eeliuloidinin filumu ir komi
kai u kilo trucinanti gazai, ku
rio užsmaugė ligonius o ugnis 
leipgi prisidėjo prie nelaimes. 
Ligoniai negalėjo iszbegti lau
kan liktai per langus bet mažai

kad visos riaukszles

atsitikimas.
sveczia

likos palaidota

1
F* ■

DŲ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS uSAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA
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Prenumerata Kasztuoja: Amcrike 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., M AH AN O Y CITY, PA.

W. n. BOCZKOWHII, Fru. A Hf.
F, W. BO€ŽMOWNKG kiltor.

ft 40 METAS
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Isz Visu Szaliu
NUŽUDĖSAVOVYRA

tskv V i ėst nik” y

PRIBUVO ISZ AMERIKO SU 
PINIGAIS, BET JOJO NE

PAŽINO IR NUŽUDĖ.
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Szobranc, Austrija. — Dao- 
jo žino in czionais isz artimo 
kaimelio, buk in tenais pribuvo 
kokis tai nepažinstamas žmo
gus pas tūla motore, kuri turė
jo Ameriko vyra. Motore priė
mė pakelevinga, o tasai priesz 
nusidavimą ant atsilsio melde 
moteres idant paslėpti jo pun
dą. Motoro perimta dideliam 
akyvumu nakties laike, norėjo 
persitikrini kas punde randasi; 
atidarė ir paregėjo pinigus. 
Tuojaus apėmė jaja szetonisz- 
kas gailumas, atneszo kirvi ir 
pakelevinga užinusze idant pa
siimt sau pinigus. Prisižuri- 
nejus gerai in veidą nužudyto 
žmogaus ir kada ji norėjo nu- 
vilkt in kluoną, kad tai josios 
vyras kuris sugryžo isz Ameri
ko su pinigais suezedintais per 
keliolika metu, užsiaugino sau 
I) a rzd a t y ezi a, k a d ji n e pažintu 
motere. Motoro isz didelio gai- 
lesczio staigai .neteko proto ir 
sudegino visus pinigus — Kiek 
tai atsitinka panasziu atsitiki
mu, o tame kalti patys vyrai, 
kad nesiduoda isz pradžių pa
žint.

valdžia

i
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NEPAPRASTAS ATSITIKI- 
MAS ŽMOGAUS KURIS

NUŽUDĖ PACZIA IR 
DAUG ŽMONIŲ.

Moskva — Laikrasztis “Via- 
sztai k a raszo

rodos isz senoviszkos pasakos.
Per upe Jalta, atplaukė lai

vas su daugeliu kalininku isz 
Kaukazo, tarp kuriu radosi pa
togus žmogus apie 45 metu se
numo, buvusiu mokytoju gim
nazijos, kokis tai S. sūnūs mal- 
kiaus, kuris turėdamas 9 motus 
pabėgo isz namu atkeliauda
mas in Moskva, kur rado prie
glauda pas namini sarga, gi
rnos tam paežiam kaimo ka ir 
jojo tėvas. Turėdamas jau 19 
metu insimylejo in 49 metu se
numo kupeziaus motere pas ku
ri. radosi ant tarnystes. Kup- 
ezins ne po ilgam mirė, o kaip 
vėliaus užtėmy ta per
nuo truciznos. Jaunikaitis už
griebė visa turtą po kupeziui, 
kerszindamas naszle, kad jaja 
iszduos in rankas policijos ir 
priverto jaja inžongti in klio- 
sztori.

Naszle prasze ir melde myle- 
mo idant josios neapleistu, bet 
tasai nesidavė prisikalbyt ir 
ant galo iszmete isz josios na
mu. Naszle perpykus ant tokio 
nedoraus pasielgimo savo my- 
lomo, davė žino vaklžei, kad ja 
prikalbino nutrucint savo vyra. 
Abudu likos aresztavoti ir nu
bausti prie sunkaus darbo.

S. pabėgo kelionėje in kalė
jimu in Japonije. Tenais susi
pažino su kokiu Kusiszku isz- 
gamu, nužudė ji ir su jojo ra- 
sztais ir paszportu sugryžo iii 
Rosije. ton papilde 18 žudins- 
eziu kai pats vėliau prisipaži
no. Ant galo vienoje paleistu
viu urv.oje Bostone, po Donu, 
susipažino su mergina nepa
prasto patogumour kuria teip 
karsztai jisai mylėjo, kad isz- 
pirko jaja nuo paleistuviu ir 
nutarė vesti dora gyvenimą. B

Su dokumentais nužudyto 
Japonijoi, aplaike dinsta mo
kytinio vienam isz czionaitiniu 
gimnazijų, kur per keturis mo
tus vedė gyvenimą doraus žmo
gaus. Kada atėjo laikas kada 
jojo mylima ketino pagimdyti 
kūdiki, nutarė su jaja apsivesti 
priesz atėjima kūdikio ant 
svieto. Pradėjo rūpintis apie 
savo mvlemos metrikus ir ki
tokius davadus su kuria per
gyveno keliolika metu kaipo 
vyrAs su moteria, ant galo pa
sirodė, buk motina lankome kū
dikio yra.....jojo tikra sesuo.

gesini pribuvo in pagelba, bet 
nuo gazo negalėjo pri si art y t 
areziau ligonini tęs.

Buvo tai baisi ir 
nelaime ir visas miestas inpuo- 
le iii dideli gailesti.
GERAS BUDAS UŽLAIKY

MO VYRO NAMIE.
Wilmington, Del. — Baisiai 

‘s' užpykęs ant savo Edvardo kad 
tasai sportavo už daug su ki
toms mo'terems, jojo 
paeziule Eleanoru Bei i ley, su
dėjus visas szven tądien i nes 

i, kada Ed
vardas radosi prie darbo, ap
laistė gazolinu ir užtlege. Kai
mynai užtėmi ne durnus paszali
ke ugnagpsius bet ju pagelba 

- nes namas 
nenžsidoge tik vyro drapanos 
sudegė. Už tai Edvardas ap
skundė savo paeziule kuri už

pas savo sunu ant

visas

įloti keta

ui yl ima 
Bei 1 ley,

an- drapanas in kambari

Kada Grokovskiene aplaike buvo ncrcikaliiiga--
kvitą ant pinigu, papraszo vie
no pažins'tamo idant su jaja nu
eitu ant paežio ir paliudinl u
kad tai loji ypnta kuriai siun- ,111)k(,j(> |,..,llsll„.s liktai penkis
te pinigus.
pažinstamas pasigodejo ant pi
nigu, užklupo ant 'josios, nužu-

Eidami per girria,

de o pinigus pasiėmęs, dingo. su 'Utojns
Runa nelaimingos moteres ra- 
d o a i i't ry t o j aus su ,pe rs k e 11 a 
galva. Grokovskis pasiliks tė
vynėje pakol valdžia suras ža
dintoju ir tinkamai ji nubaus.
TURĖJO PACZIUOTIS SU 

UŽRISZTOMS AKIMIS.
Erie, Pa. — Kokis tai Meje- 

ris Sakulski stengėsi aplaikyt

dolerius, bet turėjo taji užga- 
nadinima kad josios Edvardu- 
kas nešit raukys per koki laika 
________ j uczikinoms”.
NUPJOVĖ SAVO PAOZIAI 

i AUSIS.
Elmwood, Vat —

Clair likos nubaustas ant <triju 
metu in kalėjimą už sužeidimą 
ir nupjovima savo paežiai ausis 
su mėsinin'kiszku peiliu už tai 
kad nenorėjo jam duoti doleri 
ant pirkimo munszaines nors

Robertas

■l J

' ii

o nuo^su-y ] 
žeidimu kokius aplaike tame’dcbri pribuvo in Amerika pas

kui i^savo vyra, kuria buvo pa
mėtės. (Priežasti paduoda 'to
kia: Kada Sakulski turėjo 20 
melu, jdjo motina priverto ji 
važiuot in Suvalkus ir tonais 
jam užriszus akis ir pakol da- 
siprato ka's su juom atsitiko, 
buvo suvineziavotas su mergi
na kurios niekados savo gyve
nime ne 'buvo mates, o motina 
už ji aplaike deszimts tukstan- 
cziu pasogo nuo merginos. Vė
liaus po vinezevoniai pabėgo in 
Amerika, o jo paeziule paskui 
ji. Dabar isz tos priežasties gei
džia persiskirt nuo josios. Nuo 
to laiko nepergyveno su jaja 
ne vienos dienos.
ŽĄSIS TURI PO KETURIS 

SPARNUS.
Coin minis, Ohio. — Henry 

Kingman, augytojas visztu turi 
negirdėta žasi, kuri turi po ke
turis sparnus. Antra pora spar
nu turi apie dvylika coliu ilgio. 
Nuvožė jisai savo nepaprasta 
žąsele ant vaistines parodos.

BANDĖ NUPJAUT
- SAU GALVA.

Auburn, N. Y. ■— Arthuras 
S'tribling, 38 metu, norėdamas 
papildyti savžudinsta, pagrie
bė pjūklą ir pradėjo pjaut kak
lą. Nepasiseko jojo užmany
mas, o gal už daug skaudėjo to- 
k'is būdas atėmimo sau gyvas
ties, lodei nubėgo pas daktaru 
idant1 žai'duli susintu.

I

laike pati Vinco Mrdko ir a?z- 
tuoniu menesiu amžiaus kūdi
kis, tomis dienomis mirė, o 
Bertosh’o palicije jeszko kaipo 
kaltininko. Eksplozije buvo 
taip smarki kad artimi namai 
net sudrekejo ir visi langai isz- 
teszkejo.

NELABAS PATĖVIS.
Pittsburgh, Pa. — Ana diena 

palicije aresztavojo Petrą 
Mroczka, kuris nemielaszirdin- 
gai kankydavo savo podukte 
Elona Bruk, 
mergaite.

Apie josios kanezes dažinota 
tik tada, kada iszsigelbejo isz 
upes in kuria szo'ko idant už
baigti savo varginga gyveni
mą. Mergaite ant palicijos pa
sako apie nedora pasielgimą 
patėvio. Kūnas josios buvo vi
sas pamelynaves ir žaiduliais 
apdengtas. Nelabas patėvis li
kos nubaustas ant szosziu me
tu in kalėjimu.

VISZTOS NAGAI ANT 
RANKOS.

Burlington, N. J. — Kokis

aresztavojo

12 metu amžiaus

tai Vokietis iStein, dirbdamas 
fabrike neteko du pirsztu, ku
riam nutrauko maszina. /Tas 
t nejaus nuvažiavo namo, pa
ėmė gyva viszta ir atpjovęs du 
nagus, prigyde prie savo pirsz- 
tu ir po 'keliu sanvaic^iu gra
žiai priaugo du pusėtini nagai 
visztos. ’ ,n ,b

i

persiskyrimą nuo savo paezios jau buvo ir taip gerai užsitrau- 
Ikes.

LAIKE KIAULES ANT 
. PASTOGES.

