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ISZ AMERIKOS
New York.
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Idant per
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Laiko

UŽMU8ZTA MOTERE 
TURĖJO ANT SAVES 

30,000 DOLERIU.
Turtinga nasz-

le, Mrs. Franciszka Quinn, 65 
metu, kuri padare iparengimus 
su graborium dvi sanvaites ad
gal idant pasirūpintu josios 
laidotuvėms kada mirs, likos 
užmuszta Nedalios diena per 
automobiliu. Kada peržiūrinė
jo josios kuna, rado apjuostam 
dirže 30 tukstaneziu doleriu pi
nigais ir brangenybėms. Josios 
kam'baryje kupare rado viso
kiu szeru ir bondu ant $80,000. 
Graboriui kalbėjo:
jokiu giminiu, todėl nesirūpinu 
kas atsitiks su mano pinigais.
SUSZLAPO KOJOS, 

JOS VYRAS SKUNDŽIA 
ANT $200,000.

Sunbury, Pa. — Mikolas Ko- 
valeski isz Zerby apskriezio, 
užvedė skunda priesz Leslie A. 
Liehtel, isz Shamokin, ant 200 
tukstaneziu doleriu už neteki
mą savo paezios, kuri mirė isz 
jojo priežasties.

Lichtel ’o automobilius
sviro nuo kelio trenkdamas in 
Mikolo narna taip smarkiai kad 
sudauži* garines szilumos pai- 
pas f mintiniam kambaryje isz 
kuriu iszsiliejo vanduo, jojo 
pati iszbego basa laukan isz 
baimes, suszlapo kojos, užsi- 
szakle ir nuo to gavo uždegimą 
phuieziu nuo ko mirė, na ir už 
tat skntk^a Liehtelh
NUPJOVĖ SAU PIRSZTA 

DEL PACZIOS 
UŽSIMANYMO.

Stuart vi lie, Pa.
tikrint savo paezia kad vyras 
gali daugiau kensti be mažiau
sios Tiaimcs už moteros, Jokū
bas Rakusz nupjovė sau maža 
pirszta nuo deszines 
Rakusz turi 46 metus.
ginezo su paezia apie kanezes, 
paniekino moteres drąsumą, o 
girdamas vyrus, iszejo laukan, 
nukirto su kirviu pirszta o su- 
gryžes in stuba, parode paežiai 
kruvina pirszta kaipo davada 
jojo drąsumo. Puti liepe jam 
iszeiti laukan ir nukirsti sau 
galva, bet to neiszpilde tiktai 
isz piktumo, kad motore netu
rėjo jokio snsimylojimo, isz- 
dirbo paeziuliai gerai kaili.
PAVOGĖ PACZIA IR $2,500.

Robinson, Mo.
ve žinia in Clucaga idant su
imtu kokia tai Mrs. George 
Frost ir Joną Poliški, kurie pa
bėgo isz czionais, pasiimdami 
su savim trejetą vaiku.

Kada vyras Frost’ienes ra
dosi darbe, toji paėmė 
Icriu ir iszdumc su
Kaip vėliaus likos daneszta, 
tai tenaitine palicije pabėgė
lius suome ir lauke pakol vyras 
pri'bus in Chicaga ir paims pa
ezia namo jaigu toji sutiks su- V i • <^rv* 7 f i

susini vlojimo, isz-
i

Palicije da-

2,500 do- 
Poliski.

PASTATE PABUCZIAVIMA 
SAVO PACZIOS ANT 

KAZIRU.
Chicago. — Tamoszius Ba- 

racz pralaimejes visus savo pi
nigus isz kazini ant galo pasta
te pabueziavima savo patogios 
pacziules ant kaziru ir ta pra- 
losze. Giliukningas jo draugas 
Chas. Cross, geisdamas savo 
pabueziavima atsiimti nuo Ba- 
raczo paezios, bet moterele nc- 
dasileido prie to. Tada Cross 
dure su peiliu Baracza ir jojo 
paezai uždavė smarku žaiduli 
ir abudu likos nuvežti in ligon- 
butį o CrdMs likos uždarytas 
kąlejitae. , •

SUVALGĖ ŽIURKE
SUSILAIŽINO ISZ $40. KAD 

SUVALGYS ŽIURKE, BET 
VOS ISZ TO NEMIRE.

AR RADASI DIDESNIS TIN
GINIS UŽ SZITA?

Jamesville, Md. — Didžiau- 
ses tinginys Meilando valstija 
gal yra .Tonas Curtin, kuris ne
atsikėlė isz lovos per deszimts 
metu,

Dunkirk, N. Y. — Kvailiu no 
soja ne are, tik patys užgema. 
Taji priežodi užtvirtina sekan
tis atsitikimas. Ana Suimta 
karezemoje suėjo keli jauni vy
rukai ir prie stiklelio uždraus
to sztofo, kožnas pradėjo girtis 
ka moka ir prie ko yra linkės. 
Ant galo susitarė padaryti sc- 
kanezes laižvbas: Povylas Ste- 
fanik prižadėjo 'užmokėtii 40 
doleriu Jokūbui Brukui jaigu 
tasai suvalgytu žiurke.

