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ISZ AMERIKOS
NIGERIS PALIKO $20,000 

DEL BAŽNYCZIOS.
Memphis, Tonu. — Tomis die

nomis mirė pulkininkas Jonas 
K. Richardson, nigoris. Jojo 
turtas susidėjo lisz 20 tukstan- 
czin doleriu, kuriuos paliko 
priesz mirti (tol katalikiszkos 
bažnvezios. Iszskirent tos su- 
mos paliko keliolika tukstan- 
cziu doleriu del giminiu. Rich
ardson buvo episkopolu.

kuriuos

$8,000 SENOJE SKRYNUTĖJ 
UŽ DU DOLERIUS.

New York. — Laike apezys- 
tinimo namo, M. .L Koeh, zie- 
gorninkas, surado maža sena 
ski’jmute kuria keliolika metu 
migai pirko ant licitacijos ir 
norėjo jaja padovanot savo pa
žystamai. Kada jaja apdulki
nėjo, užtiko slapta dugną o ati
daręs rado joje geležkelio boli
du vertes sziadien asztuoniu

K och ’as 
pirko dėžutė už du dolerius.

sziadien
tukstaneziu ddleriu.

UŽDEGE SAVO MOTINA.
Kecdesburg, N. J. — Baisus 

atsitikimas czionais likos pa
pildytas per deszimts melu sū
neli Mrs. Leola Haley. Manoma 
buk vaikas nždege savo moti
nos sztobia, o kada jaunesnis 
brolelis adbego norėdamas mo
tina apgi-nt, vyresnis pagriebęs 
pokeri permusze jaunesniam 
galva ir dabar randasi dide
liam pavojuj** mirties. Motina 
likos baisiai apdeginta ir kaip 
rodos nuo apdeginimu mirs. 
Vaikas kuris buvo priežastis 
motinos apdeginimu likos pa
imtas in prieglauda pamiszeliu 
nes ne turi visiszkai pilna pro
tą.

TĖVAS NULAUŽĖ 
KŪDIKIO SPRANDĄ.

Duluth, Minn. — Oley Reids- 
burg, buvo labai pailsės kada 
sugryžo isz fabriko ir norėjo 
atsilsio, bet jojo nerado kada 
pribuvo namo. Dukrele devy- 
niu metu tankiai verkdavo, 
kaip ’tai yra papratimu tokiu 
kūdikiu o to Oley negalėjo isz- 

J’aja diena
parėjus namo vėlai negalėjo už
migt per nuolatini verksmą 
dukreles. Atsikėlęs su piktumu 
pagriebė mergaite ir trenkė ant 
lovos su tokiu smarkumu kad 
nulaužo mažiuleliau sprandą. 
Daktarai pripažino buk tėvas 
mergaite užinusze ir likos ap- 
kaltrritas per suda 
metu in kalėjimą 
pats prisipažino prie kalte

kentei naktimi

ant dvieju 
už tai kad

LIKOS UŽMUSZTA PER SU- 
NU UŽ ISZBARIMA JO.

Y. — Alex.Hudson,
Swingle, 22 metu, pasidavė in 
rankas policijos prisipažinda
mas buk jisai užinusze savo 
motina naszle, paduodamas 

paszeluino

jisai užinusze 
naszle, ] 

priežastį staigaus 
ant savo motinos, kad ji nuola
tos bardavo už parėjima namo 
apsvaigintam padėjime. įsega
ma nudure motina kelis kartus 
nu peiliu ir jau buvo negyva 
kada palicije pribuvo ant kai
mynu paszaukimo, kurie girdė
jo mdtina szaukiant pagelbos.

UŽDĖJO KŪDIKI ANT 
PECZIAUS.

EaMton, Pa. — Julius Gwy
nedd butu buvęs gerai apkul
tai per kaimynus kad ji nebū
tu palicije nuvežus in kalėji
mą, Nelalbas burdingicrius Už
dėjo ant pecziaus keturi u metu 
mergaite savo gaspadines, ba
dai už tai, kad jam nedavė mie
goti. Kūdikis randasi ligonbu- 
teje baisiai apdeginta.
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NURIJO ŠPILKŲ IDANT NE 
R E I K E T U EITI IN 

MOKSLAINE.
Patterson, N. J. — Florenti- 

Lloyd, penkiolikos metu
mergaite, nenorėdama lankytis 
in mokslaine, panaudojo būda 
kuris jaja sulaikytu nuo atsi
lankymo in mokslaine. Paėmė 9
puse popiereles špilkų ir pra
dėjo nuryt po viena, dedama 
ant liežuvio ir užgenlama van
dens.
savo
kenezia 
diena

Dabar kvailiuke gailesį 
neiszmnilingo darbo ir 

dideles kanezias kas 
ir likos nugabenta in 

New Yorko Ii gon bu te kur dak
tarai mano padaryti ant jos 
operacije ir su pagelba magne- 
so špilkas isztrauks isz viduriu.

SURISZO PACZIULES LIE
ŽUVI UŽ DANTŲ.

v

Akron, Ohio. — Barbora Zi- 
levicz isz Byrnedale apskundė 
savo vyra už bjauru pasielgimu 
su jaja bet vyras tvirtino sli
džiai kad jojo paeziule be pa
liovos maldavo su savo liežu
viu ir bardavo ji be jokios prie
žasties kad vos isz proto ne 
iszejo ir turėjo panaudoti koki 
nors būda kad jaja apmalszyt. 
Pati vela prisiege buk vyras 
priverstinai atidarė josios bur
na, <isztrauke liežuvi ir apriszo 
su dlektrikiniii draltu kad toji 
negalėjo kalbėt per kėlės die
nas. Norints bus nubaustas už 
tai,diet turėjo taji užganadini- 
ma ir ramybe, kad per kėlės 
dienas negintojo klegėjimo lie
žuvio savo moterėlės.
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PATI SUCZEDINO $3,600 — 
VYRAS SUNAUDOJO ANT 

APSIPACZIAVIMO.
Harrisburg, Pa. — Kada Do- 

vvdas Womelsdorf atvažiavo 
in banka sudavadvt 
baszninkes paezios turtą, ne
mažai nusistebėjo kada kasie- 
rius jam apreiszke buk banke 
jojo mirusi paeziule buvo sudė
jus 3,600 doleriu kuriuos jam 
paliko.

Pati Dovydo mirė ketos san- 
vaites adgal isz gailesties kad 
josios sunūs likos užmusztas 
per automobiliu. Suczedino 
tuos pinigus isz naminih iszei- 
gu apie kuriuos vyras nieko ne
žinojo. Tomis dienomis vela ap- 
sipaeziavo su jaunesne ir daug 
progresyviszka mergina kuri 
neezedins jojo pinigus. Iszkele 
puikia Veselka už paliktus ne- 
baszninkes pinigus.

KATE GYVENO
4 VALANDAS SU 

GUMINE SZIRDŽE.
Halifax, N. S. — Dr. O. S. 

Gibbs isz Dalhouso universite
to turėjo bandymą su kate ku
riai iszeme tikra szirdi o imto
jo gumine kuri taip dirbo kaip 
ir tikra szirdis ir kate tokiu 
budu gyveno per kotures va
landas. Operacijų liže me tiktai 
jienkes miliutas aid iszpjovimo 
szirdies.
LINCZIAVO BALTA ŽMOGŲ

I ’alicije, 
(k Ro

mey nuvalyt 'szaszlavas prtosz 
savo sztora nes tas prieszinasi 
sveikatos inslatains bet sztor- 
ninkas užsispyrė ir paliepimo 
noiszpilde. Palicije pribuvo ir 
prasidėjo szaudymas kuriame 
likos užmuszta jojo pati, bet 
sztorninka suėmė ir uždare ka
lėjime. Žmones taip buvo 
jojo inirszia, kad nakties laike 
iszgavo ji isz kalėjimo, pakorė 
ant stulpo ir suszaude lavona 
kuri vėliaus rado grabeje prie 
kelio.
NORĖJO APVOGT LAVONA 

MERGINOS.
, — Klupojant 
mirusios

Isz Visu Szaliu
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DŲ-KART SANVAITINIS LAIKRASZT1S “SAULE“ 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumarata 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.,

i MAHANOY AND A STR.,

W. I). BOCZKOWHKI, Pre.. A Mf.FT « |F« DVI /i au II FIB I į * rru. « 
F. W. noCZKOWKKf, Editor.

Miesto

Marijonos 
sudegino 

po-

VAIKIUKAS ISZPRANA-. 
SZAVO TĖVUI JOJO 

- SAPNA.
Glasgow, Angliję.

Bridgen, darbininkas praleidus 
vakaru karezemoje o iszsipagi- 

p ra d ėjo apsuk i net 
paežiai ka nakties laike sapna- 
.vo: “

n A iigust

riojas ryto,

kaip keturios

MAHANOY CITY, PA.

40 METAS

savo ne- 
t urta,

DVI PROTESTONISZKOS 
MERGINOS PASILIKO 

MINYSZKOMS.
Peekskill, N. Y. — Dvi jau- 

protestoniszkouos merginos, 
tikėjimo, likos tomis dienomis 
perkriksztytos ant katalikiszko 
tikėjimo (per vyskupą. Tuojaus 
po kriksztui inženge in kliosz- 
toriu. Merginu pravardes yra 
Elmira Parmon kuri bus žino
ma kaipo Sesuo Marijona ir El
sie Mounturville kuri, bus Se
suo Senagola.

LIETUVYS MIRĖ NUO SU
ŽEIDIMU LAIKE MUSZ- 

TYNES.
Wilkes Barre, Pa. — Laiko 

musztynes karezemoje likos 
mirtinai sužeistas Kazimieras 
Mažeikis, 37 metu, kuris buvo 
seržantu pavietavu ipalicijantu, 
mirė iri 12 valandų po sifmuszi- 
mui su krėslu ir biliardine laz
da. Už taji darbu likos aresidta- 
voti Jonas Zavickas, Mikolas 
Kisz ir Mikolas Partis.

Vėlesnės žinios skelbia buk 
laiko peržiurinejimo viduriu 
mirusio, koroneris rado buk 
Mažeikis mirė nuo pervirszinio 
naudojimo alkoholiaus o ne 
nuo sumuszimo. \

Lake City, Fla. 
paliepė sz t orimi k iri N.

SUDEGINO KŪDIKI 
PECZIUJE.

Piolrteovas, Lenk. - 
gyventojai baisei sujudo ant 20 

'metines tarnaites 
kuri

savo nelegaliszka kūdiki 
eziuje. Gaspadoriai. pajuto*ne
paprasta smarve poeziujo, nuė
jo pažiūrėt ka tarnaite jame de
gina ir su baime paregėjo jau 
pusiau sudegusi
kūdiki. Marijona likos tuojaus 
aresztavota, bet kūdikio Ieva 
nei žila vo. >

na u jei gimus*

ISZ KERSZTO NUŽUDĖ 
SAVO VYRA KIRVIU.

Lenk. — Magdalena 
gyvenant i Pere-

an t

Do I i na,
Kos, 56 motu, gyvenanti Pero- 
kinske, sutarė atsikratyti nuo 
savo 54 metu vyro Jurgio, ku
ris nuo keliu motu su jaja ne
dorai pasielginojo. Atsitaiki- 
nus proga, motore kirto gulin- 

galva kirviu,

Regėjau 
žiurkes, viena paskui kita arti
nosi prie* Pirmai ine

o ketvirta

gi ritėjau

Baisiai nėri
nės kaip

manės.
buvo stora ir riebi; dvi kudos, 

akla.
niauju isz to sapno

nuo žmonių, lai sap
nuot žiurkes yra nelaime.

Pati negi 
lojo sapno, 
d v vii kos t
taip tėvui aiszkino:

ISZ LIETUVOS
LIETUVAI SIŪLOMA 100 

MILIJONU LITU 
PASKOLA.

Ryga. — Rygos prekybos ir 
pramones sferose kalbama, kad 
tas pat. Szvedu degtuku trus- 
tas, kuris paome Latvijos deg
tuku monopoli, noris paimli ir 
Lietuvos degtuku monopoli.

jau
ir saly-

ZEPPELINAS TURĖ
JO SUGRYŽTI 

ADGAL
ZEPPELINAS ORALAIVIS 

PAGEDO IR TURĖJO SU- 
GRYŽTI ADGAL IN 

VOKIETIJA.