Lehighton, Pa. — Slavokai 
gyvenanti ant Railroad uly- 
czios kurie laike kiaules, aplai- 
ke paliepimu nuo miesto, idant 

, nespaliautu taji papral ima 
sveikatos departamentas tai 
uždra’udže. 81a vokai gaileda- 
miesi skersti kiaules, paslėpė 
namuose. Inspektoriai dažino- 
ja. apie tai, pradėjo daryti kra
ta; pas kelis rado kiaules pa
slėptas ant pastogių o kėlės ra
do skiepuose.

(C

I . . PATI IR SZUO TAI 
LYGUS.

Harrisburg, Pa. — Far me ris 
Simon Griffin likos uždarytas 
kalėjime už žveriszka pasielgi
mu su Savo paezia kuri buVo už 
ji 12 metais jaunesne ir buvo 
lai labai užvydus. Kada in kur 
iszeidavo arba dirbti ant lau
ko lai motore prirūkydavo prie 
sienos ant ilgo lenciūgo; prick 
tam tūrėjo dirbti visa namini
dauba, ir prižiūrėt du mažus 
vaikus. Kada vyras sugryžda- 
vo namo, paleisdavo paezia ant 
liuosybes. Tokiam padėjimo 
laike jaįja per aszluobis mene
sius pakol nedažinojo apie tai 
szerifas ir nelalba vyra uždare 
kalėjimo. Griffin iszsitaro buk 
pati ir szuo tai lygus sutvėri
mai. Motoro dalbai’, jeszko per
siskyrimo. . / • i

UZSl- 
daug bažnyti

niais reikalais, aplei'sdama vy
ra ir vaikus. Kraus tvirtina 
buk jojo paeziule iszeidavo isz 
namu asztiin’ta valanda isz ryto 
ir nesugryŽdavo lyg 
nakt. Be,veik kožna diena turė
jo pagamini savo valgi, prižiū
rėt naina ir vaikus.

Norints daugeli kart u jai isz- 
mefinejo josios dievobaimingu; 
ma ir kad josios privalumu yra 
sėdėti namie ir rūpintis nami
niais reikalais, tai jojo neklau
sydavo, tik keikdavo ir kelis 
kartus aplaike nuo josios per 
žandus, per ka dabar jeszko 
persiskyrimo nuo tokio velnio 
a n i u o Ii sz k a m k a i I y j e.
PATI METE DEGANCŽIA 

LAMPA IN VYRA.
Middletown, Pa. —- Ana die

na, kada Grover Patton, parė
jo vėlai mimo, gerai persemtas 
niunszaine, norėjo savo paeziu
le nudurt šit dideliir peiliu ir 
moterėlė isz didėles baimes ne
turėdama su kuom g 
griebė nuo stalo deganezia lam- 
pa ir mete in girta vyra 'kurio 
drabužiai tuojaus užsidegė ir 
butu visas sudegęs, kad ne kai
mynai butu adbegia ir užgesi
nę. Norints motere likos aresz- 

be't sudže iszklauses

i minėdavo

vaikas.

pusiau-

isz lėk e

Ji

I

*

Zeppelinas

ZEPPELINAS ISZLEKE 
KETVERGO RYTA.

Fredrichshafen, Vokietije. 
Oralaivis Grafas

isz czionais Ketvergo 
ryta su 18 pasažieriais tarp ku
riu randasi ir viena motere 
Mrs. Pierce isz New Yorko. 
Oralaivis ketina atlėkti
Lakehurst, N. Y., Suimtoje po 
pidt arba 'Nedėlios ryta, jaigu 
oras bus tinkamas 
klinties neatsitiks.

m

ir jokios

ŽVERISZKA ŽUDINSTA.
Vilnius. — Artimam kaime, 

Lukoszius Murczi'kas gyvenda
mas su savo paezia dideliam 
nesutikime, nutarė nuo josios 
atsikratyt. Tula diena uždare 
jaja kamaraitėje, kurioje per

pūtis, pa- buvo ketines dienas kensdama

tavota;
priežasti, paleido ant liuosybes, 
o vyra nuvožė in ligonbute.

SVEIKOS MĮSLES
* 

riause patinka.
Tankei

— isz sziksztuoliaus 
stojosi iszlaidus, o 
szyksztuolium.

Del ko žmonis nokenezia 
.taikstosi su 

taisos nuo kuriu likos panie
kintas? Del to, kad žmonis pa- 
pratia už gera piktu užmokėti.

Tykus žmonis paojna isz 
malsziaus gyvenimo kurios lai
me aprūpino laimia turto. i •

* Daugelis yra tokiu žmo
nių, kad nežinotu ka kalbėt, 
jeigu jiems kitu uždrausta kal
bėt gerai apie savo o blogai 
apie kitus.

Kas kitiems iszkiszinejc 
j uju klaidas, tai toksai žmogus 
turi pats daugiau klaidu.

* Yra niekystes grąžei isz* 
kalbėtos,, teip kaip yr^jla^go* 
lis kvailiu įpuikej parėdytu.

Locna meile žmogui ge-

mainosi y

žmogaus būdas

savo geradeju, o

*

iszlaidus

r

bada, nes tokia mirezia vyras 
norėjo jaja numaryt. Po tani 
laikui pažiurėjo in kamaraite 
persitJkryt ar motere da gyva 
o suraHes jaja da gyva, isz- 
trauke isz tenais, paguldė in 
lova ir užsmaugė. Pamatęs kad 
jau negyva, nubėgo pas vai ta, 
praneszdamas jam, kad jo pa
ti pasikorė. Bet valdžia dasi- 
prato kad tai aiszki žudins-la 
ir aresztavojo nelaba vyra.

VAISEI KEIKSMO.
Krokavas, Lenkije. — Kaime 

Juzofofo, užėjo didele viesulą 
su lietum. Karves paezios par
bėgo isz lauko, o piemens be- 
go paskui jeises.. Gaspadorius 
stovėdamas su savo moterių 
ant kiemo suriko ant beganezio 
piemenuko: 4iArgi tu nepasis
kubinsi, tu snargliau! O kad ta
ve perkūnas sudegintu!”

Tuojaus po tu žodžiu, ant ti
krųjų perkūnas trenke, bet no 
in piemenuką, tiktai in pati 
gaspadoriu, kuris sukrito ant 
žemes negyvas, bet motore ir 
piemenukas likos visai neda- 
lysteti.

Tasai nepapastas atsitWdmas 
inlbaugino visus aplinkinius 
kaimieczius ir nuo to laiko ne- 
ižgirsi ne vieno keikiant, kad 
ir ka. labiauso butu užsirus 
tinęs. 1 v i .

metu.

ji

Al I f f

SU PRIELAIDINIU NUŽU* 
DE SAVO SENA VYRA.
Lodžius, Lonkije. — Morta 

Smigelskiene, 18 metu senumo 
i sutekėjo už Havriko Smigels- 
kio, kuris buvo 23 metu senes
nis už Morta; žinoma pasigodo- 
jo ant jojo pinigu. Sugryžias 
isz kariumenos josios buvusia 
mylimas Niko Dalias, prikibo 
prie Mortos ir vede terp savos 
uždrausta meile per keliolilka

Dalias norėjo pamest
Morta ir apsipaeziuot su kita 
mergina, bet Morta ant to nesu
tiko, prižadėdama iszteket už 
jo, ha josios vyras ir teip turė
jo viena koja grabe. Morta pri
kalbino savo jauniki idant seni 
nutrucintu, nes trucizna buvo 
ne drūta ir senis ne mirė.

Tada abudu prikalbino seni 
idant su jeis eitu ant atpusko. 
Nakvodami girrioje, Dakas nu
žudė sena vyra kada tas mie
gojo. Bet žudinsta iszsidave. 
Policije aresztavojo abudu o 
sūdąs po perkratimui teismo, 
nubaudė Dalia mireze o Morta 
ant deszimts motu in kalėjimą 
prie sųhk|iustdarų9.prię suiikuus/jd^rup.
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I Kas Girdėt
l’žvydojimas ir bjaurus ir 

negeistinas dalykas; jis sėja 
tarpo žmonių nesutikimus, ne
apykanta ir pragaiszti.

Tan>e Lietuviu yra jisai gi- 
insiszaknijas, 

užvydejimas.
Ii a i insiszaknijas, ypatingai 

Liet nviszkas užvydejimas. ’ ’ 
Tas Lietriviszkas pavydas ken
kiu patiems žmoniems kaipo 
Lietuviams, kenkia draugi
joms, kenkia abelnam veiki
mui, kenkia visam pirmyn žen
gimui ir visuotinam tobulini
mui.

Sztai paimsime ant pavyz
džio: Antanui atėjo in galva 
gera mintis, geras sumanymas. 
Bet tos minties

b 4

... —
Turėti dvylika vaiki natnio] 

tai 'truputi už dang ant szian-
dieniniu laikn, taip san mans- 
te kokis'tai IĮ. A. Prager isz 
Preston; Pį.,7ir dingo isz mies
to kaip kamparas, kada jojo 
paeziule ji aim^Tienn apdova-

kamparas,

nojo dvynukai's. Matyt kad ta
sai žmogelis buvo didelis szesz- 
kas, o tokiu tarp musu Lietu
viu upsirandrt! Musu Lietuviai 
nežiūri ant to, ar jisai tnri sze- 
szis ar visa turtina Vaiku na
mie. Juk kada užbaigė moks
lą i nes, kožuas isz ju dirba ir

• l'LI •

ar siwnanvmo 
invykdinimui neužtenka vieno 
Antano jiogu. Prie to darbo 

Jono, j 
Petro, Jurgio, Baltraus ir 1.1. 
Bet pas visus tuojaus atsiran- 

Lietuviszkas užvvdas

reike pa gel bos Juozo,

da “Lietiiviszkas užvydas” ir 
prie darbo neprisideda. Kam, 
girdi, mes dirbsime kad visa 
garbe Antantii teks...

Tnstergė kas draugija, 
range Lietilviszka vakarėli, 
pastato tea'tra, eina ant kokio 
politikiszko urėdo, — tuojaus 
atsirarula pricszininkai kurie 
nesigaili szmoižimu ir visokiu 
paskalų, kad nužeminti ir pa
niekinti varda tu žmonių, ku
rie pasidarbavo visuomenes 
naudai. Negana vieno szmoiži- 
mo, da intepa in laikrarizczins 
ir tuom janezesi kad atlygino 

“baisiems

Sakysime, kokiame mieste
lyje Andrius insteige krautuvo 
ar dirbtuve. Tuojaus atsiranda 
Mikas ir inšteigia tokia pat 
krautuve ar bizni, ne dėl to, 
kad san ir žmoniems daryti ge
ra, bet tik vien del to, kad An
driui prieszintis ir ji “suėsti.” 
Juk Mikas galėjo uždėti toki 
bizni kokio tam mieste nėra ir 
tuom galėtu pats gražiai gy
vuoti, visuomenini patarnauti 
ir .Andriu nesuėsti.