Pinigus sudėjo, sugavo žiur- 
o Jokūbas nulupęs kaili pra

dėjo valgyt su duona o kada 
pabaigė, iszgcre kelis stiklus 
sztofo ir kėlės bonkas naminio 
alaus. Drangai isz pradžių neti
kėjo idant Jokūbas suvalgytu 
visa žiurke, bet tasai turėda
mas ant mislies 40 doleriu 
czystino” visa žiurke,
pinigus, užfundino da ant 
house” ir iszejo.

Ant rytojaus Jokūbas pavo
jingai apsirgo, vemdamas per 
visa diena. Isz pradžių dakta
rai mane kad neiszgyvens pa
ros, bot sziadien yra sveikas.—• 
Taigi, vienas pralosze sunkiai 
uždirbtus pinigus o kitas vos 
smerti nuo to neaplaike. Taip, 
kvailiu ant svieto vra užtekti
nai.

UŽMUSZE KŪDIKI LAIKE 
BARNIU.

OrrsvillepPa. -— Mare Czer- 
nuk, Rusnake, likos aresztavo* 
(a už papildyma žudinstos. At
sitikimas buvo sekaneziai:

Marijona nUejo ant vaka-

ke

pa
su ze re 
“full
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VIETOJE NUBAUST SUNU, 
NUBAUDĖ TARNAITE.
Urban, Pa. — Tvirtai nutarė 

Jurgis Sturgis atpratint savo 
sūneli nuo ilgo gulėjimo lovoje. 
Nusidavė ana ryta, ant augszto 
iii miegstube savo sūnelio, kaip 
jam nudavė, atidengęs kakiras 
nuo lovos, ūždavo keliolika bly- 

su ranka savo
šuneliui (kaip jis mane).

Kada nuėjo žemyn, 'pasigy
rė paežiai ka buvo padaręs, bet 
paeziule 
szaukdama, 
nubaudė i 
priesz tai

lui per sėdyne

nemažai persigando 
kad tai tarnaite 

o ne sunu, nes diena 
i apsimaino kamba

riais sūnūs su tarnaite.-Mergi
na t a ja diena negalėjo sėdėti 
ant krėslo o poni Sturgis turė
jo pasijeszkot kitos tarnaites.

PASKOLINO $5. APLAIKE 
10,000 DOLERIU. 1

/ Boston, Mass. — Daktaras E.
J. Knowlton paskolino penkis

kuri

bet susi-

dolerius kokiam tai žmogui 
puikiai pasirodžiusiam, 
nutiko restauracijoj dešzimts 
metu adgal, kuris tvirtino buk 
pamėto maszna su pinigais ir 
neturėjo prie saves ne cento. 
Daktaras isz pradžių mane kad 
tai kokis apgavikas7,
mylėjo ir paskolino pinigus. 
Ndpažinstamas paėmė daktaro 
adresa, padekavojo jam ir din
go. Sztai tomis dienomis dak
taras aplaike telegrama isz 
Kansas City, buk jisai pasiliko 
sukcesorinni deszimts tukstan- 
cziu doleriu po nebaszninkui 
Kano Justins, kuriam Ibuvo pa
skolinės penkis dolerius de
szimts metu adgal.

NEKALTA UŽ
NUŽUDINIMA KUNIGO.

I

Canton, Ohio. — Mrs. Mare 
Guerriari, motina penkių vai
ku, kuri nuszovo ant smert ka- 
talikiszka kunigą Juozą Ric
cardi, prubaszcziu Szv. Onos 
bažnyczios 10ta Kof’o, tuo jaus 
po misziu, likos paliuosuota 
per grandžiure ant tu pamatu, 
kad motoriszkc buvo ne sveiko 
proto. Bet priežasties szaudy- 
mo neiszduota. - i

prabaszcziu Szv. Onos

mo neiszduota. ' 
i •

jojo 
atsi-

vakare
savo

Karolina

o tai vis isz priežasties 
iszligu namo prieglaudos del 
vargszu. 'Deszimts metu atga
lios Jonas atėjo in prieglauda 
o kada lenais iszbuvo vos viena 
sanvaite, pradėjo skunstis kad 
per anksti turi keltis. Tula ry
ta alėjas dažiuretojas iii 
kambarėli, paliepė jiain
kelt. “Nosikelsiu penkta valan
da isz ryto del jokio žmogaus,” 
atsiliepe Jonas. Bet dažiureto
jas Atsake, kad bus priverstas 
prie to.