York as. —

J
’to
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Philadelphia.
prie lavono mirusios Onos 
Webster, 17 metu merginos, ko
kia tai Marga riet a Donavan, 
nuduodama kad meldžesi, norė
jo'numaut nuo josios pirsztu 

Mergina 
ivo draugu 
abudu likos 

kuri lame

nuo 
kelis brangius žiedus 
i nėjo in narna su si 
Patriku Trau]) ir 
susekti per motoro 
laike buvo atėjus isz kukiuos 
pažiūrėti ar žvakes dega. Abu-

ežiam vyriit per 
itžmuszdama ji ant vietos.

Apie panaszu atsitikima da- 
nesza isz Žadubrovicu, 'kur Ni

ki r t o savo
toip smarkei,

kola Jurujczukas, 
tėvui per galva 
kad tasai ant vietos mire. Ni
kola yra nebyliu ir todėl nužu- 
d e tęva, kad jam
valgyt ir tankei be 
biaurei sumuszdavo.

neduodavo 
reikalo

KATE SUEDE 10,000 
FRANKU.

Tuluza, Franci ja. — Artimas 
farmeris ana. diena pardavė 

du likos pastatyti po'tuksianti ant jomarko keliolika gerai in- 
meiteliu uždoleriu kaucijos.

ATIMS TAKSAS NUO 
ANGLIŲ.

Harrisburg,
torius Fisheris užtvirtino Hea- 

kuri atims lak-

Pa. — G ube ma

tono byla, 
sas nuo anglių ant kožno isz- 
kasto tono. 3’aksos ’buvo uždė
tos 1921 mote po 1% cento ant 
kožno tono ir tokiu budu vals
tija ketina surinkdavo nuo an
gliniu kompanijų apie $12,000,- 
000 doleriu kas metas ir buvo 
didele sunkenybe del angliniu 
kompanijų.
125 AUKOS EKSPLOZIJOS 

LIGONBUTEJE.
(?leve’land, Ohio, 

szimtas ypatų 
gyvais po ekslplozije gazu Cle
veland Clinic ligoniniteje lau
ke netikėtos mirties 

persemt i
kuriuos ihkvepo 

in plauczius. Lyg szi'am laikui 
jau 125 aukos nuėjo in kapus 
nuo tosios nelaime 
yra susirūpino, 
kurie likos iszgdlbeti

I

viduriai 
ežiais g a žais

Apie 
kurios iszliko

nes juju 
t rucinan-

Daktarai 
kad likusieji 

, ne ilgai 
gyvens ir skaitlis atiku gali pa
sidaugini.

s

Trumpi Telegramai.

kokios atsitiko Su bal oje ir

Ynn'koe

11 Philadelphia. — Keturi 
žmonis likos užmuszti o dauge
li sužeido automobiliu nelaimė
se,
Nedėliojo.

If New York. — Laike sztur- 
mo ir lietaus, 2 žmonis likos už
muszta o 60 sužeista kada žmo
nis pradėjo bėgti isz
Stadium kur losze beisbole 
Yankees su Boston Red Sox. 
Buvo tai baisus sumiszimas ♦
terp 6,000 žmonių kurio grūdo
si prie iszejgu.

vKam dantis geto, tas už-*

mirszta apie visus kitus erge
lius.

.tankei labai nužemina prioszi-
Iszmintingas atsakymas

ninku negu smarkus.

L 
ft

r'

szerusm meitėliu uz kuruios 
aplaiko 12,000 franku, kuriuos 
insidejo in kiszeniu gerai isz- 
tepta taukais. Gaspadorius nu
siėmęs surdota padėjo ant 'krės
lo ir imiesi už kokio tai darbo. 
Kate pajutus taukus, pradėjo 
laižvt kiszeniu ir kramtyti bu- 
maszkas, ir pakol gaspadorius 
dasiprato kas atsitiko, miaukis 
suk rami o devynos 
po 1,000 franku.
padare tuojaus oporacijo 
kates, bet rado viduriuosią tik
tai szmotelius.

bnniaszkas
Gaspadorius 

ant

X
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VISAS KAIMAS ISZMIRE 
NUO BADO.

Į

Nome, Alaska. —- Tik dabar 
svietas daginio žinia adgaben- 
ta per Eskimosus apie nelaime 
tūliam Indijoniszkam kaimely- 

Keli Indijonai nusidavė in
žiemius atlankyti savo priete- 
lius nuo kuriu nieko negirdėjo 
nuo praeito meto, kurie gyveno 
pakraszcziuose Siborijos. Pri
plaukia prie vieno Eskimosinio 
kaimelio rado visus gyventojus 
suszalusius: vyrus, moteres ir 
vaikius. Nelaimingi pražuvo 
nuo sza'lcziiu ir bado ir nęt savo 
skurines kepures padarytas isz 
žuvies skaros suvalgė. Lavonai 
suszalusiu iszrode kaip s'tovy- 
lai isz marmuro. Užtiko net ke
lis tokips kaimelius nes szaltis 

buvo

Nelaimingi

tose aplinkinėse szimet 
baisus.

i
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Aew T orkas. — Columbia 
Broadcasting kompanija gavo 
isz savo korespondento driža- 
bly “Graf Zeppelin,’’ Franko 
E. Nicholsono, szitoki trumpa 
praneszima:

Du motorai sulūžo. Grvžta- 
įgalime grei-

Szvedu degtuku Irusias 
esąs Lietuvai pasiūlęs 
gas, kurios esą svarstomos. Esą 
szis degtuku tinstąs už degtu
ku monopoli sutinkąs Lietuvai 
duoti paskola 100 milionu litu 
sumai.

Graf Zeppelin,

dėjo jam iszreikszt 
bet jam iszreiszke 

melu vaikas, kuris 
Didele ir

vai kas, 

riebi žiurke tai szinkorius ant. 
kampo, kuriam tėvelis visa sa
vo uždarbi palieki;
žiurkes kai motina ir asz, 
paskutine, lai (u teveli.’’

Gerai iszaiszkino vaikiukas o 
kada kaimynai apie tai iszgir- 
do, praminė ji 
zapu, ’ ’ 
vo Kgipcijonams ir kuri broliai 
lAivo pardavė in nelaisve,

dvi kudos 
o toji

“Pranasžu Juo- 
tasai kuris iszpranasza-

RADO NETIKĖTA TURTĄ 
PAVEIKSLE PRISIUNSTA 

ISZ AMERIKOS.
Grudziondze, Lenk.

naite Vii u ve 
surasdama

arti Litzbargo, 
szimta

3- 
paprastu budu pasiliko turtin
ga Ona Zdunkiute, vargsze tar-

net i keta i
A m o r i ko n i sz k u doleriu.

Mergina pasiuvo sau pantąp- 
lius isz skuduriu o neturėdama 
storos popioros ant padu, isznr- 
de paveikslu kuri gimines pri
siuntė josios motinai 45 metai 
adgal idant stora popiera isz 
užpakalio paveikslo sunaudoti 
ant padu.

Kokis buvo nusistebejimas 
merginos kada isz pa veikslo 
iszpuole szimtas doleriu Ame- 
rikoniszkose bumaszkose apie 
kuriuos niekas nežinojo. Sunku 
apraszyti džiaugsmu merginos 
nes radosi

snnu

dideliam varge isz 
priežasties stokos pinigu o da
bar gali pasivadini turtinga.

GYVAS ISZKEPTAS.
Berlynas. — Baisi nelaime 

patiko dvylikos metu
darbininko Ilckencr, kuris ei
damas po degėsius sudegusio 
namo, 
kos g 
buvo in pagelba kiti darbinin
kai isztrauke vaikiuką, bot jau 
visai sudegusi.

inpuole in skiepą ir li- 
yvu iszkeptas. Kada pri-

Paskutines Zinutės

49 metu

Cziouyksztese finansinėse sfe
rose kalbama, kad Szvedu 
siulvmai esą visai realus, todėl t- Y
derybose tikimasi pasiekti tei-

pa-

gi am u rezultatu.
APIE KAUNA SUGAUTA 

SMARKI VAGIU GAUJA.
Paskutinėmis die-

I <

me in Vokietija. N< 
tai palėkti.’’

Radio Marino korporacija ga
vo toki pat praneszima ir sten
giasi ji patikrinti.

Friedrichshafenas, Vokietija 
Dirižablis “Graf Zeppelin, 
kuris Ketvergi) ryta iszleke ke
lionėn per Atlantika in Snv. 
Valstibes, sugedo savo 
rus ir gryžta namo.

G ra f Zeppelin’’ iszlekcs isz
Ket-

Graf f !

moto-
I

visus Kasta

Kaunas 
nomis kriminaline policija su
seko veikiausia Kaune ir apy
linkėse vagiu gauja. Krimina
linei policijai pavyko sulaikyti 

gaujos dalyvius.
daug vogtu daiktu.

Sulaikyta vagiu tarpe yra 
i n va iri u indomiu tipu. Ne pas
kutine role gaujos darbuotoj ir 
jos vadovavime vaidino mote- 
riszke svetimszale. Vagys da- 

’’ krimi
nalinei policijai nustatyti in- 
vai.riu vagyseziu vieta ir laika; 
kiti atpasakoja visa ju veikimo 

^•laimingus ir nelaimin
gus momentus: vienas vargszas
papasakoja, kad pakliuvo kaip 
tik tuo momentu, kuomet buvo 
nutaręs 
50 litu“
bai dėkinga darba.

Gaujos centras buvo Kauno 
apskrity prie pat miesto; buvo 
veikta organizuotai su draus
me ir at likta gana drąsiu 
giu.“ Visi g 
seniai ‘‘ pasidarbavę

bar stengiasi “padėti

istorija

“uždirbti paskutinius 
ir visai mesti ta nela-

Erielricbsliafeno praeita 
vergą 6 valanda ryto, 2 valan
da ir 35 min. po pietų buvo pa
siekęs Barcelona, Ispanijoj, 65(1 
myliu tolumo, ir
Portugalijos linkui.
po to gauta pranszimas kad di
rižablio motorai eme gesti ir 
kad orlaivis yra priverstas 
gryžti atgal.

leke
Netrukus

toliau

v ra

NENUNESZE
8 KLM. KIAULES

Plaszkiai. Sėdi du amatnin-

iliumi

128 ŽMONES ŽUVO UGNYJ; 
300 NAMU SUDEGE; 600 

SZEIMYNU BE PASTOGIŲ.
Londonas. — Miestelyje Ja- 

nove, Lenkijoj kilo baisi ugnis 
naktięs Haike kuri greitai pra
siplatino padarydama milži- 
niszkas bledes: 128 žmones ir 
vaikai sudego, 300 namu iszde- 
ge o 600 szeimynu pasiliko be 
pastogių, bledes d'acds ant mi
lijonu zlotu. Liepsna buvo taip 
didele kad gailimą buvo matyt 
ant 30 myliu aplinkui. Palicije 
spėja buk turėjo kas padegti ir 
daro rustu tyrinėjimą.

If Chambersburg, Pa. — Sa
muel Biesecker, 48 metu, levas 
6 Vaiku nusiszove ant smert 
susibaręs su savo seseria, kuri 
ji kaltino už paemima nuo jo
sios deszimts doleriu.

V Portage, Pa. — Anglėka- 
sis Jonas Liudecki,
kuri rado negyva girrioje, ko
roneris apreiszke buk jisai bu
vo nužudytas per nežinomas 
ypatas. Limtoekis dingo isz na
mu Sausio menesije. ,

Harrisburg, Pa. — Prae- 
|juse žiema influenza Pennsyl- 
vanjoi paome 4467 aukas o isz- 
mire ant uždegimo plaucziu 
4362 ypatos.

11 Pottsville 
su 11 a ik i n o a pa r t ma n t i n i 
ant North 2 uliczios per ka 16 
szeimynu pasiliko be pastoges. 
Keturi ugnagosiai likos sužeis
ti. Ugnis doge per ketures va
landas.

11 Philadelphia. — Užėjus 
netikėtai viesulai, vejas sudau
žo keturis eroplanus William 
Penn Airport, padarydamas 1 *1 1 I .4 zx rv zx • i ' •

vanjoi paėmė 4467 aukas o isz-

IN

Pa. — Ugnis 
narna

bledes ant 18,000 dolęriu.

‘ ‘ žy- 
aujos dalyviai yra

’’ savo sri
ty žmones su praeitimi ir sta
žu ir gresiantis jiems ilgokas 
kalėjimas nebebus jiems nau
jiena.