Tas “Lietiiviszkas užvvdas” 
ir “viens kito ėdimas” v ra ne 
tiktai žemesnėje 'hiomoje žmo
nių, bet ir tarp inteligentu. Vie
nas paraszo koki straipsni, iš
leidžia knyga ar 
tuojaus visi priesz 
suk via ir 
tiems ginezams, bergždžiomis, 
polemikoms galo nesimato.

Tiesa, kritika ir apsvarsty
mas svetimu veikalu be darbu 
labai reikalingas. Tik gaila, 
kad pas mus sveikos kritikos 
beveik nėra. Yra tik šmeižimai 
autorius ir peikimai ju darbu. 

Taigi, da tarpe Lietuviu nes 
turime gero paproezio, kuris 
taip pat isz užvydo yra atsira
dęs, niekinti kuom nors isz sa
vo tarpo iszkilusius žmones. 
Svetimtaucziai tokius savo 
žmonis gerbia ir brangina ir 
stengėsi sidyg ju nuopelno juos 
užganėdinti.

Argi jau visi turi tik sunku 
junga vilkti ir niekad nieko ge
ro nesulaukti! Argi žmonos 
leisti tik vargams, nelaimėms 
ir kentėjimams?!

Ne! Gam'ta taip yra malonin
ga ir turtinga, kad kožnas su
tvėrimas, o ypatingai žmogus 
— gali da po szimta kartu tiek 
daugiau isz jota reikalauti, ne
gu dabar reikalauja, o jis duos.

Taigi šitaip dalykas pa- 
aiszkejus, tarpe Lietuviu netu
ri likti vietos J4užvydejimui.” 
Dftrbė yra lyg valiai kožnam. 
Už gera darhrivimasi — geras 
atlyginimas Aistis ‘lauke. 

■ ■ i ten ‘
Rochester, N. Y., tnla mote

rėlė, prasze sndo idant duotu 
.jai persiskyrimą nuo josios vy
ro kuria naktimis niekur ne- 
iszėidftvo, nerūkydavo, neloszb 
kazyras* ir negerdavo nieko. 
Turime pripažinti moterėliai 
teis/be ir gerai dapo, kad su 
tokiu 44 mulu ° ne nori gyvent. 
Kožna motore goidže turėti vy
ra koris butu tikės 4*] 
Žanczians ir tanciaus” 
ki kntvaia.

savo 
kams.

*
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KLEBONĄ.

Krokelaukis, Alytaus apsk. 
-Priesz ketveris metus in Kro
kelaukio valscz. atvyko isz Sei
nų apsk. Žydas G. (apie 30 me
tu) ir perejo in kataliku tiky
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padidina szeimyrios turteli ar-Įlabai mylėjo, net prie 
sario” I

maitinimo. Tik Amerikonai ir Žydai jam nedrive ramybes ir 
kur tik sutikdami keike.

Apie metus pagyvenęs ir ge-' 
riau susipažinęs su naujuoju 
tikėjimu jis vedė Lietuvaite ir 
vol laimingai gyveno, nes mo
kėjo sziap taip siūti, o taip pat 
__— ___ ----------- PereL 
__ ____ Krokelaukio baž- 
nytkiomy insisteige krautuvėlė 

’ ir biznis ne blogai sekesi. Pas 
dievotosnius 
ypacz pas vietos kleboną, turė
jo dideli asitikejima, todėl pi
nigu galėjo, net ir be vekseliu, 
skolintis. Ta proga naudoda
masis prisiskolino pas inval- 
rius vietos gyventojus ir klebo^ 
na apie 10,000 litu. Sausio men. 
prisiskolinės dar nemaža suma 
iszVažiavo sn reikalais Kaunan 
nebegryžo. Žmonos kalba, kad 
jau senai Argentinoj, nors, kuf 
jis yra isz tikrųjų, nieks nežino.' 

Skolininkai, sužinojo apie G. 
iszvykima subėgo krautuves 
draskyti, net ir anstoli buvo1 
parsivežė, taczirtu krautuves 
negalėjo parduoti, nes krautu
ve užraszyta žmonos vardu. Jo 
žmona nežada gražinti niekam 
no cento, ramindama, kad jos 
Leonelis sugryž ir apmokės.
Po tokiu inwkiu net arszitiu- 

flios davatkos pakaite dėl jo 
nuomone.

ba nors užsidirba ant savo isz-

Prancūzai szalinasi nuo didėliu 
szeimynu 'liet ne T/ietnviai! Jti 
bet!

Kokis tai rodnlktorius Kan
sas valstijoj nutarė kad raszys 
savo I 
viena sanvaito; Iszibandydamas 
savo nuomone pirma sanvaite, 
gavosi in ligonini to, kurioje da 
ir sziadion nobagolis gn'li. Prie
žastis gavimosi in ligonlnitė 
buvo tokia, nes para.szo szitbki 
straipsni:

Ana diena inžengo in luo- 
motorvtftos Miss Silvia 

Glnston sn James Porks. Vin- 
ezovono atsibuvo baptistu 'baž- 
nyczioje. Jaunamarte yra sau 
paprasta mergaite, žinanti ku- 
koiysta kaip vilkas žvaigždes 
nes noprigelbejo savo motinai 
virimo, no yra suvisai patogi o 
vaikszezioja kaip žąsis. Jauni
kis yra pirmutiniu ulycziniu 
valkatų kuris maitinosi lyg 
sziam laikui isz ranku savo 
naszles motinos o nuogas kaip 
turkiszkas szvontas. Sunku bus 
jiems gyventi ant tėkin iszlygu 
nes porele yra labai darinktą.” 
— Redaktorius stenėdama^ Ii- 
goributoje nuo sužeidimu, ko
kius aplaike nuo .jaunikio, pri- 
siego, jog daugiau teisybes sa
vo gyvenime noraszys laikrasz- 
tyje.
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• Szirdinga aeziu jums pagno- 
doti skaitytojai “Saules” už 
platinima
kas diena isz jus malones, ap- 
laikome daug nauju skaitytoju 
ir tai kožnas geras nes tuojaus 
užsimoka. Nėr ko stebėtis, juk 
jau visi Lietuviai žino gana’ge
ra i kad “Saule” užsimoka už- 
siraszyt ir Skaityt; nesimaino

pa rapieezius,
1
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PRIEGLAUDOJE PASIKO
RĖ 54 METU ELGETA. 

Tauragės dvare “SandorosTauragės dvare “Sandoros” 
laikomoje prieglaudoje nakties

įR » Mm* • T ■■ - 'W * J***”1 **' 11fmetit prie duriu pasikorė 54
. /i -i i. tuviu uivuviRimin iivtui uiiUH>,jnsū laikraszti nes •■„„„„ _

uSaules h

!

it

’ motu globojamas neturtingas, 
sirgęs reumatizmu .senelis — 
elgeta Szulcas. . / i

visaip, tiktai jaigu mainosi, tai 
ant naikios skaitytoju o visi 
gana gerai žino kad nėbankru-

SUIMTI KETURI 
TAURAGĖS ‘ PŪCZISTAI.'

K 1

Kaunas.
SziauliuosO suimti keturi Tau-

i “puczo” dalyviai: Vin
cas Aūgaitis (buv. Valst. Hand, 
apskriezio komiteto

t 1 ■(’ ■'
~ Pranesza, kad

narVsL' 
tvs 'kaip tai kiti laikraszcziai Aleksas Merkelis (to komiteto

; reikalu vedejas), Petras Gave- 
f. nas ir Teofilis Ruzgys. Iki sžiol 

jie gyveno Latvijoj.
•

PABĖGO SVARBUS 
KALINYS

Kevirtadięni isrt Maniampo- 
les kalėjimo pabėgo politinis* 
kalinys Gabrielius Sinderov:- 
ezius. Jis kilos isz Kauno. Ka
riuomenes teismo buvo nuteis
tas iO metu sunkaus kalėjimo.

KAUNE'* ARESZTU0TAS 
STUDENTAS VOSILIUŠ ..
Klaipeda. — Praneszai - isz 

Kauno, kad del szaudymu Ge
gužes 6 d., ir nužudymo adju- J 
trinto Gudino ir Voldemaro gi- • ' ir

daro afba leidžia daikraszti 
tiktai vien del to, idant 
siduot ”

reikalu vedėjas),-Petras Gave-
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KODĖL CAMELS YRA' GERESNI CIGARETAI 
. .7 ■■ . . ' .. ** I . ' ■

»
' ’ « . ’i ^|Yi\

Canielš sudaryti iš parinkčiausio auginamo tabako 
^j&novu. sumaišyto į neprilygstamą skanumų ir

. ■ 1

Jie turi malonų pilnumų

į 
i.

7 f 7 *

i <

kvepėjimų. X
!» • I t

ir rninkstunių,' kurio 
nerasite jokiam kitam cigarete, ,
Rūkykite tiek dažntii, kiek norite, Camels niekad 
įiepuvargiųs jūsų skonio. <

Camels gėfuriini niekad neleidžiama atsimainyti.
< « ' K '

Tik'datiįpgeresnis cigaretas įstengtų užkariūūti ir
pasilaikyti pasaulinę pirmenybę per tiek metų, 
kaip Ccimels karf darė.
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“ne pa
kiliems, nors iszdave- 

jams tas 4 ‘unaras”
po keliolika tnkdtancziii dole
riu kas metas.
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Aėziu jums už prisiuntimft 
geru velinimu, padekavoniu ir 
prielankumą del “Saulės.” 

0 del tuju, ka da ne yra pil
nai užsimokėja, velinam tuo- 

nes

kasztuoja ■

ŽMOGAUS
>" ' ■ : ■"*
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Viena karta užėjo pakelovin- 
gas in karezenia o turėdamas 
koki tai rūpesti v’aikszcziojo 

< .• a 1 m ... a. ■

t t ,
ko nė' knlbc’dnmas. Žydaš lau- 
ke ai* no papraszis jokio gery- 
mo, prakalba in 'pakolevinga, 
. — Ne užpyk tankistą ant 
manos, jog perszkadiju mislcrn 
nes akyvas esmių dasižinot, 
kas tokis kenkė, jog vriiksz-' 
ezioji nulindęs ?

— Traukis szalin, Žyde, kas
■ ii ' 4 • i • ■ '7 _ _ _
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szėn ir toft užsidunksojas, nie+

jog vaiksz-
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• Tu sakai,
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drūtesnis, o del to vejes kaip 
indukšta, tai t vandeni net su 
dumblais maiszo. Ar gal mč-

— Na kad vejos drūtesnis.
— Matai kad no meluoju, o 

ar žinai ta, jog kaip žniogus 
pastato grineze, tai nė vejos ne 
gali'smirdyt, tai žmogus vis .i , -Iv --AA
td?
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kad vanduo

indukrita, tai vandeni net sn
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suriko vaikas.