Jonas baisei perpyko szauk- 
damas: “Nuo szios dienos dau
giau neatsikelsiu isz lovos ba ir 
teip nereikalingas ergelis apsi- 
redinet kožna' ryla ir
nusiredinet.“ — Ir laike 
žodi, nes nuo tos dienos dau
giau neatsikėlė tinginys isz lo
vos.

UŽKASĖ GYVA KŪDIKI.
Phoenixville, Pa. — Mergina 

Bcrdner, 20 metu,
dirbdama fabrike, buvo pagim
džius kūdiki. Nenorėdama tu
rėti sunkenybes ant sprando 
atsikėlė ta. 
pusgyvi kūdiki ir užkasė užpa
kalyje namo. Mergina per spa- 
viedni prisipažino kunigui sa
vo nusidėjimą o tasai, davė ži
nia valdžiai apie papildinta žu- 
dinsta, o mergina vėliaus prisi
pažino palieijai prie kaltes ir 
apkaltino Frana Newell kaipo 
tęva užgimusio kūdikio, kuris 
turi paezia ir kelis vaikus. Ka
rolina randasi pavojingam pa
dėjime ligon’buteje ir kaip ro
dos nepasveiks.
KIAULE SUEDE DINAMITĄ 
IR DAUGIAU NEPASIRODĖ.

Gary, 111. — Erasma Creek 
po suszaudymui keliu kelmu 
ant furnios, paliko kelis szmo
tus ant lauko, kada kinkė ark
lius. Creek paregėjo kaip atė
jus kiaule 
dinamito. Užsirūstinęs ant 
kiaules už toki godumą,‘pribė
gės prie kiaules spyrė su koja, 
bet tame kilo baisi eksplozija. 
Kiaule likos sudraskyta 
szmoteliu ir iszneszta in padan
ges, o taipgi ir vežimo užpaka
lis. Žmones toje aplinkinėje ne 
nori tikėti in taji atsitikima, 
bet kiaule (da nesugryžo isz sa
vo keliones o ir szmoteliu nesu
rado.

a ] 11 o. I Z . C. I I X. * w« 
pati ryta, ipaeme

suede tris szmotus 
Užsirūstinęs

ant

2,178,957 AUTOMOBILIAI 
PER 4 MENESIUS.

Detroit, Mich. — Pranesza- 
ma, kad per sziuos pirmus 4 
mehesius Amerika pagamino 
virsz dvieju milijonu automo
biliu, isz kuriu vien tik per Ba
landžio menesi pagaminta 633,- 
423 automobiliai. Apie puse tu 
automobiliu parduodama už
sieniams. Amerikos gi automo
biliu pramonei gresiąs krizis 
del vis labiau didinamu taksu.

NETIKĖJO IN BANKAS, 
NETEKO PINIGU.

Patterson, N. .L — D i mitras 
Viczak, Rusnakas, likos ap
vogtas ant 500 doleriu kuriuos 
laike bleszineje o kada radosi 
prie darbo, kas tokis insigavo 
in stuba ir pasiėmė pinigus. 
Viczak netikėjo in bankas, per 
tai visada laike pinigus bleszi- 
ne'je ant lentynos. Su suezedy- 
tais pinigais ketino partrauki 
savo paezia ir vaikus isz tėvy
nės. Gailestis neiszpasakytas 
apėmė žmogeli per pavogimą 
jo kruvinai uždirbtu pinigu. — 
Yra tai pamokinimas del dau
gelio kad pinigai padėti banke 
yra saugiausi. /l!

fe F. H. BOCZMOWNKI, K4itor.
! ■ ■ ■ ■ 1 B H ' !■ .......B fe !■■■« —

NORĖJO “™lsz Visu Szaliu
KUNIGĄ PAUKSZTI

UŽMANIMAS NEPASISEKE

. , u • i »»iiivuo-iMiiiv, «■<«., — Gogu- me hie Servo re,ruszku pas savo kaimynus kur v. 4 r •. , . rili • zio 1 1<L sz.m. szesztadienv apieteipgi radosi Ona Lukash, kun . . *v ,, d . i . v , , <S:n() vakare kesmtasi nužudyt

Wilkes-Barre, P-a., 
žio 11d. sz.m. szesztadieny apie

fe 40 METAS

APSIVEDĖ SU
SAVO MOTINA

iJHli
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26 VAIKAI ISZ VIENOS 
MOTINOS 

Paryžius,
SUSITIKO

laike ant ranku'maža kūdiki, 
pasi- 
o ant

s vt

Marijona atsikėlė idant, 
imt nuo stalo savo stiklą, 
josios vietos atsisėdo Ona 
kūdikiu. I'irmutine paėmė tai 
už priekaba ir pasidarė barnis. 
Žodis po žodžiui atėjo prie 
musztynes, 6 užkaitus pi'ktumn 
Mare, mete! lai kent i. 
stiklą ant savo
bet no pataiko in ja ja 
kudi kiu sutoszkino
Mare likos uždaryta kalėjimo 

paleista po

Lietuviu Szv. Trejybes parapi
jos kldbona kunigą B. Pauksz- 
ti.