CZIGONAI IR SZUNES.
Gulbiniszkiai, — Janavo v 

Priesz Velvkas ūkininko D. 
karve atvedė nebegyva verszi, 
kuri Inoj pasisavino prie tvar
to pririszti szunes. Kita diena 
užvažiavo czigonai. Pamate 
dar visa verszio pasturgali, no
rėjo sau pasiimti. Bet szunis 
nedavė. Tada czigonai pasiėmė 
ilga kanabeka, inkirto meson 
ir pradėjo traukti. Bet ir szu
nes insikibo. Iv tai]) czigonai 
traukia in save, szunes in save. 
Pergale vis del to liko 
puseje.
VAKARUSZININKAI

PRIMUSZE ŽMOGŲ.
Isz Mariampoles gauta žinia 

kad M i kai i szk i u
Mendelbudžio k., 
Griszkos tvartu buvo rastas be 
sąmones ir sunkiai sudaužytas 
Motiejus Juodsnukis. Jis kilos 
isz Milaszkaimiu kaimo.

Sužeistasis buvo nugabentas 
in Kauno ligonine, kur Balan
džio 18 d., mirė. Manoma, kad 
ji iszpuole ir sumusze vaka-

Matyti,
'isz

nebebus jiems

•>

kai pas viena kareziamninka 
prie alaus stiklo ir kalbasi. Vie
nas ju užmano antro pirkta 
apie vieno centnerio sunkumo 
kiaule inaisze apie 8 klm. iki 

be jokio pasilsėjimo,
parneszti, jeigu jis 50 litu atly
ginimo gaus. Antras sutiko ir 
pažadėjo tam stipruoliui dar ir 
kiaule padovanoti, jeigu jis ja 
namo parnesz. Bet jeigu nega
lėtu, turi szis dar 50 litu primo
kėti ir abiuju sutiko. Kiaule in- 
kiszo in maisza ir pradėjo neso
ti, tik jau puškely, ties Pagel- 
dynu kaimu vargszas pasilpo 
ir turėjo sustoti. Taip praloszo 
minėtas stipruolis
kiaule atgal in Plaszkius nesz-

ir turėjo

szunu

> 
valscziuj, 

už pil. Pr.

sum usze 
rusidkįninkai bernai, 
ta s ibn r ba r i szk as i n p ro t i s 
Mariampoles apylinkių dar nc- 
isznyko.

BEŽAISDAMI DEGTUKAIS 
UŽDEGE NAMA.

Balandžio 21 d., Veiveriu g. 
25 nr. vaikai, bežaisdami deg
tukais, uždega langu užuolai
das. Kad kiek gaisras butu isz- 
siplėtės po visa kambarį, 
laiku pasisekę užgesinti.

bet

<T

t i ir dar 50 litu primokėti.
LENKU KAREIVIU UŽPUL^ 

DINEJIMAI PASIENY.
Kaunas. — Balandžio 13 d., 

Lenku kareiviai Sadausku kar- 
done perėjo per administracine 
linija in Lietuvos puse ir, atoje 

, Olgino
Kataczius-

in G ražiszk i u valscz. 
kaima, užpuolė O.
kaitė, kuria smaugė. Jai pra
dėjus szaukti, susirinko daug 
žmonių ir Lenku kareiviai pa
bėgo.

Nakti isz Balandžio 13 iii 14 
d., atėjo Lenku kareiviai in 
Gražiszkiu valscz., Blynu kai
mu, pabeldė in Skaurano langa 
ir sakėsi esą pabėgo isz Suval
kų, nori patdkti in Vilkaviszki. 
Duriu atidaryti iszejo 16 metu 
mergaite. Ja kareiviai pradėjo 
draskyti. Kilus triukszmui, ka
reiviai pabėgo.
ROKISZKY NAUJOKAI 

MU8ZE ŽYDUS.
Balandžio 13 d.,

Visa
Kokiszkis — 

buvo naujoku ėmimas, 
diena jaunuoliai buvo gerame 
upe ir ramus. Vakare kažin ku
riais sumetimas vienas Žvde- 
lis apkųle naujoka, o kiti visi 
szimtais pradėjo pulkuot. Nau
jokai inszirdo, puolė Žydus
muszti ir du Žydu tiek primų-
sze, kad teko in ligonbuti padė
ti. Fszdaužyti langai Žameto ir
Vinokuro. Siusistojms Žydams,
naujokai nurimo: 'i ■

*
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spatiszkas, soksteliszkas sntve
rtino, jaigu da karta man duo
si nuosekluniszka krikejima 
smalkos, tai tave p ragina t i sz- 
kai liopkiu patalpinti po prie-

iszgirdos 
pra'pesoriaus” ne-
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RADO VAIKA PO NAMO 
PAMATU. *

Kaunan. Sziu motu 25-1V ra
do po pil. Tamulaicžio, xgyv. 
Ąžuolu Budos km., gyvenamo 
mimo Įięmatu naujagimi valka. 
Daromi žygiai surasti szio kū
dikio motina./
798 ŪKININKAI PRAŠZO

247,700 LITU PASKOLOS.
Kupiszkis.

15 d., Kupiszkio valscziaus 798 
ūkininkai, nukentėjo nuo 1928

M
«• J

' k,

>

KM

IV » *
I ■ !■ I II I

INSTATfMAI SUV.

t I

DEL MUSU VAIKU
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Niekai ant svieto, 
virsta augsztyn kojom, 
kiauše tarp Lietuviu dvase ne- 
sutaikos vioszpatauja. Tarp 
žmonių, tarp tėvu ir vaiku,'tarp 
vyro ir moten’s, tarp draugu- 
viu ir dvasiszkuju. Kas isz to 
visko invyks tai Dievas Tėvas 
tik žino. Kitos tautos ženklyvai 
pasikelineja visame o Lietuviai 
ka turi ? Nieko.

Kad saves žiūrėtu ir in kitu tvirtinimą pataisyt ir jaja per-
pacziuK* ne metu nederliaus, per Kupiszkio

ant žiura teisingystes.
St udentas 

kalba pono “ 
bagolis net apalpo isz baimes.

tokia

Mrs. Eva Perkins isz Bosto
no ne nori i’lgiaus gyvent su sa
vo prisiega, Imk jisai pasakė 
jai kad ne yra verta idant jaja 
pakart. Jaigu tasai vyras ant 
tiek yra vyru,-tai privalo savo

iki Balandžio

reikalus nosikisztu, tada kitaip 
kvėpuotu ir jokiu ergeliu netn- 
rdtu.

žmogelis 
motore i, 

burdingierius prikalbinėja kad 
pas gaspadine padėtu tai pini
gai jujn’ ne dings. Sudėt sude
da, bet ne kožnas atsijma. Jai
gu tokia motore pinigus rauko, 
je turi, tai Ir velnią mielina ir 
su kitu in platu svietą runina. 
Tokiu skundu gavome kelis bot 
ka daryt, jaigu insitiki gaspa- 
diniai. Geriauso pinigus padėti 
in banka.

No vienas 
savo pinigus

paveda 
o da ir

Bill Wagner isz Kansas, mi
ro ana diena turėdamas 76 me
tus. Akvvianse kadhasai senu
kas per visa savo gyvenimą ne 
buvo iszkoliaves ne karta isz 
savo pavieto kuriame gimė ir 
mirė. O gal tasai žmogelis buvo 
tosios nuomones kad jau 
las svieto 
vioto.

t1 randasi už jojo pa-

Kokia tai moterėle isz Iowa 
apskundė savo vyra ant persi
skyrimo kad jaja privertinejo 
prie pylimo rugiu in maiszus ir 
snkrovima ant vežimu; prie 
kirtimo malku ir apžiūrėjimo 
gyvuliu. O gal ir teisingas jo
sios pareikalavimas ant persi- 
skvrimo! Juk Amerikoniszkos 

sutvertosmoterėles ne buvo 
ant nevalninkiu...

• H ** * A 1r* « 1 * > 4

įmes-

Fila-

Sziadien didesniuose 
luošo žmones daug vargo ir ba
do kenezia. New Yorke, 
delfijoj ir kitur, daugelis vyru
ir vaiku iszvažinejo ir nusida
vė in kur kitur jeszkoti uždar
biu kad save gint nuo bado. Li
kusios moteres su mažais vai
kais visokiais budais maitina
si, kad sziaip taip gyvastį už-

Daugelis isz tujų
vargsziu leidžesi ant kelio pa
leist tivvstes.

laikyti. —

Kokis tai mokytas filozofas 
tvirtina buk apsipaeziavimas 
tai kare. Visi vėl kalba, kad ka
re tai pekla. Isz*to pasirodo jog 
apsipaeziavimas tai tikra pek
la. Ar taip!

tai E. S.Cleveland©, kokis
Dunforth mylėjosi la*bai su sa
vo mylima bet buvo tai 30 me
tu a'dgal. Susibarė abudu ba
dai UŽ pavogta buczki ir persi
skyrė. Dabar po 30 motu vela 
suėjo ir apsivedė. Jau tieji, tai 

iszsipyko
tinai ir gales dabar su gryna 
sanžine gyvent lyg pabaigai 
savo gyvenimo.

isztikruju 4 4 užtek-

Chicago vienas isz 
syviszku”

progre-
k tiri s

praszyt, kad jojo ’] 
tik ka verta ant pakorimo, lw»t 
elektrikiuota, iszkcpta ir pa- 
krapintn szvontn vandeniu.

Kaulas Gislnilis, milžiniszko 
ūgio aTrglekasis nuvažiavo pra
eita snnvaite in tula Lietuvisz- 
ko miesteli kur ta vakara keti
no atsibūti Susirinkimas komu
nistu kur ketino'turėti prakal
ba “garsus kalbėtojai, 
las ir nuėjo isz 
klausvti 
pasakos.

Alėjas ant sales iszgirdo 
kaip vienas isz t uju iszmint in
gai ?!) visaip pliovojo ant Die
vo, ba žny ežios ir tikėjimo. 
Ant galo baigdamas savo kal
ba isztarc: “ 
Lietuviai! Girdėjote ka ka'lbc- 

Jaign randasi 
kodėl neat-

i i

” Rau 
akyvumo pa- 

spyczm ” ka tonais

ant

Gerhomieji broliai

jau apie Dievą 
kokis tai

i i

Devas, 
siunezia viena isz savo angelu 
isz dangaus idanh mano kirstu 
per veidą ?”per veidą ?”

Jau to buvo už daug Raului. 
priėjo prie kalbėtojaus niurnė
damas po nosių: “jau tavo pra
szyma broliuk galima tuojaus 
iszpiklyt, o amt to nereikės ne 
angelu isz dangaus!” Ir pirm 
negu kalbėtojas suprato kas su 
juom atsitiko, iszmintingas( ?!) 
komunistas gavo per žandus 
du smarkius ypus, kad net po 
suolui nusirito. Raidas iiusiy- 
res adbulas kalbėjo in ji: “Die
vulis liepe tave puikiai pasvei
kint ir kalbėjo kp<l’Jokiam pgr- 
kytram asilui nenorėjo siaus
ti aniuola, nes ta padarys už ji 
ir Raidas.”

Juoku buvo užtektinai o 
nas gyro Raida per plojimą del
nu. — Susirinkimas tuojaus ir 
užsibaigė.

ANT PARDAVIMO.

kož-

Hotelis 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- 

mirus
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso:

Anna Konsavage,
Locust Valley, 

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

davimo yra kad vyrui

(t.f.

CAPITAL STOCK $125,000.00 1 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,358.02 . i
-r i

Mokame 3-czia procentą ant i 
sudčtu pinigu. Pręcenta pride- 1 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus C 
turėtumėt reikalą su musu banka > 
nepaisant ar mažas ar didelis.* <

valsczinus paskoloms skirti ko-
Zomes Bankuimisija padavė 

praszyma paskirti jiems isz vi
so 247,700 litu paskolos.
Tam reikalui isz valdžios Ru- 

piszkio valscziui yra paskirta 
50,000 litu.
VIENA NUODIJOSI, KITA 

NUNUODIJO.
Balandžio 20 d., vakare Kan

to gatvėj 3 nr., tarnaite L. Va
siliauskaite mėgino nusinuody
ti actu. Suteikus medicinos pa- 
gelba gyvybei pavojaus nėra. 
Nuodijosi del nepasisekimu 
meilėj.

Balandžio 21 d., vakaro apie 
9 vai. Valancziaus gatvėj, prie 
Bazilikos, rasta gulinti ant sza- 
ligatvio Emilija GustaviCziute. 
Ji sakosi kad esanti apnuodin- 
ta. “R”
NEGAILESTINGAI

ELGIASI SU VAIKAIS.
Bikavėnai. ‘ — Vainuto vai. 