© W2f). J. RefvdtM Trt.cce
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v-i, n.r t i urvą c co
• vali v. K. C.
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drntcsnis' už veja. Ka tu ant

Į — Teisybe;
kelvingas, — ne turiu ka ant to 
atsakyt.
“4

atsake pa-

Vieno ne turtingo, bet tei- r:_r- ......Ty_,
vis pasiuntė savo vyriausia sū
neli Juozuką, kad paniesztu 
mamai vaistu. Vaikelis eida
mas per miszka pamote pini
gus ir greitai nepasijuto. Paga- 
liaus apsižiurejes, kad pamėto 
pinigus, pradėjo graudžiai 
verkti ir jibszkoti, bet niekur

singo kalvio susirgo pati. Kal-

Tada ponas padavė vaikui 
maksztele ir davė visus pinigus 
kiek pas 
mash

— Už tavo teisingumą ati
duodu triu visus pinigus kiek

save turėjo, tarda-

tik pas saVe turiu.

AKMUO. 
; „ a i '

Viena karti!. pavargęs žmo-
I

duoti jam ka nors paszialpos.
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— Tai ir tu už to, jog žmo- nerasdamas, pailsės atsisėdo po '* ” ■» V • 9 • • 1 K. «

jaus atsilygint, nes po laikui 
graudinsią. Ka'lendoriu ant 19- 
30 meto neužilgio pradesimė 
.spAudint o bus gėrosnis už ki
tus metus, su daugeliu istorijų, 
pasakaitėms ir t.t. Paskubinki
te nes po tam patys graudinsi- 
tes.

minaiežio kitu sužeidimo

— Traukis ^zalin, Žyde, kari 
tau galvo 77 atsake pakelevin- 
griri.

Kaip asz matau, tai ta- 
mirita turėjai no ko susirupint.

— Tai kas tau"dė to?
— Kas isz to? Asz galėtau 

tau kamė diiot rodą. '
— Ąf tu ? smirdeliaU!: ‘
—• Tegul ari$ busiu smirdo- 

lis, bet no kenktu manės* pa-
1 — ■ —1A — j ^7 h A. | * u-

Asz taVės nenoriu klau-

Tai kas tankio to?

klausyt.

gus drūtesnis už vėjo, nes kaip 
žmogų suima rūpestis, tab teip ' 4 . A • >

Asmert už jodo. Ar gal rūpestis 
no drūtesnis už žmogų ?

— Oj ka teisybe, tai teisy
be! Teip. ta i teip, rūpestis drū
tesnis už žmogų.

jog teip, o asz sakau, jog kaip 
žmogų užpuola rūpestis, ta: 
kaip ižgero viena ir antra pus- « ' .4 ... P • i • < I 4
mn; o per tai arielka drūtesne

ji vargina, jog ne viena ant

no di’utesnis už žmogų ?
1

- Matai, pats pripažinsti,

kvhrtė, tai rūpesti velnės pai

aresztuotas intnriamas Liptų- ,
vrrvn I i tTAY»nii a! A rtrii rlt* n \f r\ '

PARSIDUODA^ ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

‘ f #

65 akeriu anglies nuo 3 iki 4 
pėdu aukszezio. Randasi palei 
cimentini kelia. Szlopa nauja 
atidaryta i rjau metai kaip ka
sa angli. Intaisyta 1 boileris, 1 
kompreseris, 1 ponch maszina, 
1 pumpa, 2 vogos su mainineis 
karais, 1 arklukas su geležinėm - 
rolėm ir mažas durnas yra. 
Viskas dirbama’parodke. 'Me
džiu *del propu tik nusikirsti. 
Viskas parsiduoda tik už $2,-

f 4,

vos Universiteto studentas Vo- 
silius.

j

rado karuos negyva
MOTERISZKE.

___________________________

kapinėse rasta negyva Adele
Pilviszkiu'mįc^telip katrililču 

i / / . X ■ .7- ■ 
Jurkszyte. Ji yra 33 metit ąni-
V., ... . . r ■ ižiauS, kilusi isz Jitrge|iu k

v. .• 1 /»., xr>* !• J

priežastis aiszkinama.

NU8ISZ0VE POLICIJOS
*   *" _ .. l 1-m k.

— Balandžio 19

pž rupeste. Nes ka asz kalbu, 
jeigu arielka ingali rūpesti, tai

— O asz žinau, jog tu ma
nės paklausysi, asz tiktai du 
žodžius prisakysiu.

i — Tai Rakvk Žvde.Tai sakyk Žyde.

jiji dhlcziause:. Pasnikykie tu • k e a

RoKlosi jog ta i p.
— Tai matai ka su tavim

pnts, ar-gi ne tiesa ?

medžiu ir eme garsiai melstis 
prie Dievo verkdamas. •

Tame miszke medžiojo ponas 
kuris, iszgirdes verksmą, atėjo 
pas Juozuką ir paklausė, ko Ji
sai verkia ir kuo jis vardu. 
Juozukas verkdamas tarė:

— Asz esu neturtingo kai-

gus nuėjo pas turtuoli ir prasze 
duoti jam ka nors paszinlpos. 
Turtingas nedavė jam nieko ir 
užpykęs tarė:

— Eik sau laukan!
Bet pavargėlis nėjo. Tilda 

turtuolis supykęs pagriebė ak
meni ir paleido in pavargėli. 
Pavargėlis paėmė akmeni, in-

vio sūnūs Juozas; mamyte ser
ga, tai tėvelis siuntė matte in 
miestą vaistu ir asz eidamak 
pameeziau pinigus.

Tada ponas iszsieme mak.^- 
tele ir davė Juozukui tarda-

A J 4 " * I .' * * ' 4 "J * «

Pažiūrėk, gal szita tavo.
1 Bot vaikas pavarte ir sako:-

— Ne, ne mano, mano buvė 7 7
ne szilkine ir ne buvo tiek dauį 
pinigu.

nias

aidėjo kiszeniun ir tarė:
— Dabar nesziosiu ta ak

meni patol, pakol nepasitaikys
man proga jam mesti atgal.

Ir atėjo toks laikas. Turtin-— «•
gasis padaro koki-tai bloga 
darba, vyriausybe už tai atėmė 
nuo jo viską, ka tiktai jis turė
jo ir ji pati pasodiito kalėjimo.

I i IlJ —.i" —enį 
isz kiszeniaus ir užsikesein ji, 
bet tuojau akmeni mete an| že-

• _ • • • _ A ft _ _ 1 •_ , _ _ W _ f

Tada pavargėlis nuėjo pas 
ji in kalėjimą, iszsienie a

mes ir tarė:
— Dovanai nesziojau taip 

ilgai ta akmeni: kada jis buvo 
stiprus ir turtingas asz jo bijo
jau, o dabar man jo gaila.
—..ly į i , Wi^, ■ ‘j ^1^ ■ ■ ' jf Jp;11 -"
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- JL<4& r* i ei veli. c* iuviui * w , 
rūpestis daro, o'asz turiu geros :. matydamas toki vai-f -................... i.—— į,'

— Ar tu matai tam kaina 
szale girrios? Teisybe didelis?

Matau, teisybe, didėjist;
Taigi, kalnas gana dittė- 

, T ... i 
jum gali ta kaina nukasti: M 
gal ne tbip ? .
7 — Na tein. Ko toliaus?

* » Matau, teisybe, didojiš',
_____ _______ * - • . ' 1.A J

Ziuus, KUUB1 1BZ .nugejiu K., o t gnna mažas, <? sii 
Paežerių valscziaus. Mittids • Y. . nlyįaatiT,'«

I ■, gal ne tbip ?
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— Na teipj Ko toliausi

szabasieaes arielkos, tai duodu£

tau rodą ižgort kolos czierkas, 
o tikrinu, teip kaip mano gyva
‘i * ►. . • •« v ' <

Taip tai su visu kuom pei-
mat'ai, arielka rūpesti užmusz. 
; Taip tai su visu kuom p.ei- 
suoezei prisipila kine ja ir ka no
ri, tai su žmonimis daro, ypa
tingai su Liotuvais, isz kuriu

tai su žmonimis daro, ypa

koleiriingtimafiszeme kita.
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U 4
T

Szilpę ^/Ižiaugsmingąl
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RASZ'riNIJfKAS.
• ” 7 ’ * ' ’ t- .

d., Kumiėcziu giraitėje, Vilka-
viszkio apskrity, 4 klm. nuo

> b

~ Tai špatai drūtesnis už yi^ka gali padaryti.
win' » . / 4 **■ .. 7 Al *

Vilkfcviszkis
t

000. Savininkas turi kita užsiė
mimą Montanoj ir turi in ten 
iszvažiuoti už tai parsiduoda miesto, rastas nusiszoves Vii- 
puse prekes. Del tolimesniu ŽL 
niu raszykite ar atvžiuokito 
pas: (t.42

, ___________________ __________________

R.D. No 4, “ |l w

kaviszkio policijos Vasžtįnin
kąs Jonas Rupeika, dar rtcpil

kaina. ,
jį‘ . , ■ ' . ' 1 • • t

Žinoma kad drūtesnis.
.r

ugni, tai jis sudega, tada uįfnls i 
drūtesnis, ak teisybe ? ,

O kad ta spata indei in

drūtesnis, ak teisybe ?
r

.t.-,.,

%

O lll.mi ir

*' 4 A ■ *

Julian Dnmbroski,
, Grove City, Pa.

i kas Jonas Rupeika, dar riepil-' 
namutis vaikinas. Spėjama, 
kad nusiszovimo priežastis bn-
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vos girtuoklaylmas.
i , .

♦ 1 „ 7

— Teisyno.
f“'* —....

drūtesne, o gali ugni su vando-
• □ . » . » * W ' ii • *1 ■ *

t 4 jf?

Ba vanduo drūtesnis.

' .J j 1 ' ' . ' X
Tu pripažinsti jog ugnis

niu užiiet ir ugnis užgoš.
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Dr. T. J. Tacielduskas į ' J' 1 ' p ' ; '
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Pirmutinis Lietiiviszkas
Dehtistas Mahanojujo.
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3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
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pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio
saugumo. ,

MERCHANTS BANKING TRUBT COJ 
moka 3-ęzia Procentą už jūsų sutaupytus piųigus ir ta
suma kds-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
dėl žmogaus kuris dirba ,ir czedina. Dekite aavė 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

".. j

dėl žmogaus kuris dirba ,ir czedina.
• • • • i ’1 t 1 M

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Szampanąs
JUOKINGAS ATSirilllMAS

Poni Gerkla'itiene pasisziau- 
szus i nėjo in kambari savo vy
ro kuris ka toki rasze su didde 
atyda. Atsistojus prie jo stale
lio paszauke:

— Na, ka ?
— Nieko!
— Ar tasai asilas jau isz-

o jo?

no

— Iszojo.
— Sunkus atsklnsimas da

vėsi girdot isz dideles krutinės 
ponios Gerklaitienos.

Idant, skaitytojus ilgai
kankint, praplosimo tiesiog,’buk 
tasai, kn?i taip meilingai pava
dino “asilu,” buvo tai ponas 
Juozas Aguikis knris nuo dvie
ju motu stengėsi aplaikyt ran
kute panos Veronikos, vyriau
sios dukters ponslvos Gorklai- 
cziu, kuii buvo gnna pa'togi 
mergaite.