Grvžus isz bažnvezios atsi
lanko kaimynas Amerikietis 
kunigas, su kuriuo kun. Pauk- 

sededami ant
Prie Lietuviu 

szviesurankoje 
prieszininkes, 

, tiktai 
pakauszi.

bet vėliaus, buvo 
kaucija.

BRANGUS DANTYS.
Washington, D. C. — Sudas 

pripažino skundikui 10,000 do
leriu už du dantis, kuriuos jam 
iszmusze kuuduktoris st ryt ka
rio. Užpuolimas konduktoriaus 
ant žmogaus buvo noiszsiteisi- 
nama nes liudintojai skundiko 
Alfonso • Portland pripažino 
buk jisai susigrūdime netyczia 
pastūmė kunduktoriu kuris in- 
puolo in pasini ima, kirto Port
ia nd u i in veidą taip smarkiai 
kad iszmusze jam du (pryszaki- 
nlus dantis. Kompanije užmo
kėjo pripažinta per soda atly
ginimu už dantis Alfonsui, ku
ris dabar kaip rodos suvisai ne- 
sigraudiiia had neteko dvieju 
dantų ir boabejo keikia kon
duktorių kad jam noiszmusze 
visu o butu 
nierium.

pasilikęs milijo-

RADO OJSTERI PERLA 
VERTES 200 DOLERIU.

N. J. — Pri-Atlantic City, 
verstas per savo draugus idant 
suvalgytu trylika ojsterm 
(clams), hidvardas Grant 
norėjo valgyt trilikos, ba 
negi lūkingas skaitlis, o 
užganadyt savo draugus suval
gė trylika, kuri jam atnesže ne
tikėta giluki, ba valgydamas 
trylikta, rado joje puiku peria 
vertes du szimtu doleriu. Dabar 
Grant jau daugiau netikės kao 
tryliktas numeras yra negiiu- 
kmingas skaitlis.

t rvlika

i

lie
tai 

kad

sztis
sznekucziavosi.
klebonijos pusėtinai 
nes l 
vine

verandos

ten pat netolimais yra gat-
Tad beszneku-

Francije. — Kai- 
randasi gyven

tojas Bulle, kuris turi 
szimts szeszis vaikus ir tai visi 
gyvi-

M. Simon isz (o paties pavie
to apvaiksztinejo tomis dieno
mis savo auksine veseile ant 
kurios ome dalybas 29 vaikai 
anūkai ir praanukai.
BAISUS BARBARISZKU- 

MAS TĖVU.
Ergolding, Vokieti jo 

nepaprasta

n J , — 
dvide-

)

Apie 
atsitikima įlanesza 

Vokiszki laikraszcziai sekan- 
cziai: Kales valandas priesz 
palaidojima vienuolikos metu 
senumo sūnelio vieno isz tenai- 
tinio darbininko Strobletono, 
pasirodė, jog atvežtas grabas 
buvo per mažas del nebaszn i li
ko. Tėvai nenorėdami 
del kito grabo, nes
buvo toli, paliepė tėvai stalo- 
riui Fisher nukirst abi kojas 
nebaszninkui. Sinkus liepe isz- 
t yri net barba riszkuma tėvu ir 
paszauke juos ant atsakomy
bes. Tęva nubaudė tiktai ant 
sžesziu menesiu kalėjimo o sta
leli ant trijų.
DREBĖJIMAS ŽEMES UŽ

MUSZE 89 ŽMONIS
Augo ra,

deszimts devyni 
likos užmuszti

laukti
in miestą

apgalvoto

lempa, 
cziiiojant suskamba viduje te
lefonas. Kun. I’auksztis pakilo 
isz kėdės kad atsakyt telefoną. 
Nespėjus peržengt klebonijos 
slenksti, pasigirdo barszkeji- 
mas sudaužyto lango. Matyt, 
piktadariai gerai yra apsipaži- 
ne su kambariu padėtimi ir jie 
savo nedora pasiryžimą sten
gėsi iszpildyti sulyg 
plano.