Sziame kaime vra viena fezeima 
kurios tėvai savo 
ga i 1 ėst inga i k a nk i n a. 
n esi rūpindama s 
mai duonos, pats tinginiauja 
o tris savo vaikuczius, 
vvriailsias turi tik 
varo elgetauti. Surinktomis au
komis vaikucziai turi maitinti 
savo tėvus. Vaikucziai turi 
musztas galvas, 
kojas. Reikėtų nieko nelaukti 
atatinkamoms instaigoms ežia 
insimaiszyti ir apsaugoti jau- 
nueziu vaiku sveikata.
PIAUSTE ARKLIAMS UO

DEGAS, PAGAUTAS 
KORESI.

— Balandžio men.

dol

4 i

vaikus
Tėvas

ne-

uždirbti szei-

kuriu
12 metu,

su- 
sndraskvtas

Kupiszkis

4 i 

daraktorių
mokino vakarinėje Lietuvisz- 
koje mokslai ne je jau suaugu- 
siūs vyrus, labai inirszo ant 
vieno studento kuris ponui pra- 
poRoriui labai dakako ir dagri- 
so. Ana diena negalėdamas po
nas prapesorihH (Išlaikyt, atsi-, 
liepe in studentą norėdamas ji 
pabaust pagal naujausia pro- 
gresyvlszkft kalba ir 
pradėjo:

Ka tu sau maustai, tu hi- 
proponuotojau,

siūs vyrus,

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

44

perboliszkas,
sinodiszkas goslybininke, ar tu
petkaulini kompromitatoriau
manes ne pagirodosi? Žinok 
kad neatstoji gn'lvaniszko stal- 
guno, tu pantominiszkas asile, 
tu per savo atgleivingiszkus 
iszsisukiojimus ir nenojiegu- 
mus mane inpykinai! O tu hė- 

^liOt'entiszkas kvadratkoji, san-

graborius mahanoy CITY

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV13ZKAS

Laidoja kunUa numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
^20 W. Centro St; Mahanoy City, Pa.

VALSTIJOSE
—-— . .

Suv. Valstijose apsivedimas 
yra civiliszkas kontraktas prio 
kurio dalyvaujaneziu asmeniu, 

(lyti kontraktu, sutikimas yra 
butiijai reikalingas. Tokiu bū
du, tik tie, kurie gali padaryti 
kontraktus gali gauti leidimą 
apsivesti. *

Pats leidimas nesudaro apsi- 
vedimo kontraktu. Loidlimas 
yra tik dokumentas, kuris pa
rodo teise užvardintu asmeniu 
apsivesi i, 
turi i hit i
arba civiliszka szliuba. Apsivc- 

ganti 
raszti

ninko to apskrtezio kur apsive
dimas invvks. ■

Beveik visos
Alabama, Arkansas, ŲoloVado, 
Idaho, Illinois, Iowa, 
Minnesota, Nebraska

•*

kurio instatymu pavėlinti pil

ir apsivesti asmenys 
szl i ubą. ba žny ežio jo

dimo leidimus galima 
nuo apskrities (eismo

va 1st i,jos

Kansas, 
, ., New

York, Ohio, Toxas, Utah ir ki
tos — pavėlina ašmenius tuoj 
apsivesti kuomet tik iszsiima 
leidimus. Bet New York notiv 
rintieji dvideszimts-pirmu mo
tu turi isz anksto, net penkioms 
dienoms, paduoti praszyma ir 
privalo pristatyti gimimo cor- 
tifikatus arba kitus metu da- 
rodymus, ir gali apsivesti City 
Chapel, Now Yorko mieste, (ik 
prio re ko rd n - teismo 
Connecticut, Georgia, 
Massachusetts, Michigan, Now 
Hampshire, Rhode Island, Ver
mont, ir Wisconsin pareiszki- 
mas, kad asmenys nori iszsiim- 
tilapsivedimo loidima turi būti 
paduotas penkioms dienoms 
priesz iszdavima. Del hokiiriu 
pr i e ža sez i u 1 o i d i m a i 
iszdnodami. r 
veik visose valstijose.

reikia padubti 
leidimui praszyma penkioms 
dienoms isz anksto. Delaware 
valstijos gyventojai turi laukti 
24 valandas ir negyvento jai 96 
valandas priesz leidimo iszda
vima. Indianoj nplikantni turi 
laukti 20 dienu moteris ne vals
tijos gyventoja. Maryland val
stijoj leidimai

t cisdarlo.
Maino

-------r*
LAIMINGASAI

, ■ «i'* (i j

* * '' ' f »

Gražia pavasario diena pie
menėlis gano savo banda. Link
sma jam buvo gažioje gėlomis 
iszmargintoje ganykloje, tad 
linksmai szokinejo ir dainavo. 
Szale piemenelio kaip tik tuo 
tarpu jojo isz medžiokh’s ka
ralius,

kodėl tu toks linksmas?!
Vaikelis nežinodamas su kuo 

kalba, atsake:
— O kodėl man Besilinks

minti? Juk net musu karalius 
neni už mano turtingesnis.

— Nu-jau! *— suszuko ka
ralius! — o kokie-gi tavo tur
tai ?

In tuos 
ta re: ll

^■1—111 II

mum i, lygiai svoezia man, kaip 
ir musu karaliui. Kalnai ir pa
kalnes lygiai jam, lygiai man 
piiosziasi gėlėmis. Savo ranku 
neatiduoeze už szimta tukstan- 
cziu rubliu, o ka Apie akis, vi
si karaliaus turtai negalėtu ju 

•nupirkti! Pagalinus turiu visa 
ko noriu, nes mano norai ne
pereina ribų. Valgiau, kiek tin
kamas, gerai apsivelka o pini
gu, kiek užpelnau, man 
isztenka. Tai pasakykio-gi da
bar, kuo musu karalius yra už 
mane turtingesnis?

Karalius nusijuokė ir, pasi- 
sa kos 
ta re:

I

PIEMENELIS.
♦

kuris tare in piemonoli: 
Pa sakyki© man, vaikeli,

žodžius piemenėlis

Saule, kuria matai ties

vaikeliui karaliui

m

visai

esąs, I
mano vaikeli vi-

pasakyti, kad asz

greiezian
Pa randamo bo-

Ca Ii foru i joj 
praszyma

nerėikalaujami
II d., dienos metu tapo sulai- huomot užsakai bažnyczioj pa-

pastebetas buvo 
Gyvybes 

ne
visai

ky t as pil. Ignas Gabriunas isz 
Czivu kaimo bepjaustant ark
liams uodegas. Sulaikytąjį po
licija nuve.de ir patalpino are- 
szto Raman, kur jis bandė kar
tis, ir laiku
nuo diržo paleistas.
ženklus jis rodo, tacziaus 
kalba. Ar nukentejusis 
iszgis, tenka abejoti; nes vietos 
gydytojo tvirtinimu kardoma
sis sunkiai sužalojęs gerkle ir 
galvos gyslas.
iszvežtas Panevėžio apskrities 
ligoninėn.

'VALDŽIOS KUPCZIUS’ 
KARVE PIRKO.
Panevėžio ap. —

Nu kentėjusį s

Szeduva, I
Balandžio 8 d., labai poniszkai 
apsitaisęs iii Traku vienkiemi 
atėjo jaunas vyras ir moterims 
prisistatė esąs valdiszkas kup- 
cziits ir perkas karves. Su sa
vininke suderėjo karve ir pa
žadėjo užmokėti 530 litu; kiti 
pirkliai už ta karve siūle tik

apsinakvojo, 
kupezius

sekmadieniusskelbta per tris 
jeigu po*ra bažnyczioj apsives. 
West Virginijoj praszymas tu
ri būti paduotas net 
priesz
leidma reikia laukti dar sep
tynias dienas pirm 
apsivesti.

Kaikuriose valstijose apsive
dimo legaliszkus metai, be tėvu 
pavelijimo, yra 21 vyrams ir 18 
merginoms. Connecticut, Flori
da, Kentucky, Missouri, Mob- 
tana, Ohio, Pennsylvania, 
Dakota, Rhode Island, Arirgi- 
nia, West Virginia ir Wyoming 
paskiria dvideszimts pirmus 
metus vyrams .ir 
Pirm negu leidimas

30 dienu 
iszd avima i r i szga v u s

— Tiesa 
siems gali 
pripažinau tiesa tavo žodžiams. 
Visa savo gyvenimą bukie tok
sai nekaltai linksmas.

PUODAS MEDAUS
Marytes motina 

t/

virtuvėje, tarė:
— Mano dukrele! sztai rak

tas nuo svirno: eikie greiezian 
ir atnoszkio man pora obuoliu.

Maryte nuėjusi svirnan ap
žiurėjo visus kampus, jioszko- 
dama smaguriu. Sztai ji pa
mate lentynoje dideli puodą, 
kuriame mane esąs medus. Pa
sislėpusi inkiszo ji puodan'ran
ka ir baiso! suriko. Nusitvėrė 
jai už pirszto didelis vėžys ir 
ne norėjo paleisti. Marytes ne
žinota, kad mama priesz keletą 
dienu iszeme isz puodo medų ir 
pridėjo vėžiu.

Tszgirdusi riksmą tuoj atbe- 
paliuosavo Marytes

dirbdama

negu gali

S.

g motina, 
pirszta ir tare:

— Tai pabauda tau, dnkro-
f

ne

—Į—Į. -U

Milkau szios sankrovos ishVi 
rimkė. Ti klubai, 
tamsta mane suprantate. Labai, 
tamstos praszau padaryti man 
viena malone — priithti kzla

nuoszirdŽia ta senolis drauge su Antanuku

kad dabar
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r Antahukčis
Gyveno senolis ir'senute. Tu

rėjo jiedu Runu Antanuku. Kar-

*

šk ry bole, kaipo
tamstai padėka.

Ponas labai nustebo, o pas- buvo grinezioje. Norėjo ji nuo 
krosnies nuimti balanyka, bet 

mano beiimant balanykas iszkrito isz 
, tad

kili tarė:
— Troksztu, kad ir 

žmona tamsta pažiniu 
praszau mus kuogreieziau at
lankyti.

Bot kol sankrovos savininke 
rengėsi važiuoti pas poną, po
no žmona pirmutine ja atlanko. 
Abi žmoni pasiliko kuodidžiau- 
sios drauges.

czi no

i

KETURI JUOZUKO 
GEISMAI.

Juozukas visa diena 
žinojo artimojo npeje ledžingo
mis, važinėjo nuo kalno rogii- 
tems ir lipino isz sniego bobas. 
Vakare parbėgo namo suszale.*, 
bot linksmas, ir tarė tėvui:

— Ak, tetuszi, kaip links
ma žiema. Asz norecziau, kad 
visados butu žiema.

Tėvas iszsieme isz kiszones 
knygute ir liepo Juozukui už- 
raszyti jojo savo norą.

Pra sz v i t o pa va sa ri s. 
kas per isztisa diena 
po žalia pieva, g 
kės, skynė lauko gėlėlės, pyne 
vainikėlius, lydėjo savo aku
tėm augsztyn kibinti vyturėli, 
ir gėrėjosi jo szaldžia giesmele. 
Viskas Juozukui iszrode be ga
lo puikiai, viskas prie savos 
trauke vyliojo.

Vakare susitikęs tęva 
zukas suszuko:

— Ak kas per grožybe ta
sai pavasaris, kaip tai but ge
ra kad jis visados butu!

Tėvas vėl iszsieme knygele 
ir liepe Juozukui užraszyti sa
vo norą.

Užstojo vasara. Juozukas su 
tėvu iszojo szionauti. Visa ilga 
diena linksminosi vaikas: gau
de žuvis, rinko vuogds, nardo 
po kvepianti sziena.

Vakare parbėgės namo tarė 
tėvui: ....... .

. v v
— Tai gražumas toji vasa

ra. A kad tai jai pabaigos ne
būtu!

Tevs vėl liepe užraszyt savo 
geismą.

Atėjo ruduo. Soduose prino
ko visokiu paisiu; Juozukas su 
tėvu juos raiszke ir visa diena 
linksminosi.