Nes in laika dvieju metu 
Juozas nuplesze gerai -divonus 
o ir kodo ant kurtos (tankiai se-

asilu,

ir kodo ant kurios (tankiai sė
dėdavo su pana Veronika. Po
nas .Juozas tankiai kalbėdavo 
apie szi ta, bet niekad neužmi- 
no kad geidžia apšfpacziuot su 
pana Veronika.

— Velniai davė mums toki 
vorszi, — kalbėjo Gėrklaitiene. 
Ar jisai 'kada susipras ar ne? 
Verute jau baigė, aeziu Dievui, 
2Rta metdli, vyro'labai pagei
dauja o tasai kvailys vis v?lki- 
na. Jau kad nors karta iszsižio- 
tu, ar ant tos puses ar ant ki
tos. Nori — gerai, o ne — te
ima ji velniai, tegul kitam duo
da proga.

— Bet jisai nori, duszele. 
Juk apie tai žinau gerai nuo 
jojo tėvu, bet jisai yra labai ne 
drąsus.

— Jau in du metus insi- 
drystu. Sėdi prie Verutės per 
dienas ir naktis, mergina ji mv- 
li, o 
jauslos kaip... velnes žino, kaip 
ji pavady t ir prie ko prilygint.

—•• O kad ji,' duszele, taip 
prahnksmint kuom, priduot 
jam' narsumą ?

— Jau turiu! Žinai, 
senas Dobilas kalbėjo man kar
ta, buk kada Stikleli iszgere 
szampano, tai pasidaro kaip le
vas, kaip tigras. Kalba jisai 
buk jam tuoj užsidega kraujas, 
gauna smagumą, kaxl ir in snu
ki duok...

— Taip, da ir tasai asilas 
gali et n imtis prie snukio.

— Bot kur tau! Tai malszus 
žmogelis! Tegul tik iszgere ga
na szampano o po tam paliksi
me ji su Verute vienus — tai 
tuojaus papraszys kad už jo ei
tu.

tasai kiaule sėdi kaip be

kuom,

tasai

— Asz žiūrėsiu per rakto 
skylute.

— 2iurek, duszele, per vi
sas skylutes, jaigu taip nori.

— Bet tasai szairipanas yra 
brangus.

— Ka daryt. Kasztuoja 
penki doleriai bonka.

— KaaaT Per/ki 
bonka? Ar tu pasiutai ?! Juk už 
tuos pinigus galeezia nusipirk
ti sau szlebia!

— Klausyk duszele, juk tai 
vienatinis spasabas. O gal po 
vakarieniai ir szampanui susi
pras tas ‘galvijas...

— O kiek reiketu buteliu 
tojo szaippano?

— Hm... Asz mielinu kokes 
ketures...

— Pasiutai ka? Gal ji mau
dysi szampane.

— Juk žinai, 
ant zopostiesj, pilt, pakol neisz- 
flažins savo meiles.

— Ka daryt? Tegul dedasi 
valia Dievo!

daryt.

doleriai

reike turėti

»
m

arielkele.
Tėvas sri dideliu pasisžiau- 

’ szimu atidarė bonka su pyksz- 
telejimu ir pripylė stiklą krisz- 
fblinio gerymo.

— Idant mums gerai vestų
si — paszauke tėvas.

Juozas iszgere szampana ant 
kart. Mama vos da'lypstejo lu
pas prie stiklo, bet apskaitė, 
jog kožnasstiklaskaszituoja po 
ddleri mislino sau:

— Tok i s ba Ivona s, gere 
szampana‘kaip vandeni! Kas 
tai per jaunikis, kad rei'ke pri- 
spyrinet ji 
szampaflu!

Tuojaus po aritram stiklui 
Juozas pasijuto linksmesnis, 
pradėjo daugiau kaihet o ir tė
vas pasijuto narsesniu.

— Gerai ‘bėga in gerkle! — 
pamislino sau. — Jaucziuosiu 
20me'tn jaunesnis o 
kokia puiki balandėlė czionais 
rastųsi tai...

Ponas Juozas nuolatos szyp- 
sojosi in pana Veronika ir tan
kiai atidarinėdavo lupas idant 
ka toki pasakyt, bot vis da no- 
dryso. Tėvas nuolatos pripildi- 
nejo jam stiklą. Mama graudi
nosi kad jau treczes butelis 
baigėsi gert.

-r-5 Tokis kalakutas iszger- 
tu ir už 50 doleriu szampano ir . k. . .... _

nusilaužtu eida-

ba Ivona s,

prie merginos su

kad taip

da prie mergos ne kibtų. Kad 
sau sprandą 
mas tropais!

ponui k a toki

dviesia...

Tovas tuom kart užmirszo 
apie viską. Niurnėjo sau’po no
sia kokia tai meilinga dainele 
pakol ji nesdlaike mama.

Stnigai ponas Juozas pradė
jo kalbėt in tęva:

Praszau pono... Asz gei
džiu... norėjau
pasakyt... in ketures akis...

— Ant. galo! — susznabž- 
dejo mama. — Eikim Veruk, 
ponai geidžia su savim ka toki 
pakalbėt.

Tėvas atidarė'ketvirta bute
li szampano ir pripylė stiklus.

— Na, karta oszkos mirtis 
— suszuko.

— Asz norcjdu... norėjau... 
su ponu pasikalbėt
be liūdintojo... kalbėjo Juozas.

— Aha, suprantu. Eina tau 
apie tai, ar bobos no stovi už 
duru ir klauso. Tuojaus!

Ir atidaro staigai duris, nuo 
kuriu dingo galva mamos.

— Bobos nuėjo gult! — su- 
riko ponas Gerklaiitis. Kalbėk, 
esame vieni... Kalbėk Juozuk.

— Asz užtikiu ponui, kaip 
savo tėvui...

— Kaip tėvui ? — ir apsi
kabino abudu. — Gerk ir kal
bėk! Atsakysiu kaip tėvas... 
teisingai...

— Esi dasektas 'žmogus... 
tėvas szeimynos... vyras...

— Taip, esmių vyras! Vy
ras ir ponas namu, o boba te
gul perkūnas sudegina, nes 
klauso už duru. Taip, klauso ka 
mes kallbam, kaipo vyras 'duo
da tau rodą idant niekad nesi- 
paeziuotum! Visos bobos ycI- 
nia vertos!

Ar visos? O... O pana

paeziuok

I -

Veronika?
— Visos! — O ir mano duk

tė! Kalbu tau teisingai! Nesi- 
niekad. Boba ant

sprando, ho, ho! Norints tai 
mano duktė bet tegul ja vel
niai, stovi per dienas priosz zer- 
kola, mala ir mala su liežuviu 
kaip motina... Norėjai geros 
rodos — nesipaeziuok niekad! 
Sveiks, gerkim ant musu jau
nu dienu!

■ ♦ * ♦ r

— In nedelia po tam, už- 
prasze poną Agurki ant baliu
ko. Ant štalo radosi gardus 
kepsniai, szale stalo stovėjo 
statinaite su keturioms bon- 
koms azampano apdėtos su le
da k.

Ponas Juozas nudžiugo isz 
džfatigsmn. Lyg sziam laikui
gerdavo szampana tik mažai 
arbiiJuiip kada tik aluti ir

« S A'U ITE

Vargingo Žmogausv argingo Amogaus °i 
Sūnūs ir Razbaininkas

■ ■ ** i ’■ .■ t. r ■ ♦
:1 rt.. .‘‘•i" 1 r * - j 'į-I »at

gyvenoKitados gyveno biodnas 
žmogelis su savo pacziule. Per
Ju A A « a a -

rlga laika neturėjo jie ne vieno 
kūdikėlio, o ant senatvės davė 
Dievas jiems patogu sūneli.

Kada jiems Dievas žadėjo 
duot 'kūdikėli, 
juos karalius ir praszesi pas se- 
ndli. ant nakvynes o kaip bied- v. 1

atvažiavo pas

nei gyveno, tai norėjo atsakyt 
nes nežinojo senelis kad tai bu
vo karalius o ant galo dadave:

— Kad ne turimo kur poną 
patalpini, — bot jo atsakymas 
nieko nemaezino.

Karalius tarė:
-— Seneli, 

sziaudu, pataisyk ant žemes o 
deTmaneš bus viskas gerai. Se
nolis taip ir padare, o karalius 
tarė:

fttneszk kuli

— Ka jums Dievas duos, 
tai man pasakysi rytoj.

Dievas apdovanojo juos -pa
togi u šuneliu, o (asai 'karalius 
ir buvo bevaikis, tai suraszes 
gromata,-padavė tėvui to kūdi
kio ir tarė:

— Duodu tau pinigu ir kaip 
paaugs tavo sūnelis tai leisi ji 
in mokslai ne, o kai p bus 20 mo
tu amžiaus, tada atiduok jam 
ta gromata. ♦

Kada' vaikinui sukako 20 
motu, tada jam tėvas atidavė 
ta gromata, o jis perskaitęs ta
rė:

Iszgirde tai tėvai 
gailiai verkt,

4

Ji

^edalturT 
buvau vakar inrtiBtes jn gtlumk 

raliui ta žiedą; o karalius tarė;

Pft ^eda

mariu’ o jmmiikėitis padavė ka

— Ryto anksti parodysiu
tau 12 panų ant adcliri, visos 
buš vieno bridu, tai jeigu pa
žinsi mano dukterį tai gausi 
už paęzia. Jaunikaitis mislino

Tas nuėjus gult, eme gailiai 
verkt, bet už valandėlės atsi
darė dtlrys ir iriojo senas die
dukas ir turo in ji:

—r Ko taip verki vaikeli?
Lekajus atsako:
— Kaip asz turiu no verkt, 

karalaitis liepe man -kad asz 
jam parvesezia karalaite kuri 
randasi treežio karalyste^

Senukas tarei
— Nevenk, rytoj kaip užsi- pamatęs kad višos 12 kaip vle- 

kelsi, pasakyk karalaicziui kad na pametė vilti atminimo nes 
tau duotu 12 žalnicriuo kaip 
josi keliu tai pirmiauso rasi 
skruzdelina ant kurio visi min
džioja tai liepk savo žalnierem 
idant jie jasies aptvertu (akme
nius, josios ,tau bus pagelbojo.
Tolinus rasi bites ant kuriu ir gryžo namon su karalaite, 
puola lietus ir sniegas/ir rdsi 
didele žavi volojenezese po par.
vyną, tai liepk savo žalnieriem

jog bus suriku a'tnriinti, bet at
lėkus bituke pasako jaunikai
eziu i jog jos arkliui lys in noši 
tai turklys galva kratys, tai ant 
to‘ galėsi pažint. Ant rytojaus 
karalius pastate 12 panų sn žir
gais puikei inredytais, ir liepė 
jannikaicziui mint. Jaunikaitis

atlėko bituko pabirzgejo ark
liui po nosia o ‘arklys ome gi- 
luot ir teip atmino net tris kar
tus su pagialba bitukes, o ka
ralius padovanojo jaunikai- 
cziui t<a J 2 •panų del jo vaisku

(Bell Phone 872>
331 W.£entre St. Shenandoah, Pa.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man telė- 
fdnuoti o pribusiu in deszimts 
m In u tu. Bell Telefonas 872minti tu.

n t. t * t

tais bites pridengt su bile 
kuom, o ta žuvijnmest in ma
res, o tau bus pagalboje, o da 
tolinus pajojęs, rasi du karve
lius peszantės, tai liepk savo 

, o jie tau

Karalaite ji teip pamylėjo, jog 
cada razbaininkas atsitraukda
vo no jos, tai ji j i tuojaus bėg
davo pas Tokajų. O viena 'karta 
užtikęs jaja pas Idkaju, prasze
tėvo idant ji nužudytu, o loke-

žalnierem perskirti 
bus pagelbojo.