Pastebėta kad .pravažiuojan- 
cziam automobiliuje sėdėjo ne
mažiau kaip keturi piktada
riai. Sulaikė automobiliaus 
greitumą, mete gabala geležies 
apie 7 colius ilgio ir apie 1 coli 
storio. Mesta taip smarkiai kad 
pataikius in lango stiklą, lan
gas nesudužo tik tiek iszmusze, 
kiek ilgio ir storio buvo gele
žis. Viduje pro raszomaji stula 

geležines spintos
(Safe) duris, .paliko ženklą ir 
isz ten instrigo sienoje, 
cziausia, kad piktmdaris ta

Italije. —

pataiko in

Grei- 
ge‘ ležies gabalu mete isz taip va

dinamo sling. Piktadariai auto
mobili pasuko iii South Street 
liu k u j tilto.

45 METU VYRAI JAU NE 
TINKAMI PRIE DARBO.
Philadelphia, — Beda tiems 

vyrams kurie jau sulaukė 45 
metus, nes tuosius nepriimines 
prie darbu, tiktai jaigu turės 
kokes profesijas ar yra gerais 

Pen nsylvani joje

PERSISKYRĖ, 
KANADOJE, SUSIPAŽINO 

IR ABUDU APSIVEDĖ.

Montreal, Kanada. — Nice- 
foras Deodate, 20 metu senumo, 
tomis dienomis, nežinant apsi- 
paeziavo su savo tikra motina, 
o tai teip atsitiko: Asztuonioli- 
ka metu atghl, apleido jis Ang

liję ir pribuvo in Kanada. Ta
me jojo ti’vas pd jojo iszkelia- 
vimui mirė, palikdamas motina 
naszle. Motera apleido Angliję 
taipgi. In meta po tam ir pribu
vo in Kanada, nieko apie aunu 
nežinodama ‘ ir apsipaczinvo 
tam paežiam mieste permainy
dama savo pravarde.

Na ir suėjo sūnūs su motina 
isz nežinia, nes da iszrode jau
na ir buvo pilna gyvybes, — 
susipažino ir in trumpa laika 
apsivedė su jaja. Po szliubui 
pradėjo kalbėtis apie savo pa
ėjima ir daejo priek to, kad ji
sai yra josios sūnum o ji j i jojo 
motina. Dabar jies'/ko viens 
nuo kito persiskyrimo, kokiam 
padėjimo randasi sūnūs szian- 
dien, tai-patys skaitytojai gali 
dasiprast. Motina turi vos 38 
metus arba 18 metu senesne už * 
savo sunu. v,.
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PINIGAI SENAM 
FARTAPIJONE.

Cieszvims — Andrius Zavicz v

kupezius fartapijonu, nesenai 
pirko send fartapijona po mi
rusiam Žydui Aromi Gross
man. Kada fartapijonu pradėjo 
czystyt, rado jame dvi koper- 
tas kuriuose talpinusi 26,250 
koronu. Teisingas žmogus ati
davė pinigus in suda, o kada 
gimines atsirado ir prisisavino 
pinigus, apdovanojo Zaviczn 
pen keis tu kstaneziais koronu.
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KASĖ TUNELI, RADO AUK
SO GYSLA VERTES 

$20,000,000
Manilla, Filipinai. — Darbi

ninkai kasdami tuneli artimoje' 
Manilos, užtiko ant auksines 
gyslos, kuria apsvarsto buk yra 
verta nemažiau kaip 20 milijo
nu doleriu.

Virszininkai Atlantic Golf & 
Pacific Co., kontraktoriai kurie 
kasa tuneli del atvedimo van
dens isz Augat upes, 25 mylės 
tolumo in Manila, netikėtai su
rado aukso gysla. Kompanija 
pripažino sau locnaste ir apė
mė daug žemes toje aplinkinė
je tiksle iszkasimo aukso.

mokau i kais.
jau tokiu 45 metiniu vyru ran
dasi daugia.it kaip 100,000 be 
darbo. Priežastis to yra, i n ve
dimas visokiu maszinu fabri
kuose kurio užima vieta dauge
lio darbininku.

Ateitis tokiu žmonių yra la
bai graudinga, nes darbinin- 
kiszkas padėjimas kas kart yra 
sunkesnis po visa Amerika, -r— 
rrodel mokslas jauniems yra 
labai reikalingas jaigu ateity
je geidžia aplaikyt darba.

BRANGIOS VISZTELES.
Sunburv, Pa. — Nakties lai- 

ke vagys insigavo in visztiny- 
ezia ir pavogė Magdukei Ru
pert penkes visztas o in ju vie
ta ipaliko nuskriaustai moteriai 
250 doleriu.

Rupert’ione atsikėlus nak
ties laike iszgirdo kad kas in
kis randasi visztinycžioje ir 
pradėjo szaukt page 1 bos o va
gis iszsigandcs pabėgo, paim
damas penkes visztas kurias 
indejd in krepszi kuri atsine- 
sze su savim. Kada pradėjo die- 
nytis, motoro nuėjo skaityt 
visztas ir rado tonais Skepetai- 
teje pustroezio szimto doleriu. 
Vagis per tai tokiu budu pali
ko jai už kožna viszta po 50

Mirė doleriu. Pamestu pinigu neatė
jo atsiimt.