Vakare tarė tėvui:
—Tetuszi, ruduo geresnis už

Juozu- 
begiojo 

gaude petelisz-

viskas prie

Juo-

kažin-ka dirbo kieme, o senute

kiausia senutes,

nagu ir nupuolė žemom Tada 
senute baiaiaufliai suriko ir 
pradėjo verkti. Ta riksmą isz- 
girdo senolis; skubiai atbėgo 
grynezion ir
ko Ji taip rėkianti? Senute 
nszarodama, vos begalėjo pra
kalbėti: ,

— Jei innsu Antanukas bu
tu vedos, jei jis jau turėtu šu
neli, o tas sūnelis jei bntu czia 
sėdėjos, tai asz ji balanyku bu- 
cziau užmuszusi.

Tada ir senelis pradėjo drau
go su ja verkti, sakydamas:

— Isztikruju tu, senute, bu- 
užgavusi!.... — Rėkiaturn ji 

abudu kaip galėdami!
Sztai inbega Antanukas ir 

klausia:
-- Ko jus rėkiate?
Jie sako:
— Jei tu buitim vedos ir jei 

turėtum sunu ir jei jis ežia bu
tu sėdėjos, tai .senute butu ji 
užmuszus, nes balanykas kaip 
tik ežia nukrito!

— Et — atsake Antanukas 
— su jumis ne galima gyventi! 
Pankui pasiėmė jis kepure ir 
sako:

— Sudiev! jei asz atrasiu 
ka už jus kailesni, tai sugry- 
sziu, jei nerasiu, tai ir nelau
kit manes’s— ir iszojo....

Eina, eina, ir mato: žmones 
ant grynezios traukia karve.

— Kam jus traukiate? — 
užklauso Antanukas. Jie atsa
ko jam:

— Žiūrėk, kiek ten priaugo 
žoles!

t

380 litu. Kad jau buvo vakara 
jis pas moteris 
Ant rytojaus “kupezius” nuė
jo in Laba ir isz ten atėjo dar 
vienas kupezius. Nors dar pini
gai nebuvo moterims sumokėti, 
bet Labos kupezius derejo kar
ve isz ponaiezio ir karve par
davė už 445 litus. Karve i'szve
dos ponaitis paklausė: 
iszkeisito sZimta 
Moterims atsisakius 
jis nuėjo in Traku dvara ir ten 
iszkoitcR pinigus atsinosze. Mo
terims Kepo paszaukti savo gi
mines, kad pasiraszytu pinigą 
priėmimą. Moterims iszejus pa
szaukti gimines ponaitis pali
kes lazda, kaliaszus, duok Die
vo kojas. Iszdume in krūmus. 
Sugryžusios moterys lauke po
naiezio ateinant, bot nesu lauke 
ir prancūzo policijai. Karve su
rado Laboje ir atome, o “kup- \ 
ežiu” sugavo apie Krekenava, sai vra nekalta.

• , , * m '

“Ai 
doleriu 

iszkeisti

moterims, 
iszduotas 

New Yorke, aplikuotas turi pa
durti praneszima prie miesto' 
rasztininko, kad neserga vene* 
riszka liga. Oregon reikalauja 
sveikatos certįfikata tik nuo 
vyro. Nebraska reikalauja Svei
katos ccrtifikato nuo abieju.

Plotinose, ir pietvakarinėse 
valstijose ir Delaware apsive- 
dimai tarpę baltu ir

le, už smaguriavimu. Žinok 
kad taip daryti yra labai 
gražiu ir visuomet už tai lauke 
bausme.

Maryte nuo to laiko daugiau 
nebesmaguriavo ir be motinos 
žinios nieko nodrysdavo imti.

SZILKINE SKRYBĖLĖ.
Karta turtingas ponas atva

žiavęs miestan užėjo sankro
voj! nupirkti žmonai skrybėlė.

— Praszau iszrinkti man 
gražiausia skrybėlė — tare po

smagu r i avima.

visas metu dalis.
Tada tėvas iszsieme isz ki- 

szenes knygute ir parode .Juo
zukui, kad jis taip-pat sakes 
apie žiema, pavasari, ir vasara.

— Eikit jus, kvailiai! — ta
ro Antanukas ir užlipo ant 
grynezios, iszrove žole ir nume
tė karvei.

Žmones labai nustebo ir pra
dėjo Antanuko praszyti, kad 
jis liktu pas jūos ir*pamokytu 
gyventi.

Ne, — atsake Antanukas: — 
pas mane daug tokiu kvailiu 
pasaulyje! — ir iszojo savo ke
liais.

Sztai viename miestelyje jis 
vėl pamate minia žmonių prie 
vienos gryczios: pririszo jie 
vartuose pavalkus (pleszkes) 
ir su pagaliais varo arteli in pa
valkus. Arklys vos bekvėpuoja.

— Ka jus darote! 
klauso Antanukas.

— Norime arkli pakinkyti.
— Et, jusr kvailiai! leiski: 

mane, asz pakinkysiu.
Plaeme^r užmovė jis arkliui 

pro galva pavalkus. O žmones 
isz nustebejimo rankas lauže, 
labai prasze Antanuko, kad jis 
juos nors sanvaite pasiliktu. 
Bet ne, — Antanukas iszkclia- 
vo. •

Ėjo, ėjo pavargo ir užėjo in 
viena grynezia. Czia pamate jis

- už-

4

juodu• ' . \ ‘ d
draudžiama. Idaho instatymas

r7, ..J

maiszyto-juodo kraujo
draudžia ausivedima balto su
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mongolu. Taipgi pufsbro-
negru
ir su
liai ir pusėse,ros su. viens kitu
negali apsivesti. Montana turi 
panaszius aprūpinimu^ Naujoj

—2 ------ ?------Ii--------------------------------------

asztubnolikos metu ir 
merginos neturinezios .penkio-
. . . , * « ’> • . r

— F.L.I.S.
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Meksikoj apsivedimas tarpe 
vyro

likos metu her legaliszkas.

Del apsisaugojimo nelai-* 1 u • •• ““

mos geram buvije, reikė dau
giau dorybes, negu būnant ne
laimėje.

Moteres tankoi atleidže 
vyrui, ar jis kaltas ar nekaltas. 
Vyras tiktai tada atleidže mo- 
torei persitikrina, kad ji ji vi-

; J
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nas in sankrovos savininke.
Sankroyiniko tuojau surado • 

g ra ž i aus i a sk r y b ei e.
— Isz tiesu labai graži skry

bėlė -r gyrė ponas.
— Kiek už ja?
Nieko — atsake sankrovinin- 

ke, už ja jau senai užmokėta.
— Nu-gi tai kokiu būdu? 

— patraukė ponas pecziais; — 
nesuprantu ka Tamsta nori pa 
sakyti, ?

— Tuojau viską iszaiszky- 
siu, praszau tik paklausyti.

Priesz keliolika metu.... gal
Tamsta atsiminsi, 
miesto rinkoje pirkote pomo- 
ranezius, kuriuos pardavinėjo 
varginga mergaite. Tai mer
gaite davote trirubli, nes smul
kesniu pinigu ne turėjote. Mer- 
gaito-gi no turėjo pinigu isz- 
mainyti ir pasisako, kad namie 

motina.
‘ ‘ Tm- 

kie, mergužėle, visus pinigus ir 
ncszkio serganeziai motinai.” 
Toji mergaite buvau asz, Po to 
dar ilgai pardavinėjau pome- 
ranezius, o pagalinus iszteko- 
jau už turtingo žmogaus ir pa-

knip szlo

palikusi serga nozia 
Tuomet tamsta pasakote:

‘ NELAISVĖS PAUKSZTELIS
Liuosai ir linksmai 

miszke giesmininkas 
telis. Nuo ryto ligi vakaro la
kiojo sau nuo vienos szakeles 
ant kitos. Saulei užtekėjus ligi 
sutemai girdėjosi jo linksma 
giesme. Tyrame szalt indyje 
gaivino savo troszkuli, ir visa
me miszko, kur tik pasisuka 
buvo pilna jam maisto.

Bet sztai medėjas užsimano 
ta paukszti pagauti. Jisai pa
dirbino geroka narveli, dviem 
skyriais vidutyje. Viename 
skyriuje jis patalpino prijau
kinta paukszteli; tasai skyrius 
buvo uždarytas. Antrasai gi 
skyrius buvo atidarytas: jame 
medėjas pabėrė .lesalo. Na Ir 
pastate narveli miszke pas. upe- 
laiti kur pauksztelis gaivinda
vo savo trokszkuli. Patsai gi 
medėjas pasislėpė krūmuose.

Greitai atlėkė linksmas 
pauksztelis giesmininkas ir 
matę svetima paukszti, o szale 
jo daug grudu. Ilgai negalvo
jus, atlėkė tiesog žabangosna— 
in taji ’narveli. Tuoj paskui 
pauksztelio dureles užsidarė....
iy liko jis Belaisvis. ?

Tioąn, jam bus maisto užtek
tinai, bet nebus liuosybes.

• » .1 ». '

viduryje.

gyveno 
pauksz-
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SzaJczio Gripo, Flu, Dengue,
I

Greitai veikia. Gausite aptidkose.

YRA TAI RECEPTAS DEL ' 
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Bilious karssezio ir Materijos.
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szeiminimke-senute, iszvire bul
vines koszes, pastate ja 
vaikams ant skobnio (stalo) 
pati pasisėmusi bulvienes szau- 
kszta vis vaikszczioja svirnan 
pieno dažyti (vasaros metu pie
nas, kad nesurugtu buvo svir
ne laikomas).

Kam tamstele, senute, nerei
kalingai nagines pleszi? — ta
re Antanukas.

— Kaip tai nereikalingai! 
— atszove senute užkimusiu 
balsu. — Tu matai berneli, bul
viene kosze ant skobnio, o pie
nas svirne. — O tamstele, senu
te, paimk ir atneszk ežia pieną;

savo
o

tada greiezian pavalgysi! — 
Tiesa, sveikas sakai!

Atnesze ji grinezion pieną, o 
ir Antanuku pakvietė valgyti. 
Antanukas lig ausu privalgę,
užlipo ant peczynos (prio kros-
nies) ir užmigo. Kai jis nubus, 
tada ir mano pasaka toliau te
sis, o dabar gana.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dontistas Malianojuje.

Ant Antro Floro KHne Sttoro
19 W. Oekrtfe St; Mahanoy City
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* Ne Visi Užmarimai 
Ytri 'Gėfi

netoliAtokiai nuo miesto, 
nuo milžinisžku triobu • su 
augsztais visados rukstaneziais 
kaminais, matome ilga eile ma
žu vionuodu, arba panasziu 
viens in kita, nameliu. Tnojaus 
galima suprast kad juose gyve
na ne ju savininkai, kadangi 
žinome kiekvienas, jog tarpe 
žmonių nebuvo lygybes, nęra ir 
ne bus; vieni buna turtingesni, 
kili biednesni, vieni turtingiau, 
goresniuose namuose, geresnė
se patinkamybose gyvena, kiti 
varge skursta. Negalėjo but ir 
ežia lygus turtingume, ne pa
žiūrose, idant pasistatyt sau 
namus kaip vieno, taip kito. 
Taip, negyvena juose savinin-

milžinišk u

I F
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tūle ir nenorėjo pa'sil-ikt node 
king a vyrui, kurio globojo esa 
laiminga, stengdavosi savo 
meile iszroi'kszt vyrui ne žo
džiu, kuris dažnai meluoja mis- 
limis, bot savo gerais darbais 
ir pasielgimu. Nesto'betina tad • 
kad ta maža szoimynele dru- 
cziai buvo surišta ir suvysty
ta meile, kad buvo laiminga ir 
pats Dievas jos tarpe gyveno, 
kadangi mat ir priežodis sako: 
“Kur meile tėn ir Dievas, kur 
Dievas ten laime ir sutikimas.“

Dievas tikrai 'laimino dorai 
szeimyneliai, kuri už tai kas
dien Jam dekavojo ir 
nauju įnylistu ir sveikatos; Mi-

I ”Į — ... -11' ... ’ ‘ l
; Jeszkojo “Sztofo” Ant 

Karišzko Laivo
■F----------7- 
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T 
kai, jie priguli vienam savinin
kui, arba bendrijai, kurios sa
vastim yra fabrikas, kuri tai 
bendrija laiko daug darbinin
ku. reikalingu fabrike.

Tuose nameliuose 
darbininkai 
>amda savininkui kas menuo. 
Jaigu katras meturejo ištek
liaus užsimdketi samda už na
rna, turi ‘kraustytis szalin o at
sitinka kad savininkas su pa- 
gelba policijos iszrneta ant uly- 
rzios viską.