Ant rytojaus lekajus anksti 
liepe paszaukt 12 Žalnierių’ j r 
leidosi in kelione.

Jodama^ viską teip padare tarė: 
khip senukas jam buvo liepos.

jas padavęs tais dvi plunksnas 
pamokino ja ka daryti su jom.

Kada jam galva nukirto ka
ralaite paėmus pridėjo prie 
stuobrio apvedė aplink kakla 
su viena plunksna, o su kita pa
krutino lupas, o jis atsikėlęs

Ant galo dujojo karaliaus pa- 
loci, ir kaip tik pamate ji tėvas 
tos karalaites tare in ji:

— Žinau kad nori 
dukters už paezia, tai asz t'an 
parodysiu ant to spasaba.

Nusivedė pas vienas 
atidarė ir padavė jam du szniu- 
rus privertus pilnus gaivu ir

mano

duris

— O jus ubagai! Kaip jus 
drystat mane vadint savo sū
num, kad asz esmių karaliaus 
sūnūs o ne 'kokiu ten ubagu.

, pradėjo
o jis apsirenge 

keliaut pas savo 'locna -tęva.
Kada ėjo visa diena, daejo tarė: 

didele girria o tonais susitiko — 
razbaininka 'kuris in ji tarė:

— Kur tu jaunas vaikineli dovanosiu'visa mano karalyste 
eini ? Žinok kad asz visus už- o jeigu no, tai ir tavo galva bus 
muszu, tai ir -tavęs gyvo ne pa
leisiu, nes da man pasakyk kas 
esi per vienas.

Karalaitis apsakė savo visa 
gyvenimą pas savo tikrus tėve
lius, ir pasakė jog esąs (kara
liaus sūnūs.

Tada razbaiminkas tarė:
— Prisiek man, jog kaip 

pareisim pas karalių, kad sa-

— Žiūrėk dabar, jeigu tu 
gali gaut mano dukterį tai tau

užberta an t szni u ro.
Atnesze 8 gorezius aguonu 

sumaiszytu juodu su baltom ir 
iepe per nakti iszrinkt. baltas 

aguonas isz juoęlu. - —
Lik i as vienas sau pamisimo:
— Kibą tik sžimtas velniu 

gali ta darbą atlikti o i^c žmo- 
gris per viena nkkU,iasz neno

rai kad 
i ant

Jis per viena naktf,\risž nerio 
riu pradėt ba žinau gerai 

__ __________ , Ąmš 'gAlvn
kytum jog asz esmių jo sūnūs, 8Zniuro< o Dieve mano! Turiu 

trumpa laika mano gyvenimo, 
; gal už tai^ ka savo gimdytojus 

pamecziau ant serihtvos. Dievo 
mieliauses, atleisk mano nusi
dėjimus! h t'

Ir teip misleso praskendes 
atidaro akis ir pamate ant prad
ingos laipiojant skruzdeles, ku
rios rinko aguonas.

Kada viskas buvo gatava, 
karalius atejas tarė:

o tu mano tarnas, o jaigu ne 
tai tave czionais užmusziu.

Na ka daryt, 'karalaitis pri
siekė jog taip saki s kaip raz- 
baininikas norėjo.

Kada pribuvo pas karalių, 
razbaininkas parode gromata, 
kuria karalius buvo suraszes.

Karalius perskaitęs ta gro
mata dirstelėjo ant jo ir tarė:

-— 'Lekajus panaszus in ka
ralaiti; o tu iszrodai per senas.

Karalius neturėdamas k a da
ryt, tiko ant razbaininko ir da
vė jam czima oficierio. Pavedo 
pulką vaisko ir liepė keravo- 
tis.

Pabuvęs koki laika aficio- 
rium, tarė pats in save:

— Reike nutrotint mano To
kajų o tada busiu spakainas,

no iszsirinlcšiti a

pa-dariai ka tau liepiau o leka
jus-tarė: i :

— Teip, padariau o karalius 
tarė:

— I)a tas rio viskas, 'atvedė 
žmogų ir nukirto jam galva ir 
liepe -prigydint o lekajus sėdės 
I

nes negalėjo iszmislyt kitokio' atlekes karvelis 
plunksnas,
sparno, o kita isz kairio ir ta
rė:

tl

— Asz mislinan kad žmo
gus prisiege tik igi smert, o po 
sihert gali viską iszpažint, o 
karalius su dvarokais pripaži
no kad tai yra teisybe jog žmo
gus prisiekė tik iki smert, o po 
smert gali viską iszpažint.

— Tada, dėka jus tarė: 
esmių karalaitis, o jis yra di
džiausiu razbaininku ant svie
to, priosz kuri prislėgiau, jog 
pripažinsiu ji karalaicziu, bn 
jis man korszino užmuszimu.

Po tam razbaininkrts likos 
nukirsdintas, o liokajus apsipa- 
cziavo su taje karalaite ir su
laukė vėlybos senatvės.

iszpažint,

asz

A: RAMANAUSKAS
UETUV1SZKAS GRABOĖIUS

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

I t ė •< S ,

M!ĘATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

•9

Bell Telefonas 1430-R

Is’zbalsamuoja ir laidoja mirusius 
int visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole valiuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu; del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 

O ka tu mano vaiko, ar kvepavima, Užėima ir szalti galvoje,

ant kreses pradėjo verkt. Tame 
padavė dvi 

viena isz tiesiospasabo ji nužudint ir tare in 
karalių:

— Treczioj karalystėje yra 
labai patogi'karalaite. Asz jaja 
noriu už paezia, bet niekas jo
sios ne parves 'kaip tik mano 
lekajus o ikitaip negaliu jos 
gaut, tai praszau szviesiausio 
karaliaus kaipo tėvo savo, kad 
pavėlintum man nusiunst ma
no iekaju, o jis padarys ta vis
ką. x

Bet ’karalius ir jo visi dvaro- 
kai labai gailėjosi to vaiikine- 
lio, nes karalius žinojo kas tai 
per karalaite, kad tik !kas ten

' nueina tai jau nogryžta adgal, kinkyt arklius, sėdo 'karalius 
į bet ka daryt karalius pavėlino 
: taip'kaip savo sunui, turėjo 
: siunst ta biedna 'Iekaju.

Paszauke razbaininkas -savo
: Iekaju ir tarė: 
i — Žinai, mano
t L- -- ’
M , -r , « , _ . , , . ..

j mano tėvo, jog rytoj anksti tu- 
Į ri rengtis in kelione pargabont 
j mano mylima isz treczios kara- 
[ lysves.

— Pridek tri galva prie lie- 
menio apveik isz tiesio sparno 
plunksna aplinkui kakla tai 
galva prigis, o isz kairio spar
no plunksna pakrutik jio lu
pas, o jis pradės kalbėt.

Ant rytojaus iszgirdo kara
lius kad tas Idkajus kalba su 
tuom negyvėliu ir inojas tarė:

— Maridras busi žentas -bet 
da viena užduoti turėsi iszpil- 
dyti, tada bus gana.

Dabar karalius paliepė už-

su. duktere ir jaunikaieziu nu
sidavė in pamare o • karalius 
paemos savo duktersr žiodą Ir 
inmete in mares, o Idkajui liepe 
iszimt ir atnoszt jam.

— Žinai, mano mylimas
vaikeli, gavau prisrikyma nuo to ir gailoi verkė, o žuvįs isz-

i 9 i '' • j* i • i V • <« < • • v 'a

ri rengtis in kelione pargabont

r

Priszakini skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimus Preke 30c per pneztu. 
Iszrasta ir parduodumn vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING, PA.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

A

S Daytone vyrai, rd goja, 
Kad moterėlės ant burdin- 

gieriu nedboja, 
. Brangiai už burda užmoka 1

O valgi gauna kiauliszka. 
Kaip kepta niesa pagamina, 
Tai per gerkle ncųiralandina, 

Turi puodą kavos pakišiatyti, 
Nuolatos iszgcrti kad knsni 

nurj’ti.
Nuo kožno u'ž burda lupa, 
O ir nuo tu,'ka neturi darbo 

skuta, 
Del jus sosuteš niekas, 
O tai didelis griokas, 

Ba vyrus laikote, 
0 valgi netaikote. 
♦ ♦ ♦

Nėgerai motinos darote, 
Jai'gti kožna ženteliu vadinate, 
Da dukrelė vos 15 motu turi,1 

Na ir tikrai arit vyru žiuri.
Vpa'tinghi ta ji ženteliu vadina, 

Katras motinoms gerai už- 
fnndiria,

i

IŠŽ WILKES-BARRE IB 
APLINKINES.

Pi. K. Demon k io paraszyta 
No. 53 “Vienybėj” apie szito 
miesto Lietuvius ir Italus su 
nauju vardu San Salvador nes

v

mA*

53

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 invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jarrf 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
mylimo, nenore valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo; dusulio 

f (asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krūtinė, reumatizmo, plauku slinki- 

• mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuohiarl, 
szirdles liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si miišU gausius vaistus, taip vadina
mus '‘Nervu Preparatas”. Nervu, il
ga yra labai blogas dalykas, bet mu

ere ir dukryte, ’t
CJCTO IHOi u it

Taip kaip jau suaugus mergele.
MA,

Daug jau blogo 'per geryma 
atsitiko, 

Jaigu dukrele sarmata priliko, 
Ir isz tikro taip buvo, 

Per kvaiiios motinos liežuvi, 
Goriau mokyk dukrele 

poterius, 
(skalbt maršzkinius, 

altfi gerai virti, *• 
Naminius darbus dirbti.

Dukrele įprio vyru kabinasi, a. * ;*. J ii, jv a a a
Ant drošiu ir kito pasirėdymo,

atsitiko,

Mokyk
Vi

i

i

i

■>‘3

I'

B

Kėd pinigu uuo vyru prbvijesi,
■e

lė tai nuo daugeli vaikino.
Tas yra nepadoru ir negerai, 

ir . • i 11 : t "tJitiigu motina per piratus 
arif to ‘Kirilai,

Ir jaign nrio to nėatpratinsi, 
Ant niėkszd ii1 valkatos 

dukrele užatfgfnsi, 
Jrik ant motinos pa'siszventei, 

O ga'l apie tai jau nežinojai, 
Kad savo dukrelė'reike 

'graliai auginti,
Apie Dieva ir anklėjima 

pamokyti.
Ddl tėvu yta tai didžiauses 

privalumas,
Kri'kszczioniszkaš veikli 

auginimas, 
Jaigu to neiszp'i'ldys, 

Save ir vaikus prapuldys. 
Kvailiai džiaugėsi, 

Kaip poruotis rengėsi 
Ba apie moteryste tiek

iszmanb, 
Kaip 'tas piemenukas *ka 

kiairies gano.
Ar jus motinos visados, 

Taip busite biednos, 
'Gerai pamielinkite, 

Ir ta gerai apsvarstykite. ’ 1 1

t

ma. Tarp ju galima rasti daug 
Lietuviu.