1

PAKINKĖ SAVO PACZIA 
PRIE AKECZIU.

'' 1 ' ' ' JL

Kansas City, Mo. -— Už tai, 
kad josios v^ras pakinko ja ja 
prie akecziu drauge su mulais 
ir prispyrė idant eitu aplink 
ūkia, 
skunde savo vyra už pažemini
mą ir geidžia nuo jojo persi
skyrimo. Nelabas' vyras suri- 
szo moteriai rankas ir taip tu
rėjo su mulais vaikszcziot po 
ūkia, o kada sustodavo, tai a.p- 
laikydavo smarkius ypus ant 
poeziu su storu diržu.

Choatas tuom iszsikalbinejo, 
buk kada jisai iszeidavo ant 
ukes, tai pati priiminėdavo na
mie savo meiluži o idant ja ja 
nuo to atpratint, nutarė pasi
imti su savim.
metus o motore 26. Nėr ko ste
bėtis kad senis užvydejo savo 
jaunai paeziuliai.

DRAUGE GYVENO, IR 
DRAUGE MIRĖ.. v

Rochester, N. Y. — 
czionais Mrs. Margarieta Bie- 
gell turinti 85 metus. In ketu- 
res valandas po tam mirė jo
sios vyras Roy, Įkuria turėjo 92 
motus. Porele gyveno su savim 
65 motus ir ne mirtis juju nega
lėjo perskirti Drauge gyveno, 
draugo mirė ir (drau^e likos

• . . . vyras pakinko ja ja

'Mrs. May Choatine' ap-

Vyras turi 56

palaidoti vienam kapeį

Septy-11 Oakland, Calif.
ni pasažieriai iszsigialbojo nuo 
mirties kada didelis eroplanas 
sudegė arti Elko, Nov. Eropla
nas užsidegė oro bot giluknin- 
gai nusileido, žemyn ir yis,i isz- 
sigialbejo. M ,sigialbojo. ė,

I!

liu menesiu 
viena isz 1

Asztuo- 
žmonis 

suvirszum 
szimtas likos sužeisti per smar
ku drebejima žemes, kuris da
vėsi jaust apie devinta valan
da Nedėlios vakaru Suczernijė, 
ne toli Sivo. Daugiau kaip 
tūkstantis namu sugriuvo, keli 
tukstaneziai žmonių pasiliko 
be pastogių.
SZESZI GELEŽKELIO DAR

BININKAI SUDEGE.
Bukareszt, Rumunijo. — Ke

turi geležkelio darbininkai su
degė ant smert, o kėli smarkai 
apdega, kada tavorinis trūkis 
traukantis daugeli kubilu ben
zino, iszsivcrte nuo begiu ir 
benzinas užsidega. Visi vago
nai sudegė, o nelaimingu nega
lima buvo gialbet isz po sudau
žytu ir denganeziu vagonu.

TRYS RAGANOS APSŪDY
TOS ANT SMERT.

Havana, Ku'ba. — Badai trys 
pramintos raganos likos apsu- 
dintos aut smert už papildinta 
žudinsta ant balto kūdikio, ke- 

amžiaus, kuriam 
juju iszpjove szirdi

kad (pagauti kraujo ant gydy
mo serganeziu. Taisės bjaury
bes pakars ateinaneziam mene
syje, o priek tam da keturios 
likos nubaustos nuo 5 lyg 10 
metu in kalėjimą už ėmimą da
lybų tokiose žudinstose.

Tasai papratimas vioszpa- 
tauja nuo senoviszku laiku ant 
Kubos kaipo ir ant salų Hava
jus, Haiti, Jamaica ir Filipi
nuose.. Valdže rustai imasi prie 
isznaikinimo tojo baisaus pa
pratimo.
IŽBADEJA KINCZIKAI UŽ- 

MUSZINEJA IR VALGO 
BANDITUS.

Pekinas, Kinai. — Žmogc- 
dyste pradeda prasiplathiet 
po ižbadejusias aplinkines o 
ypatingai Kansu provincijoi, 
kur žmogedyste yra paprastu 
daigtu, 'kaip isztyrinejo F. An
dren, tyrinėtojas bado padėji
mu del Tėrptautiszkos Suszel- 
pimo Drauguves, kuri suszelpi- 
neja tukstanezius Kincziku. 
Artimoje, Ching-Ning jisai da
žnio jo, buk gyventojai nužudo 
45 banditus kurio? gyventojai 
suvalgo.suvalgo.