Viename isz tokiu nameliu 
drauge su savo žmona ir mažu 
šuneliu gyveno Mikolas, l’ž- 
eminejo ta maža neturtinga 
szeimvnde mažus kelis kamba
rėlius užganėdinti vienok buVo 
ir laimingi Mikolas su savo ge- 

darbszczia žmona, Viktutė, 
kaip mylintis ja vyras vadin
davo. Nors iszteklius ju buvo 
mažas, bet buvo jiems pakak- , 
t i nu, tuo labinus kad Mikolas 
negaiszindamas no vienos die
nos dirlnlavo fabriko ir aplaiki- 
nejo teisinga užmokesti už sa
vo darbo, o kad karezomu lan
kyti nebuvo inprates, namiejo 
nekente jokio vargo.

Mikolas isz darbo

gyvena
kurie turi mokėt

yveno Mikolas. Vž- 
ta maža

ra

su noru 
skubindavo namo, kur laukda
vo'ji kasdien szilta'pirtis, ko
kia pagamindavo gera žmona, 
o po tam vakariene ir smagus 
pasi’lsis, laike kurio glamonėjo
si su mvlimu šuneliu, arba ka- 
da anas miegojo, 
naudingus rasztus.

Jo Viktutė tuom tarpu t įaus
davo mažoj szvarioj virtuvėje, 
kur stovėjo geležinis peczius, 
o ant jo puodai ir indai bliz
ganti kaip zerk(/las,
pats peczius, nuszveisti darhsz- 
cziom rankom moteriszkes. Mi- 

tiio noringiau pirkdavo 
in nameli 

rūpestingoj

skaitė sau

kaipo ir

kolas 
reikalingus daigtus 
matydamas viską 
glolioj žmonos. Inejas in ta dar- 
bininkiszka butele tnojaus ma
tyt ežia iszteklius, o nors nie
kame 'puikybes nebuvo, bet vi
sur czystumas ir tvarka kad 
smagu pažiūrėt. Mikolas jautė
si laimingu ir gal neveltui kiti 
sandarbininkai pavydėjo tos 
laimes kokia turėjo; patys neži
nojo kodėl Mikolai taip gražiai 
gyvena, .nieko jiems nebetrūks
ta, nors Mikolas dirba tam pa
ežiam fabrike ka ir kiti darbi
ninkai ir gauna tokia mokesti 
kaip ir kiti.

Rods, vadindavo Mikola sku- 
puolium, del to kad jis niekad 
neejo su jais in karezema, o kad 
ir užeidavo kada, daugiau kaip 
viena stiklą alaus negerdavo. 
Jam namiejo ’buvo smagiause 
vieta, kitr galėjo sau meiliai 
pasikalbėti su paeziule, arba 
pasibovinti su šuneliu, kuriam 
paaugus, tėvas neapsakomai 
bttvo linksmas, kada Imctrii ir 
linksma Ffannka jode ant kc-

kolas dirbo kasdieri ir Dievas ' • » ItaJl ’ • A i < I
saugojo ji nuo nelaimes; guo- 
dojamas buvo nuo virszininkn 
fabriko kaipo dai'bsztus ir tei
singas vyras.

Praėjo keli metai lokio lai
mingo Mikoln gyvenimo, 
gana kad isz uždarbio galėjo 
aprūpint savo visus reikalus, 
bet dar ir kasoje paezedumo tū
rėjo susideja kelisdosetkus ant 
“juodos valandos“—kaip žmo
nos sako. Nekarta vvras ati
duodamas paežiai savo užpel
nyta uždarbi, gundydavo, kad 
sau ka nusipirktu, bot dora md- 
toriszko atsakydavo, jai skiria 
jai dalini isz 
savo ta 
mokslo 
paaugs 
turėt lengvesni gyvenimą, 
gu turi tėvas. Vyras labai 
džiaugėsi isz pasielgimo moto- 
ros, kuri nenori ne vieno skati
ko isz jo sunkaus uždarbio pa
leist ant nereikalingu daigtu. 
Tas pasielgimas motcriszkes 
ragino ir pati tęva prie paeze
dumo, kadangi jis kaipo isz- 
mintingas vyras gėdijosi būti 
silpnesniu už moteriszke ir 
stengdavosi 
patogus pasielgimas motorisz- 
kes nesuteiktu jam gėdos.

Mikolas buvo guodojamas 
net ir nuo paties fabriko savi- 
niriko, kuris buvo sanžiniszlru, 
teisingu žmogum ir lyg kad tė
vu savo darbininkam, dėlto nie- 

darbininku ne t u re j o 
priežasties būti neužganėdintu. 
Savininkas reikalaudavo nuo 
visu darbininku teisingai dirb
ti jam, bet toks reikalavimas 
kiekvienam teisingam ir netin- 
giniui darbininkui negali but 
negeru. Už teisinga darba sa
vininkas teisingai mokėdavo o 
apart to nelaimėje nepamirsz- 
davp apie saėo teisinga darbi
ninku.

Tinginiai vienok nebuvo isz 
(o užganėdintais; tdkiu buvo 
fabrike keli; jiems uždarbio ne
buvo pakaktinai, kadangi pra- 
kazyriuodavo, kita pusė pra
gerdavo, o ant būtinai reika
lingu dai'gtu ir reikalu neturė
jo. Savininkas dirbtuves, arba 
dArbdavis nebuvo kaltas, bet 
toki neteisingi darbininkai 
stengdavosi iszrasti ka nebūk, 
idant darbdavius apszmerzti 
priesz visus darbininkus. Žino
ta jau ir ežia apie darbininkisz- 
ka nelemta idėja, ‘kuri griauja 
gerbūvi visos draugijos. Rods 
iszmintingas 
tis 
bes,

kas isz

SU

savo

uždarbio, tai ji 
dalini paskiria arit 

Pranukui, kuris kada 
eises mokyklon, idant 

ne-

už moteriszke 
elgtis taip, idant

žmogus, mokan- 
at.s'kirt teisybe nuo netoisy- 

niekina kvaila tinginiu 
svajone apie lygybe visu žmo
nių, kas nebuvo ir būti negali, 
kaip negali būti lygus sąnariai 
vieno kūno, organizmo, kadan
gi lygybe sunaikintu ta orga- 
nizriia. Vienok socialistu idėja, 
vra tai rūpinimasis sulygini vi
sus luomus. Tszmintingas žmo
gus klausia tada pats shves: 
uJeigu visi butu turtingi, kas 
tada sunkiai dirbtu? Darbirtin- 
kas praturtėjas juk sunkiai jau 
dirbti nenorėtu, verstu ant jo 
dirbti kitus — na ir kur lygy- 

Rods išnaudotojai pa
tys prasimine socialistais, kvai
lina darbininkus tamsurielhis, 
žadėdami jiems tai, kO visai rie
tą ir nėbus, o' patys tuomtarpu 
miiita darbininku, kuriu’“prie- 
tclžaW° save vadina, sunkiai 
uždirbtu skatiku: Tokiu ^yru

be ! > >liu, o vAikas turėdamas savo už 
joti, ragino savo orrginalisjdca 
arteli prie sztttdiavimo. Vaikas 
labai padidino gimdytoju ‘lai
mingumą ; buvo nėpaprastinai 
sumanui, prfklusnas ir gents, 
nes motina nors jauna mote- 
riszko, tikrai motiriiszkai mo
kėjo auklėti savo kūdikėli. UŽ buvo ir Mikolas, kuris tokias
* * a .a-a A I 4 t • • • t •„« I •* ,
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priskynęs pundą AtriėS2dA’V0 tė 
vui i ,iJL ‘
kvapsniu ir grožybė: Tėvas ta
da pamokino sūneli szio ir to', 
apsakinėdamas apie žiedelius, 
pasakodamas .kiekvieno varda.

ir motinai, gerėdamas ju
I

* J
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65 akeriu anglies nuo 3 iki 4 
pečiu aukszczio. Randasi palei 
cimentini kelia. Sžlopa hauja 
atidaryta i rjau metai kaip ka
sa angli. Intaisyta 1 bodleris, 1 
kompreseris, 1 ponch maszina, 
1 pompa, 2 vogos su maiftineis 
karais, 1 arklukas su geležinėm 
rolėm ir mažas dūmas yra. 
Viskas dirbama paredke. Me
džiu del propu tik nusikirsti. 
Viskas parsiduoda tik už $2,- 
000. Savininkas turi kita užsiė
mimą Montanoj ir turi in ton 
iszvažiuoti už tai parsiduoda 
puse prekes. Del tolimesniu ži
nių raszykite ar atvžiuokito 
pas:

Julian Dumbroski,
R.D. No 4,
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Gimdytojai mate kaip didėliA 
nauda atnesza tas vaikui. Svei
kas oras vaiko sveikatai ir fL 
ziszkam iszsi vystymu i daug 
gero suteikė, o gražios ir into- 
resuojauezios regyklos labrii 
vaika tobulino, suoprati’ vaiko 
ir iszminti.

Moleriszke imdavosi giirbeli 
’su duona, mesa, suriu, arba ki
tokiais skaniais užkandžiais, 
in tarpa'kuriu indedavo ir bu
teli alaus. Mikolas netroszko 
smagesnio gyvenimo; norš per 
visa sanva.ite sunkiai dirbo, bet 
už tai atėjus nedel'dieniui, ph- 
niirszdavo ap'ie visus savo var
gus. Dekavojo Dievui kasdien 
už Jo palaimas ir malones. San-
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“Rich-
kuris ana diena•atplau-m on d ”

ke in New Yorkft nuo manevru, 
likos perkres'tas per prohibici- 
jos agentus, kurie jeszkojo už
drausto “ bot nerado ne

Jeigu vyras sunkei mainose 
' . darbuoja.

Tai motore vyrui neszkadavoja 
Stiklą alaus iszgorti, 

(Tž tai neprivalo plūsti 
Apie viena tokia Skrantone 

dagirdau, 
Darbelius visus josios daži

nojau, 
Vvras susirietus keikt’

IM

1žino jo buvo visados rami, o tas Knip įc)js autelius duoti r’eike
jau žmogų daro laimingu. Vik
tutė nemažiau jautėsi ’laiminga 
ir tuo daugiau Dievui dokavo- 
joii'ž ta laimingumu, dekavojo

V lt 1 i* • i • 0

sztofo “ 
vienos bonkutes. Kas tokis in- 
škunde buk 
daug arielkos ant laivo, bet in- 
Skundimas buvo nevaisingas. 

II ■ ■■ I. ■ .......... ........................... i* ■— I I I III IIH«" .»

buvo persitikrinęs, jog ir dar
bininkas negali turėt vargo, jai 
ves gyvenimą pridereneziai.

Žmones tinginiai, tro'ksz t an
ti švetimu kasztn gyventie yra 
in raukia is pjudytojo. Laike'ko
ki u nesusipratimu toki žmones 
aklai eina in kova, lieja krauja ■ 
patys nežinodami tikrai kokia 
lėszia role; ju suomana suinai- 
szyta, valia pagadinta, o nea
pykanta prie darbo ir darbda
viu, arba nenoras aptemdo pro
tą, per tai negali suprast kuo
mi esa rangose socialistu agi
tatorių ir kuomi tikrai yra sie
kiai socialistu. Mikolas vengė 1 
tokiu žmonių ir neturėjo su jais 
jokios draugystes, ‘kadangi iii, . 
karezemas nesilanko, o žinoma 
kad ikarezemose prie stikleliu 
ir stiklu visoki reikalai atlikti 
negali būti gerais niekam. 
Rods, pats M kolas nenorėda
mas su niekuom piktintis, davi
nėjo dažnai duokle ant taip va-

‘‘ užtarytoju darbinin
ku“. Davinėjo del to, kad ne- 
griaut vienybes darbininku 
bet iu ju'dcjima darbinirikiszka 

“prižade- 
vadovu 'kas kart dau-

laivoriai turėjo

už m a lobes kokias Jis ant j n 
namėlio liejo ir melde idant jos 
vyras visados eitu tokiu geru 
keliu ir saugotus! nuo užsikrė
timo socialistiszka idėja, kuri 
kaip korupcija užnuodija žmo
nių gyvenimą ir supūdo visoki 
moraliszkuma.

tokiame
gyvenime^ praėjo keli 

metai. Viktutė dar vis jautėsi

O kodėl vyras skvaijerui už
moka,

Jž tavo liežuvi bobnk, o muszt 
neszoka?

Savo vyrui keliolika centeliu 
iszkadavoji.

O skvajeriui kelis dolerius 
pa kloji.