P. Jonas Lizdas, Mate jaus 
sūnūs turi radiju, pijanti ir t.t. 
del muziku kroma tai gal vis
kas ka tikras Lietuvys biznie-
rius Plymonto gimęs bet nesi*

Italu yra daugelis (biznierių, ki- gėdina Lietuvisžkai kalbėti.
40 metu adgal a.a. trys 

Paukszcziai jau turėjo sziorus:
40 metu adgal a.a. tryst i turi dideles krautuves savo 

budinkuosc o Lietuviu tai taip 
kaip visai jau nėra biznierių. Juozas, Plymonte, Silvestras, 
Tas teisybe dabar yra kad Lie- į 
tuviai■..jaiv-isziiyko ; taip kaip, 
Grigo bites pa'gal 36 metus ad
gal tai Lietuviu ežia buvo su 
vidutiniais bizniais. A.a. Czer- 
nikas buvo korte už tllumocziu
ir hoteli laike prie Union dypo. dukterį ant minyszkos, du eu-

Kingstone ir Tarnas, Pittstonei 
Kad butu laikėsi kaip Žydai’ar 
Italai tai gal ju butū kh>mai
ant visu kampu strytif.po visa
Amerika vidtoje A.£P.ir t.t.

•« . • « • 1 '"’"t* M" • 'Silvestras iszmokilnb ' Viena

Kunsa ir turėjo hoteli ežia o ki- nūs kunigai, vienas advdkMas 
įr o vieno nežinia, tai visa tvirta 

pardavė ir pinigus pasidalino 
(deguteš kaina). P. tai gal jau nėra Paukszcziu 

Kingstone.
Wilkes Barre tai jau pasida

ro didelis miestus dailius ir 
sveikas.' Kur tik faunos buvo

Saluninkuta Scrantone.
sztprninku buvo apie pietine 
puse ar
Taradaikai vyrai ir bo-bos tai 
no nakties laike nedavė pri
migti. Stryt-ai ir lotai tai buvo 
apželia krūmais ir žolėms kaip 
kacapu barzdos. Oszkos manev- tai dabar jau dailios stubos tik
ras dare po atrytus, kopūstus ir 
t.t. vogė kas jom patikdavo nuo

kas brokas kad upe užgriautu 
dortu nuo dortbarikiu tai van-

vielas. Pirma buvo tarp Ply-
sztoru pagriebti dėl savo vi
duriu nos Airiu buvo daugelis 
o pas juos'tai labai buvo myli- monto ir Wilkes Barre apie 16

Sziadien jau visai kitaip isz- tose perbrist.
rodo tie strytai, dailios stubos Sziadien gavo pedes už 12 
j A- !I ta . t Ui 1 * * * * “

tines ir plytines. Taipgi Lietu-

dud gali greitai užsemti ž

r H

*
■4 ■

f

' I
A

1
ir

i

I
1

f

mas gyvulys oszkyte.

szalimi ir jau grindys cemen-

viai turi savo, jau nesamdo pas 
kitus. Ta laika tai Italai buvo 
taip kaip laukiniai Iridi jonai, 
daugiaaše gyveno girriose sza
le miesto ir tik beveik vieni 
Italai arit ’tu mainu neš kiti tai
bijojosi dirbti su jais ir mažai
buvo biznierių. Dabar jau po 
miesto globa tos girriu pecžeė.

Italai leido savo veikus biz
niu mokytis tai dabay daugiau- 
se Italu ant kampu su mažiu
kais sztbreliails. Vyrai dirba o
se Italu ant kampu su mrižiri-

motinos7 su vaikais sztoreliuo- 
se nes turi labai diddoė kan
trybes taip kaip Žydai ir Eski- 
inosu sztmos, Alaskoje. O ka di-

pėdu gylio, dribar galima vie
tose perbrist.

dienu. Pereita aiedele dirbo tik 
tris diepas; nežinia kaip szita
rieldefia dirbs. Antra diena jąp 
iszdirbo.

Asz nielčadri nesapnavau kad 
pamatysiu bankas, sztorus, ko
telius ir t.t., ežia ant 12 ir dau
giau lubu. K’itus dar muitna
gal bus dar augsztesni. Bet fa
briku tai' neinafyt kad dides
nius statytu. O mainos baigėsi
briku 'tai neinatyt kad didės- 

taip'kaip ir kitur. Jaigu gimi-
nlti, draugu ir pinigu neturi tai 
nevažiuokit iri ežia nes barginu 

Su pagarba, 
—A. Sueta.

sztoru nota.

♦ 41

dolius sztorūs turi tai korpera- IISZMINTINGAS SIUNTIMTS

Jaunikis,' del savb mylimo 
siunėziri per valka dožnke Ūcėri-

1 t □ a " B ‘j 1

ei jos nos Italai tai nęapsiika sa
vo broliu Lotynu kaip Lietu
viai padare pirma. Lietuviai 
tai kiekvienas pats sau nori 
gaspadorianti, netiki in korpo
racijas tai ir negali jau pasiro
dyt priosz kitus katrie‘ta daro, namie?

Da<bar viemas ,nieko, negali 
kroma gera ‘turėti. Viskas ka 

« m « • ' « asalima,
'I

savo darbu sžinkuoja

r

:į
t

.„i

■

I

I

I

ji

-‘'JI

I1'..

os,

džiu. Vž valhndbs sugryHa rid- 
—r ’

— O ka, ar neradai josios

— Radau, paėmė pati nuo

1

gal su dežnikc. H
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manes deŽuke ir pasakė: O gri- 
i.... . . - - -

IH

Jaunikaitis stovėjo ant kran- su Nervu Preparatas užbėga tai H- kur yra gera miesto valdžia, del manės!
• • 1 • 1 V . • • t fV i <k t TTA1 ? jTi— 1.1 — *1 __ *<.A \T *T r»4 •" <'

neszus žiedą padavė jauni kai- 
OŽIUI.

Ant rytojaus paszauke kura^ 
liūs iekaju ir tarė:

lybe; tai labai brangus daigtas

— Tai kaip buvo toliausi
— Nugi, paėmiau adgalJr

>

ga! kėlia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloga. Reikalingi mušti 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N- Y. ’ daro liižriius taip kaip ir pir-'sztai parnesziau.

Klizabetliport, itarrisdė, N. J., 
ir Aslfley, Pa., tai szlapi kam 
pelini beveik taip knip ir p i r- pasakiau, jog už pigius pinigus

II

ma buvo; dar dabgolis salunu ne parduos. Paėmiau nuo jos ir
1 . 1 t A-l 1 _ j #£ ji 1_ _ f _. • • • . *> .
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Nedėlios ryta arti Dit- 
choy dyonkeptuves^ likos su
rastas sumaltas per truki kū
nas Jono Sabcziak, 44 motu ku
ris turi tevjneje paezia ir kelis 
vaikus. Graborius 
szmotolius in gurbą.

— Policmonas Stanislovas 
Dobrovolskis, padekavojo už 
tarnyste nuo policijos sztabo.

— Strand teatro patogumo 
kontestas iszrinko 17 metu He
lena Dzienkievicz kaipo pato
gi aušo Szenedoraite. Mergina 
lankosi in High School. Laimė
dama kontosta, dabar dalybaus 
kontesle kuris atsibus Interna
tional Pageants Patogumo Gal
veston, Texas.

— Nedėliojo

surinko

Bolt-

anglinis 
ii’ 

auksinius lai-

— Subatoj pasninkas.
— Nedelioj Sekmines.
— Poni Marijona Ulczins- 

kiene, kuri apleido Mahanoju 
daugeli metu atgal ir apsigy
veno Clevelande, Ohio, tomis 
dienomis lankosi pas ponstva 
Antana Masins ant 123 E. Pino 
uliezios, Ona Viszinskiene ir 
“Saules” redakcije, teipgi pas 
savo sunu Juozą Buffalo, N. Y.

— Erwin L. Maurer, 54 mo
tu, pristatytojas daržovių mirė 
Panedelio ryta namie ant 309 
E. Center uliezios.

— Jonas Curley, 24 metu, 
mirė Szv. Juozapo ligonbutoje 
Readinge nuo sužeidimu ko
kius apailke automobilio nelai
mėje praeita Potnyczia.

— Prohibicijos agentai už
ėjo ant garadžiaus ant West 
Maple uliezios kuriame rado 
maiszuosia paslėpta gero Ka- 
nadiszko eliaus. Garadžius yra 
žinomas kaipo Jusaiezio 
ling Shop.

— Sakoma kad
biznis neužitlgio pasigerins 
volą turėsime “

Jau laikas kad pasige
rintu nes žmoniems nubodo sė
dėti be darho ir lauki i tuju 
auksiniu laiku.

— Adele Lazauckiute kuri 
apsivedė su Blackwell ir gyve
no Filadelfijoj, ana diena pali
ko savo kūdiki pas kaiminka o 
pati dingo nežino kur. Adele 
nesenai lankėsi pas tėvus Ma- 
hanoljuj.

— KetVergo diena atsibuvo 
iszkasimas arba perkėlimas isz 
nauju in senas kapines miru
sios Kaitros Palaimienes, 6 me
tai adgal ir kūdikio Jeramino, 
paezios ir 
Palaimo, 608 W. Pine uly. 
Tuom darbu užsiėmė grabelius] 
T rask a uc kas. I ’ t a r n i n k e I
bus gailios miszios už juju du- 
szes ant kuriu užsipraszo gimi
nes ir pažinstamus.

■f* Ketverge ryta atsibuvo 
laidotuves Juzefinos, 6 sanvai- 
cziu -amžiaus dukreles Alekso 

1428 E. Mahanov

kus. > >

Szilinskiu, 
Ave.

sūnelio Kazimiero 
608 W.

atsi-

zas S. Pileskeni.
Už Vlada Bieksza — Alek

sandras B. Matuiza, kaip turto
administratorius.

Degtine nuodus padavęs Jur* 
gis Budris, gyvenas Insleo Pla- 

—V.co.

MOKYKLOJE.

.... 
—s ...............  o i ’.............

PAJI8ZK0JIMAS.
7 *

Pajeęizkau Joną, I^esczinska.

□d.
ANT PARDAVIMO.
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Paeina isz Lietuvos seniau bu
vusios Suvalkų Bodybos o da
bar esanezios
npskriezio, Krosnos Valscz., 
Varta Kaimas. Kadaise gyveno 
Baltimore, Md., dabar girdėjau
—. v > t

Mariampoles 
Valscz.