Ik

___  —- * 
KRUVINA MUSZTYNE ANT 

SVODBOS
Komana, Rumunijo. — Laike 

turtingo ūkininko 
eme dalybas apie du 

Visi linksmi-

svodbos 
duktei 
szimtai žmonių, 
nosi kiek kas norėjo, ant galo 
pradėjo musztis, kad nuotaka 
nenorėjo eiti szokt su girtu kai- 
moeziu. Musztyne buvo karszta 
ir 'kruvina. 30 svecziu likos 
mirtinai supjaustytais isz ku
riu daugelis įnirs ligonbuteje. 
Musztyne tęsęsi arti dvi valan
das, kone visi likos sužeisti 
kaipo ir jaunavedžiai.

»
S,

SuvažUV Gallitzin, Pa, —- 
notas per anglini karuka laike 
darbo kasyklose, Kazimieras 
Langovskis, 48 metu, tėvas sep
tynių vaiku likos sumankiotas 
ant smert.

V Tokio, Japonija. — Pro- 
vineijoi Miyazaki, salos Kyu
shu davėsi jaust drebėjimas že- 
mes kuris padare daug bledes. 
Kiek žmonių žuvo, tai da neda- 
žinota. II'
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Kas Girdėt
Uždarbiai czionafs Amerike 

da ne sulėkti, kožnas gali iszsi- 
maityt sziaip taip, daugelis tu
ri savo namelius — turteli, bot 
duugeliems štokas mokslo — 
mokslo prasto — pradinio. 
(’zion ant tokio mokslo yra pui
ki proga — visoki laikraszcziai 
isz kuriu daug galima pasi
naudoti, bet kad nerangiai 
žmoneliui imasi prie skaitymo. 
G ari 1 a to brangu us s uga i szy t o 
laiko. Gaila ir tuju vaikeliu ku
rie su savo tėveliais retai ma
tosi ir girdi nuo tėvelio apie se
novės laikus — apie Lietuva ir 
tenaitinius paproezius. Juk ir 
tai mokslas, o mokslas gyvas, 
tai gerinuse geografijv. Varg- 
szai tieji sūneliai o da vargin
gesnes dukreles! Auga— tiktai 
augus, ant ko dszaugaf Ant 
šamoto meszlo, ant ‘bambilines 
valkatos. O kas do džiaugsmas, 
jaigu su kokiu szpicuku-cziuta- 
bakiu draugauja ir apsivodn. 
Juk. tai angkike, tai misis Grib, 
Slunk, Dock, Brown, Stink ir 
t.t. Savo pravardes permaino 
nuo MaziOauckes ant Mozės, 
nuo Szidlauckes ant Sheet, nuo 
Kražaicziutes ant Kreizes ir t. 
t. O kada pagyvena su svetim- 
tauezin, nubosta vedusis gyve
nimas, vyras pameta, po tam 
sugryžta pas tėvus arba skun- 

nedavima jai ant

patogiu mergai-

džo ji irž 
maisto.

Tas tai žemina Lietuviszkas 
musu mergaites, kurios vietoje 
užsiimti naminiu darbu, sėdėtu 
namrieje o nesivalkiotu bambi- 
liais po visokes pakampes ant 
kalnu su vsokiais- paszleme- 
kais kurie tik tykoja ant musu 
skaiseziu ir 
ežiu.

Ana diena kokis tai vagis in- 
sigavo in narna Filadelfijoj ir 
pavogė auksini ziegoreli o ka
da ji palicije suėmė, tai iszsi- 
kalbinejo tuom, kad pavogė del 
to, kad jojo szeimyna buvo 
mimztanti. O gal norėjo žinoti 
tikra valanda kada jojo szei- 
iftvna tikrai mirs!

Tankiai atvažiuoja isz 
luvos rinkejaVauku ant suszel- 

moksleivin.
nes 

t i k ras 
moksleivis in szalis nesidairv

tenaitiniupitno
Žmoneliai gausiai 
prie to pripratę

duoda 
bet

Lie-

jaigu ant mokslo katras pasi- 
szvonezia tai nepaiso ant pa- 
szelpos Amerikoje, biednas 
moksleivis (studentas) kada 
mokslas sustoja ant trijų me
nesiu — laike vakacijos, tai 
imasi prie darbo ar in fabriku, 
pas farmeri ant lauko, už dar
bininku restauracijoj ir kur 
tik darbininko reikalauja. Dir
ba'ir czedina, kad laike mokslo 
turėtu norints ant prasto užlai
kymo. Bet ar Lietuvoje moks
leiviai taip daro? Kur tau! Kni
ta u tokis ponai tris imsis prie 
darbo, tai negražu ir pažemini
mas, kad gimnazistas dirbtu 
prasta darba. Ubagauja po 
apygardas ar shinczia 
“atstovą” 
juju ubagautu.