M
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ves gyvenimą

būti 
pats

dinamų

?

visai nesikiszo, nors 
jimai ’ ’
ginu darbininku pritraukinejo 
prie to judėjimo, kad galutinai 
ir pats Mikolas ibegirdintis daž
nai, kad turtai iszdarbyscziu 
padaryti rankomis darbininku 
priguli patiems darbininkams, 
ne karta jaute norą pritart ki
tiems, ka gal ir butu pridaręs, 
jaigu nebūtu protavęs, jog Sa
vastis keno negali juk būti sa
vastim visu, 'kaip lygiai jo sa
vastis negali būti savastim ki
tu, Ikaip antai daigtai, kuriuos 
jis nupirkęs negali but naudo
jami ir per ta,'kuris juos padu- 
re. Tas tai atgrosi nėjo ji nuo 
dalyvavimo darbininku sueigo
se. Jis šventomis dienoniis,Jis .šventomis dienomis 
vasaros laike po misziu, su sa-
vo Viktutė ir šuneliu važiuoda
vo in užmiesti in gražias apy
gardas ypacz in szilus. Toki va
žiavimai nedaug kasydavo, nes 
tramvajai veža už pigia mokes
ti gana toli, o 'smagumo turėjo 
pakaktinai. Ypacz vasaros lai-

, kada uksmeje medžiu 
toli nuo

kada ūksmėje
szile,

ke
kvapšningamo
miostiszko triukszmo, sėdėjo 
kvėpuodami skaniu, rr.i:*’. 
oru, žiūrėdami in gražias, ja
vais isž?pnosztus laukus, žyd in-

sz v i ežiu

ežias kvapsningas lankas ir vi
sa gražia aplinkine. Mikolas 
labai mėgdavęs gulėti ant ve
jos pavėsyje medžiu, prie szale 
sediriczios’ nioteriszkes ir besi- 
sznekucziuojaut klausyt cziul- 
besio paukszteliu, sinifoniszko a > ■ a * a . _ t -

Taip, 
Mikolu

'laimingame

laiminga sanlygose gyvenimo.

Kad veseile tai veseile, 
Net ir man bėga seile.

Jeigu susirenka žmonis,
O terp ju atsirado vagis, 

M at pavogė ziegoreli nuotakos
Bet n'ie'ko tvirto norą szfoj pu- O tcip pats ir nuo vyru keleto?.
sanilyje, 
dažnai mainosi. Taigi ir rnote- 
riszke galinus pradėjo patemi- 
net, jog ta ju laime jau ne taip 
graži ir saldi, kaip buvo, jog 
jau jos vyras užsikretes nedoru 
žmonių

ypacz žmonių laime

dvasia ir pradeda 
krypt isz to kelio, kokiu sulyg 
sziol ėjas.

Nebuvo jau jis taip linksmu, 
kaip kitados, matomai jau ne
jautė ramybes dnszioje, 
cziaus užsimislines mažkalban- 
tis; jau neatsiliepdavo in my- a ■ ■ . a * . *

Pavogė nuo jaunikio pinigu 
O ir 30 doleriu nuo kitu.

Nutverus toki vagi, 
Geriause pakarti gali 

Bet jeigu vagis ižsiduos, 
Tai jau vaikine in kailiniuos.

O vertas
Kad butu ir pakartas.

ii

♦ ♦ ♦

ta-

Iinezia,, motoriszke, taip .sžiTtai 
ir jausliai, kai’p būdavo; nesi
glamonėjo jau ir su vaiku, ku
ris dabar daug daugiau galėjo 
suteikt tėvui 
pirma;
prie tylinezio, apsiniaukusio, 
jis nustumia jau ji szalin, arba 
pasiėmęs in tarpukdli tik glos
tė jo g 
Vik'tutes klausymu 
neserga, 
atsitiko, atsakinėjo tuk, jog 
nieko neatsitiko, niekas jam ne 
kenkia.

Tas pasielgimas vyro labai 
neramino mdteriszke. Stengėsi 
suprast kas-gi taip perkeitė ta 
miela, gera, dora jos vyra. Jau 
pradėjo netilket jam, kada ant 
klausymu jos atsakinėjo, jog 
vis ja myli ir užganėdintas yra 
isz jos.' Rūpestis grauže motė- 
riszkes duszia lyg kiririinas; 
susikrimtimas nuodijo jos du
szia kaip tulžys .kareziatįsios. 
Vyras jau dab'a'r gavės užmė- 
kesti už daiba nesiskubino-na
mo, 
nėjo vėlai ir parsineszdavo be
veik tik puse to, ka uždirbo. 
Kada viena karta mėto tik riia- 
žesne puse savd uždarbio ant 
stalo, žmona isžreiszke savo 
kartybe ir nuliūdima, sknpsda- 
masi, kodėl jis jai, kuri 'jam 
prislėgus amžina iSztikimystc 
ir meile, nieko nesako kur de
da savo uždirbtus pinigus.

t »

smagumo, negu 
kada vaikas glaudėsi 

tylinezio,

alvcle. Ant visu jausliu 
, ar laikais 

ar gal kas nelaimingo 
atsakinėjo tiik,

kaip daro pirma, sugryži-

vei'k tik puse to,

— Ne tavo reikalas, — at
sako vyras. — Man rupi page
rinimas mua būvio; tu žiūrėk 
n'aminio ilabo ir ugnavietes, ne
sirūpink, užteks tau ir tu ant
naminiu reikalu o kad prireiks 
— tai jau mano ant to galva.

Viktorija tik atsiduso nuri
jus karezes aszaras ir paėmė 
pinigus. Dabar nelaiminga mo- 
teriszko meldėsi jau prie Die
ve, prarydama pataisos del 
vyro, kuris jau ir iri bažnyczia 
tėczian pradėjo lankytis. Kita1-

suteikinėjo, tinginiu svajones pa laikinojo
Mikolas stengėsi (u^kvailyste, nes jis dirbdamas

uteiky savo jausliu globa; Vik- uždarbi teisingai, kogeriausiai1 rankiodamas kvietkeles, kuyiu ežia
■ | 4

džiaugsma koki 
jam vaikas, .1 
atsimrykot gerai moteriai sAvo t^ixingni

? Y

♦ Mm.
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raszykite ar
(t.42

Grove City, Pa.

Vienoje vietoje susirinko ka- 
ziriniai inteligentai,

Nuo Lietuvisžkos dirvos nak- 
tigonikai.

Pradėjo ejniki traukti,
Su krumpleis stata daužyti. 
Vienąs xvisus savo pinigus 

praliuliavo,
O kad nuo nieko paskolint 

-nieko negavo,
Savo auksini ziegoreli iszsi- 

t ra ūke,
Bet irta ne poilgam pratraukė.

Na ir ant galo 
Baisei susirupeziavo. 

žmogelis in kupra kelis gavo, 
Kas tokis jam in užpakali 

inspyre, 
Ir per duris laukan iszstumo.

Daug ant svieto turime tokiu 
neiszmaneliu,

Kad ne turi ant saves ne geru 
kelnių,

Ka turi viską prakaziruoja, 
Ir da gana pribadą u je.

tok i s jam

* ♦

Kur ten du Lietuviai 
Abudu tikri hrotei, 

Ant palioku Veselkos nusidavė,’ 
O vienas susipažino su kokia 

tai varszevenka, 
Labai iszlavinta paniunka

Abudu nusidavė in paszali ant 
« pasikalbėjimo,

Do draug ir pasimielavimo 
O kas juodu girdėjo, 
Kaip juodu kalbėjo, 

Tai butu nuo juoku mirias, 
Tokia juju kalba iszgirdias: 
“Ti moja kokana ruteczka, 

Moja milu paneneczka 
Ja Cebi ta k kokam, 
Jak pieša ju kotkam.

Mi se oženujem, 
Kalupka v i randu jom, 

Bendzėm miszkali 
Kak dva visztuki kokali.

O vyresnis kokia tai ungarka 
' pamylėjo,

> >

Iszejaš in girro ant tkelmo
1 •

I

sėdėjo:
Tai vifc maitole szlove,

Mylėtis su pdlska pane. • 
Dingo pas nekuriuos geda,

Jeigu merga kaip verszi veda, 
. . 'I . ..... A b .. L’ ! . . . B. . .Aiuniavimo vejalio ir sznabž.- dos jairi' nėb'rivo perdaug jaigu Ant lairiiės mažai tokiu turime 

dėjimo medžiu lapu. Mažas RūYes arit riifikstyvu ir vėlyvu
» M — A * - . . > A . 11 A ■ ii

Pranukas bėgiojo sau linksmas m'isžiu, nuėjo ir ant rii'iszpaTU;
i po 'lankas ir szilus gaudinda-’dft’baTlmVo jp’er daug nueit kas 

ir atsiimdamas savo įmes mabgUs daugelius, arba nedddionis bent syki in ba'žny- 
, Tėliaus bus,

Lietuviu
Bobiszku tarnu

Sziadien su tuom prtkaju 
duosiu, 

Ant kito karto paliksiu.
Į
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\ Ant. J. Sakalauskas | 
Ž LIETUV1SZKAS GRABORIUS į g (Bell Phone 872) J 
Ja 331 W.CentreSt. Shenandoah, Pa. )

Mon-
lekiofojas, įį

I

Kapitonas Benjamin 
dez, 
kuris iszleke isz Now Yorko in. 
Bagola, aplaikys garbes kryžių! 
nuo Suv. Valstijų už narsu at- 
sižymojima

Kohimbisz'kas

Tarpi ’lekiojime. Tari) ’ •' • */•• 1medaliu prisegtu ant jojo kru-

Panamos ir Ko-
tinęs vra dovanos nuo Ku'bos 
Guatamalijos 
lumbijos.

1

ATSAKIMAI

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts

Bell Telefonas 872

A. RAMANAUSKAS

I

manoDaugelis tuju, kurie 
važiuoti in Lietuva klausė mus 
ka galima vežtis su
Lietuva. Sztai ant tu visu klau
simu atsakome sekaneziai:

Daugelis kurie mano važiuot 
ai* jau pasirenge in Lietuva, 
prisiklauso nežineliu kalbu

i ¥

minutu.

*

savim m'

LIETUV1SZKAS GRABOR1US
28 Frack St., Frackville, Pa.

Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

•»

pasirenge in 
nežineliu

tiesog baiminasi kad in Lietu
va nieko nebusią galima parsi
vežti, arba dideli muitą turėsi 
mokėti. Kurie buvo tuoj po ka
ro ir turėjo bedu su szio to par- 
sivežiinu baugina ir kitus, arba 
važiuojantiems patarinėja duo
ti kyszius muitines virszinin- 
kiams. Tas yra paikas ir nepa
tartinas dalykas. Jeigu vienas 
muitininkas butu tai tiek to, 
dovana priimtu, bet tik dova
na, o ne kyszi. Prie keliu ju 
jeigu viena mduosi kyszi jis 
gali net iii beda papulti jeigu 
priimtu pinigus.

Ka galima vežtis? Vežkities 
viską kas tik jums reikalinga, 
naujus ar senus rubus ir parė
dus; vežkit dovanas saviems, ir 
viską parveszit be bėdos ir be 
muito, 
Jei kokias maszinas ar 
kius kas vežtu tada gali prisi
eiti muitas mokėt.
Lietuvoj parvažiuojaneziu ne- 

kreczia, nei kiszeniu, nei baga
žu. Papraszo valizas atidaryt ir 
in jas isz virszaus pažiūri arba 
ir cziupteli viena ranka in vidų 
ir prilipina ant valizos ženklą 
kad perleista. Klausinėja visai 
mažai. Labiausia žiuri doku
mentus, už tai apie juos važiuo
jantieji turi rūpintis, o ne apie 
muitus.

Kreczia labiausia tai parva
žiavus Amerikon, isz laivo isz- 
lipant. Parsivežt tiek negalit 
in Amerika kiek galit in vežt in 
Lietuva. Taigi geriausia rūpin
tis kad nebūtu daiktu nesivež- 
ti atgal, kad nepereitu $100 
vertes nuo y pa tos.

ne kyszi. 
viena

kiek tik galit pakelti, 
inran-

Skaitykite “Saule”
F
f

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu Iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

GYDUOLE NUO ANGLEKASfU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole vartuojalna su 
stebetine pasekme per 30 metu/ del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING, PA.