.Plotelis ir fauna.’Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves,

prabaszczius 
Szv. Jurgio Lietnviszkos para
pijos, kun. Jonas Dumczius at
sisveikino puikei (!) su savo 
parapijonais nes keliauna in 
Lietuva, kapi girdėt ant apsi
gyvenimo. Savo vietoje paliko 
vikaru kun. Mikszį.

t Mikolas Potrukeviezius, 
70 metu, mirė Utarninko vaka
ru namie po 120 N. Market uly. 
Velionis pri'buvo in Amerika 
jaunu žmogum. Paliko paezia.

Daraktoris:- Jonuk, kodėl tu 
vakar no alėjoj mokintis?

Jonukas:- Asz ne galiu pasa
kyti.

D.:- Asz turiu žinoti!
■f

Jeigu teip norite dasiži- 
noti, tai pasakysiu. Vakar ma
no mama labai sumuszo teveli, 
už tai, jog “pėdo” pragėrė ir 
prakaziriavo, tai paskui mama 
labai persigando, ha tėtis bu
vo kaip negyvas ir asz turėjau 
bėgti paszaukt daktaru.

J
f

$4.00

Newark, N. J. — Geg. 3 isz 
seseles namo, per Akiali, in ka
pus tapo iszgabonta Burzdu- 
viene, kuri per degtino negalė
jo sulaukti gilesnio amželio. 
Jos vyras, taip pat, per anksti 
su sziuo pasauliu atsisveikino.

Elizabeth, N. J. — Lietuviu 
Laisves sale, 269-273 Second 
St., osanezia korporacijos nuo
savybe, Jersey miesto advoka
tas Samuel Greenstone, atsto- 
vaujas 3 mirusiu Lietuviu 
skundėjus, patraukė teisman.

Kiekvienas skundikas reika
lauja po $20,000, tad viso $60,- 
000.

Mat, 1929 m. Sausio 4 d., vie
toj degtines 3 Lietuviai, salėjo 
gavo ir iszgere metalui valyti 
aliejaus ir nuo to mirė. Miru
sio, Jono Masiulio brolis ir se
suo, Ona Andruszaitiene, rei
kalauja $20,000.

Už mirusi Vincą Martinkevi- 
cziu — jo turto valdovas Juo

104 METU SENUKAS JURGIS SKINDERIS 
ATLANKYS MAHANOJU
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Lehigh Valley
EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 26 MOJAUS

Dubeltava. 
Tikietas

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

BASEBALL 
Giant* *u Boston

New Yorke, 26 Mojaus

ŽIŪRĖKITE I
Lietuviszkas Plumeris

Uždedam ir Pataisom 
Blekinus Stogus.

In vedam in Namus Szilumas 
ir Maudykles.

Su virsz-minėtais reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti

Al. Ramaszauskas 
619 PINE HILL STREET 

MINERSVILLE, PA.

w. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

rrw o

Laidoja kunua numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

kiu! gyvenu Clevolunde bet ne
žinau jo tikro adreso. Jeigu 
kas ka Apie ji žino arba jis pats 
tegul atsiszaukin ant szio ad
reso:

Mr. Mat Vilkeviczius,
320 Albert St., 

Youngstown, Ohio

(HUT
YRA TAI RECEPTAS DEL

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Malerijos. 
Greitai veikia. Gauaitc aptiekose.

- -............. -■ .. ■ , - ----------------------------------------------------- -----------------------------------
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Reading 
lines

K

Dubeltavas 
Tikietas$4.oo 

IN 

NEW YORKA 
ARBA 

$5.00 
Up-The-Hudson Upes 
NEDELIOJ 19 MOJAUS

Speciali* Treina* Subato* Nakti

Isz Ihz ryto
Shamokin ........................... 1:00
Mt. Carmel....................... 12:59
Ashland .............................. 1:51
Shenandoah .................... .. 1:30
Mahanoy City .... 
Tamaųua ............................ 2:46
Jersey City pribus ............ 7:10
New Yorke, Liberty St pribus 7:20 
New Yorke W.23rd St. pribus 7:53 

Pasažieriai del Up-the-IIudson 
palms laiva iszplaukiant isz Jer
sey City 8:20 ryte Standard Time.

GRĮŽTANT— Treinas apleis 
apleis New Yorka nuo W. 23rd 
St. 7:47 vakare, nuo Liberty St. 
8:00 vakare, isz Jersey City apie 
8:15 vakarė, pagal Eastern Stan
dard Time. - 4^ ■- - ..... - ■ ■ ■
PANEDELIJ 10 JUNIAUS 

Keturiu Diėnu Ektkurcija *u 
Palydovu in 

MASHINGTONA, D. C. 
Tikietas $30.50 apmoka visus ek« 
pensus. Del dauginus informacijos 
raszykite ant sokanezio adreso 

JOHN M. ROLIN, D. P. A. 
Willliamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

I#

. 2:19

visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage,
Locust Valley,

Box 144, K. F. D. No 1, 
Bnrhesvillo, Pa.

FARMA ANT PARDAVIMO.
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Pirmutine Didžiausia1
’ . > 1 J • 1 * /

Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentei
EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO

BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

“LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES 1929

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis

‘ * 41 <140*4 p '• *" 4 *

■*■■■ ■
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90 akoriu geros žemes, didele 
gera stuba, geri visztinycziai, 
geras vanduo, žeme derlinga, 
daug dideliu medžiu, 5 geros 
karves, pora geru jaunu mulu 
ir vienhs geras arklys, visztu, 
tmeziu, kalakutu, ir kiaulių. 
Kluonas sudegė priesz Velykas 
su visoms maszinoms, trokai, 
automobiliai,, todėl parduosiu 
pigiai nes motore, miruts o vai
kai nebūna pas mano ir vienas 
negaliu, apsidirbti. 'Atsmauki
te tuojaus ant adreso.

(kalakutu ir kiaulių.

. . ’ (t.f.
Jhioch Auksztinis, 

B.F.D. No. 4 Catawissa, Pa. 
—........     *i*i i-a...... ■ . . ■■■ - —

PARSIDUODA. .

Geras kampinis lotas 40 per 
125 pėdu didumo, apsūdytas 
Hedges meduku tvora.- Seni 
žmonis nori parduoti, gera vie
ta del biznio, netoli pamares 
kur vasara galima maudytis 
dykai. Kelio pradės rudeni ce
mentuoti ir bus toks platus 
kaip pro Asbury Plark, tada ne
bus galima pirkti už ta preke. 
Kas turėtu akvata prasžau at- 
siszaukti per laiszka o prane- 
szu kaip ežia galima su auto
mobiliam atvažiuoti ant 
keliu. Mano adresas:

Jo 11 n Ka va i auckas, 
Box 73, Wilson Ave.

goru 
(t.40

r

Port Monmouth, N.J.

ANT PARDAVIMO.

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

R. P. Swank

arba pas:

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

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

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn St. 

Chicago, Ill.
8 -10 Bridge Street. 

New York, N. Y.

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco, Cal.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA .. 29 Gegužio
POLONIA .. 12 Birželio

LITUANIA .. 18 Birželio 
ESTONIA .... 3 Liepos

CAPITAL.STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu.
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos.. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Procentą pride-

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.ir Kas.

| KRAUJO
Sloginimas

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

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialiste

Tik Utaminkc, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.
Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 

POTTSVILLE, PA.

i*K. Rėklaitis
Lietuviazkaa Graboriua

34 W. Mah. Avo., 
Mahanoy, City, Pa.
John Goyno,

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

ISZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

Turime Visokiu Daigtu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu UŽ nupiginta, preke*.

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA. J

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

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

306 Market Street, 
TAMAQUA,

1
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JURGIS SKINDKRIS 
Nedelioje 19ta Gegužio, Szv.

Juozapo parapinėje saloje, 2ra 
valanda po piet ir 7:30 •vakare 
atsibus linksmas vakarėlis ku
riame pasirodys 104-metinis 
Lietuviszkas senelis Jurgis 
Skinderis, tikras Žemaitis. Vi
si privaflo ateiti* ant tojo vaka
rėlio o szimt-metinis musu tau
tietis jum pasakys kaip galite 
dostoti taip puikaus amžiaus 
kaip jisai. Pamatysite kaip ta
sai senukas jum paszoks kazo-f 
ka ir padainuos.

Vakarėli ronge artistas Sta
sys Pilkus, kuris nesenai su-

F.
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STASYS PILKUS

t u vos Valstybes Teatro artis
tas. Pribus su visa savo kom-
paiiije, kurtojo ran<]asį j£

gryžd ffg Ltef u vosir yra Lie- ^hnt-mctiniš musu senelis.

PA.
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MISHKO bateliai yra gaminami vy- 
' rams, kurie nori crerai ir ilfirai UŽ------rams, kurie nori gerai ir ilgai už

Jie yra Ball-Band odos darbo bateliai— 

Ball-Band guminė avalynė gaminama.

tuos pinigus dėvėti!

gaminti toj pačioj dirbtuvėj, kurioj ir 
Ball-Band guminė avalynė gaminama. 
iie taip pat pažymėti tuo pačiu Raudono 

amuolio ženklu.
Padai ]

rainiams
vartojami. , .

Jie taip stiprūs ir tvirti, kad daugelis

pilnai atsako Ball-Band ga- 
ir yra tik Mishko bateliams

4 ' I

- -

paprasty bateliy. Kadangi jy padai van
dens nebijo, Mishko bateliai pasižymi 
tinkamumu dėvėti žemės paviršiuj ir 
angliy kasyklose, kur mažai van
dens.

Mishko bateliai pritaikomi įvairiam vyry 
r— lt--- 1-^.1-- ---- 1!-- - --- -
“moccasin” ir
prastais viršeliais tik vyry kojy didumui. 
Yra ir aukštais aulais. Tamstos Ball- 

Būk tikras

dens nebijo, Mishko bateliai pasižymi 
tinkamumu dėvėti žemės paviršiuj ir

ir vaiky kojy didumui, taip vadinamos
toe cap1 mados. Pa-

. Band pardavėjas Jus aprūpins. Bū 
ieškoti Raudono kamuolio ženklo.

j
angliakasiy sako, jog Mishko batelių 
vieny porą išavj tiek, klek dvi poras kity

Raudom 
Kamuoly!

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFO. CO. 
460 Water Stroet, Miahawak*. Indiana

-r

&

Parduodame 5* 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir
mažius 
giausia preke. * 
Kreipkitės pas £ 

mus ypatiszkai *:* 
arba prisiusime • X 
musu žmogų ‘

uz pi-

m J.

BAL BAND
\ „___

LM l»Km - r ' *!* MM■,»**•< M- 4* ■ 1 *

Ieškokite Raudono Kamuolio
V 4 • ' *■’ ♦ <•" • * '**’!;•* •**»•■•* ‘
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jusu namus.
Turime du 

Ofisus:
134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J

4
M AMANO Y CITY, PA.

Shenandoah Heights. Phone625-R 
SHENANDOAH, PA. 
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