$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 invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam mato
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 sekanczlu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų 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 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 

sveikata, panaikins minėtas ligas.
Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 

skausmus, utima ausyse, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau-

“Nervu Preparatas”. N«rvu4 Ii-

Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu

nuomari,

si musu gausius vaistus, taip vadina
mus 1
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su j

žolių pardavinėtojai viauąse miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.
.......—i. i—i. ■ .i !!■ ...............- ............... . ■■

se. M. ŽUKAITIS,

J MERCHANTS BANKING TRUST CO 
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
i,

1

!j 3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 

t •* 
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

d saltgumo.
$
P ; .........................
i8į suma kaš-kart riitguri didyn. Yėa tai saugiau ir geriau
U mbka 3-czia Procentą tiž jusu sutaupytus pinigus ir ta 
® suma knš-knrt Aitgari didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
L del žmogaus kuris dirba i C ezedina. Dekite savo 

pihigus i ir szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padaugiriimn Pročerito.

_________________ ____ _______ 2JV _____
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ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Szia sanvaite pripuola 
czvertis meto. Pasninkas Sere- 
doj, Petnyczioj ir Subatoj.

— Vaiku parodoje laimėjo 202 Hazle St., ir Ona Ivanaus- 
pirma dovana Airisziu moks- 
laines vaikai. Lietuviszki vai
kai isz Szv. Juozapo mokslai- 
nes gavo pagyrimą.

— Automobily sužeistas Juo
zas Kuras 35 metu, 345 Meade 
St., Kazys Tanskis, 32 metu,

TIK ANT TO. ELEKTRIKOS
<1

— Motiejus Juodsnukis ku- Į 
ris kedi menesiai adgal paszove 
savo paezia, su kuria buvo per-1 
siskyres, o kuri kovojo koki |

kieno, 41 Ryman St., Luzerne. 
Visi ligoninėje.

t

— Jonas Jasinauskas 29 m. 
127 Wallace St., 

'szines rankos kaulas nulauž
tas. Randasi ligoninėj.

— Sunkiai sužeistas Kazys

Ponaitis pas sziaucziu:- Pra- 
szau tavos, idant man czevery- L 
kus padarytum.
Sziauczius:- Labai gerai, pra- 

szau sesti.
P.:- Nes asz tau prisipažinau 

jog.... jog....dar ne galiu užmo
kėti.

KOMPANIJOS
NAUJI SZERAI

i *Pennsylvania Power & Light 
elektrikine kompanija lazdavę 
nauja Stock ’a arba Szerus. Tie

Exeter. De-

laika su mirczia Igionbuteje, Ii- Mozuraitis motorcikliu važiuo-
kos iszrastas Pottsvilles sūdo damas. Gyvena 386 Elm St., 
kaltu ant trijų užmetinejimu. Kingston, pabar ligoninėj. -V.

— Tai nieko, asz galiu pa
laukti.

— Ar teip, galite palaukti! 
Tai busi geras žmogus.

— Teip galiu palaukti. Kaip 
turėsite pinigu, tai tuojaus im- 
su miora ant czebatu....

szerai parsiduoda dabar tik po

Sudas da jam neiszskaite viro- 
ko.

t Mirė Domicėlė Lopatto, 
dukters namuose, 200 Cham- 

t Seržantas Jurgis Luk- berlin St., Hilldale. Palaidota 
szaitis, būnantis Nikaragvoje, 8U bažnytinėmis apeigomis in 
kariumeneje, mirė ligonbuteje parapijos kapines. (Ne gimine 
Norfolk, Va., praeita Sereda. 
Valionis gimė Mahanojuje 24 
metai adgal, gyveno su tėvais 
Jonu Lukszaicziu ant E. Centre 
ulyczios o apie asztuoni metai 
adgal persikrausto in Tamak- 
ve. Paliko dideliam nuliudimc 
tėvus, kdturis brolius Joną,

adv. Lopatto).
t Mirė Juozas Mataiionis 50 

metu komplikuota liga, 272 
Poplar St., Larksville. Palaido
tas in parapijos kapines, Muh
lenburg.
t Mirė Juozas Szatas 108 

Coal St., Plymouth, szirdies li-
Vincą, Edvardą ir Juozą kaipo ga. pa]aidotas su bažnytinėmis
ir ketures seseres: Plucienikie-1 
ne, Gilbertone, Burkiene, Ma- 
hanojlij, Katre, norse New Yor
ke, Helena, Regina ir Genavai- 
te, Tamakveje. Laidotuves at
sibuvo 
goms.

1 apeigomis in parapijos kapines 
Muhlenburg.

Baltimore, Md. — Grand ju
ry ežia rado kaltu ir nutarė

su kariszkoms ąpei- (eįsmuį atiduoti Kaži Helwig,
44 metu dailyde, kuris, sakoma

— Seniauses Lietuvys ku- primuszes ir užpuolęs 10 metu 
ris lankosi Amerike, 105 metu Lietuvaite, Agnes Vaszkiute, 
amžiaus Jurgis Skinderis ir p. trys sanvaites atgal. Mergaite 
S. Pilka, teatro vedėjas ir kru- buvo gydoma ligoninėj po už- 
tamuju paveikslu rodytojas at- puolimo ilga laika.
lanke redakcija “Saules” Su- 
batoje, kuris laike perstatymu 
pobažnytineje saloje Nedėlios 
vakara drauge su p. Stanislovu 
Pilka, žymiu Europiszku akto
rių. Žmonių buvo pilna sale ir 
visi gėrėjosi senuko sveikata^ 
vikrumu ir smarkumu kuris 
pertenka daug jaunesniu už sa
ve žmonių. Ponas Pilka atsižy
mėjo puikiai savo užduotimi 
aktoriszkam perstatyme.

—. O kad dabar gubernato
rius .pritarė atmetimą taksu 
ant anglių, tai anglines kompa
nijos papigins anglis ant pen
kių centu ant tono nuo Imos 
Juniaus.

— Praeita Nedelia lankėsi 
Mahanojuj pas gimines ir pa-' 
žįnstamus p. Kazys Kuniutis 
su paezia, Juozas Brazaitsi su 
paezia ir Jonas Lasickas; visi 
isz Elizabeth, N. J.

SHENANDOAH, PA.
!

—Laikraszcziai turėjo klai- • 
da kad Izabele Skielaicziute : 
laimėjo patogumo kontesta. 
Kontesta laimėjo Izabele Ake- 
laicziute isz Maha noy Plane, o 
ne virsz minėta.

— Gus Litkus ir Daminai- 
tis, likos aresztavoti už apvo
gime ir apipleszinejima sveti
mu kiszeniu.

— Ona Anusevicziene kuri 
likos sužeista per Azerevicziu 
dvi sanvaites adgal, pradeda 
pasveikt ligonbuteje. Azerevi- 
czius perpjovė jai 'gerkle.

Mount Caxmel, Pa. — Už tai 
kad jam pati nedave 25 centus 
ant pragerimo, Boleslovas 
Grcndziszefski teip insiuto kad 
pagriebė dukreles dideliu leliu- 
kia, kuria sudaužė ant galvos 
savo paezios. Motere likos nu
vežta in ligonbuti o Boliukas 
gavosi už groteliu.

namuoseChicago. — Savo 
nusiszove Brighton Park Lie
tuviu real estatininkas Frank 
Stasulis, turejes rasztine (ten 
ir gyvenęs) prie 4405 S. Fair- 
field Ave.

Manoma, kad saužudystes 
priežastis buvo piniginei erge- 
lei. .

Kaip 3:30 vai. po piet turėjo 
invykti koronerio tyrinėjimas 
p. p. Eudeikiu laidojimo instaL 
goj 4605 S. Hermitage Ave. 
Koronerio tyrinėjimuose visas 
invykis placziau paaiszkes ir

Ii

Į
ŽIŪRĖKITE !

Lietuviszkas Plumeris
Uždedam ir Pataisom 

Blekinus Stogus.

In vedam in Namus Szilumas 
ir Maudykles.

Su virsz-minčtais reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti

Al. Ramaszauskas
G19 PINE HILL STREET

MINERSVILLE, PA.Bell Telefonas 30R15

|

$97.,< atnesza penktu procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnes negu ka
da juos pirko. Galite tuos eže
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininke 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkite kuponą isz di
delio apgarsinimo ant szito 
puslapio ir nusiunskite ant že
minus padėto adręso.
Pennsylvania Powor&Light Co.

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

Allentown, Pa.
—' M

ISZP1LDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

K. Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

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

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Lnidojn numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str. 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

•»

PA.

The Lighting Company
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Sztai kaip iszrod o naujauses ir pavojinginusos submariuas 4 4

na likos nuleistas in mares. Turi tris torpedine
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Orpheus” kuris ana die- 
sky'ies isz pryszakio ir tris isz užpakalio. Li-

' |

PAVOJINGIAUSES SUBMARINAS ANT SVIETO
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kos padirbtas 'del Anglijos Beardmore laivu fabrike Clyde, Anglijoj.

B
*

ssKa

JAPONIETES STENGĖSI ISZGUITI VISUS GRAFTERIUS ISZ MIESTO.
sutarė iszguiti visus grafterius ir kitus žulikus isz
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Ženklyvos Japoniszkos motor 
miesto, 1
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kurie apgaudinėjo vargingus žmonis. Tame tiksle surengė paroda, po kuriai laike
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‘ ant kampu prakalbas, apsaugodamos gyventojus nuo visokiu apgaviku.
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It -seems I’m

♦

I’m taking Carrie for a new pair of shoes, 
always buying shoes for her.” . /
“My Jimmie goes through his in no time, but the lighting** 
company gives him a new pair every three months.” 
“The lighting company?..

Pennsylvania Power & Light Company,

4 4

■

r !
s

BAŽNYCZIA APVAIKSZOZIOS SAVO UŽGIMIMĄ SZIAM TVARTE.
my silentYes, ’ ’

partner works there.
Oh, I didn’t know your husband worked in the lighting 

company. ”
“He dosen’t. I didn’t mean him. It’s true I do most of the 
talking but the siflent partner I meant was $291.00 we have 
working in the company. You see, we own three shares of 
its $5 Preferred Stock and every three months wo got a divi
dend check rof $3.75 from the Company 
Jimmie in shoes the vear round.”

4 4

4 4
ii
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m ' j.

and it just keeps
>

. -1 ■

Maybe YOU, TOO could put to good use the extra dollars which could be earned for you
- ____ —_________ _ » ’ 1 ' e

by YOUR savings if you put them to work in the lighting company by investing in shares of
* 5

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
. nr vT i ilny la 1 ■ , .
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Buyyourfharve 
from any em
ploye o/ the 
Company—they 
areonrealecmen
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Ant seimo bažnyczios United Brethern, Lancaster, Pa., vienas susirinkimas bus laiky- 
Szita vieta, tvarte buvo laikytas pir-tas ant Izako Longo farmos, 6 mylios nuo Lancaster. > 

a • • a a *matinis juju susirinkimas 1766 mete, kur likos tame laike sutverta United Brethern tikėji
mas ir parapija.

I

galeįme sųįei>tkpUtesnH> :
tai žinių vėliaus.

•’A

tai žinių vėliaus, v
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Preferred Stock Dept^ Allentown, Pa.
(Mark X in □ meeting your requirement*)

□ I wieh to eubacrlbe for-——......eharee your W Preferred Stock at price 
of 997.00 and accrued dividend per abare. Send bill to moohowing esact 
amount duo.

□ 1 with to oubecribe for._..~^.._.eharee your 95 Preferred Stock on Baev 
Payment Plan of 910 per ahare down and 910 per ahara par month until

, WIM and accrued dividend per ebare han been paid.
□ Pleaae ahlp,...,wr„-T-aharaa vour 95 Preferred Stock nt $97109 and 

accrued dividend per ebare with draft attached through

lf$m tf Tnr aspfc ■ —...... ...........
Mmul

aim.................... ...... ...................
MB w MB MBB «■* ■■■ BN BB» BBO BBM MM . *HBB
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a
Resale Depart-
ment to OMist 
and advise our 

stockholders 
whomaywbhto 
sell their shares
i .

stockholders
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REVOLIUCIJONIERIU VAIKAI PAGERBIA KAPA NEŽINOMO KAREIVIO.
M

i i i * '1 v** . it*

f «

4

Vaikai Amerikoniszku revoliucijonieriu, kurie turėjo savo seimą Washingtone an^
diena, taipgi pagerbo kapa nežinomo kareivio, kuris žuvo laike revoliucijos. Jojo (kapas ran
dasi ant kapiniu prie prosbitcrijoniszkos bažnyczios, Alexandria, Va.
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