Ne viena isz

ar siunczia savo 
in Amerika kati del

k lasu iszvaro, 
kaipo hitra netikusi prie moks
lo,— tėvas prie darbo varo, o 
tas t no j aus pasiduoda ant pa
vargėlio studento, o tu visuo
mene gaivyk kaip koki verszi, 
o jisai del tavos kumszczia at
simokės. Kaip katras gaunasi 
in Amerika, pataiko ant giliu
ko arba geru žmonių ir užbaigė 
mokslus po tam visiem rodo 
szpdga.

Iszduotojai “Saules 
pe daugeli tokiu moksleiviu ir 
paaukavo kdlis tukstancziiw 
doleriu d r beveik visi kziaip 
taip iszsimusze in virszu ir ge
rai jiems pasiseka, o ar manote 
* • m . a a * « •

f, suszel-

kad už turi buvo dėkingi! Ne! 
Ne padėkos gromatele nepara- 
sze.

Ne verti toki balvonai susi- 
mylejimo, tiktai didžiausio pa
nieki nimo!

Szviesns žmogus be luikrasz- 
czi<y«y knygos negali nurimti I >• . (

nes yra žingeidus žinoti kas ant 
viso sviieto dedasi, o
aplink save ant kiek su nosia 
pasiekią. •* * ,

Szviesius žmogus perka kny
gas ir 'be laikraszczio negali 
būti. Szolpia mok.«iliszkus insti
tutu s, k nygy n u s i r t. t.

no tiktai

Senovės žmones bjauriuosi 
mokslu, o juigu kas pasakyda
vo: kodėl neleidi in mokslu sa
vo vaiko! tai atsakydavo: Ma
no levas nemokėjo no skaityt 
ne raszyt,
valgė, ask duonos turiu inva- 
les, lures ir mąno vaikai.

o gyventi ir duona

Pu i k 11 s i szs i t e i s i n i m a s t 
vilkas valgė driseta duona, su 
nekaustytais vežimais važinė
jo, su medinėm akecziom akėjo, 
ziogorio neturėjo tik in gaidi 

raganas tikėjo, 
velniai klaidino,

numirėliai po smert vaikszczio- 
jo ii 1.1.

Sziadien viskas dingo, viską 
mokslas ir progresas iszdailgi
no. O (a viską daro apszvieta!

intikejo; in 
tamsu nei i us

Te-

Akyva surasza pati uodą Vo- 
kiszkas laikrasztis “Medicinai 

kuriame Alfredas 
Alck apskaitė buk laike dvyli
kos menesiu žmogus iszkalba 
II milijonu žodžiu ir paduoda 
ranka pasisveikint 1,200 kartu, 
o tas spaudimas ranku, sudėjus 
in viena, lyginasi maszinai 80 
tukstaneziu arkliu pajėgu. 
Žmogus per t a ji laika pakelia 
blakstienas augsztyn 94,600,000 
kartu, o tas pakėlimas lyginasi 
58 svaru. Tolinus tasai moky
tas žmogus alpskaite buk gyve
nimas 70 metu žmogaus persi- 
stato szitaip: per tuos 70 me
tus miegojo 24 metus ir pustre- 
czio menesio, ant valgio sugai- 
szino 5 metus ir 10 menesiu, 
ant vaikszcziojimo 6 metus ir 
8 menesius, ant pasirėdymo 2 
metus ir 9 menesius (moteris 
trigubai tiek), sugaiszinta ne
reikalingai apie du metai.

O gal tai pritinka Vokietijoj

Zeitung,

pajėgu.

bet ezion Ameriko žmones ne 
turi luiko ant sugaiszipimo 
tiek laiko nes vra to busv!

In tida Lietuviszka “hoteli” 
Wilkes Barre, apsistojo agen
tas Lietuviszko laikraszczio 
ant nakvynes. Kada priėjo prie 
knygos in kuria ipakelevingi 
užraszo savo pravardes, pate- 
mino, kad per lapa knygos per
ėjo palengva didele ir gerai nu
penėta blake. Agentas padėjo 

I plunksna, dirstelejas ant gas- 
padoriaus ir blakes»paszauke:

“Vėl, bai gali, jau to tai ne
sitikėjau ir neinacziau savo gy
venime! Buvau apsistojus dau
geliuose koteliuose kur negalė
jau akies užmerkt per blakes, 
bet jaigu blake 
knyga pakelevingu idant daži- 
noti po kokiu numariu pakajuj 
sveczes apsinakvos, tai da pir
ma karta savo gyvenime tai du
ty ria u!... .

'Uaji atsitikima mums dane- 
sze vienas isz musu korespon
dentu kuris su agėntu stovėjo 
prie knygos.

Geriausia nekuria 
riai padarytu, 
žmones piktine. Dievaž, pasiro
do nekuria beproeziais 
nes nieko gero ne atnesz, tiktai 
žmones piktina ir del saves di
desne ‘blade daro. Juk jau Lie
tuviai aut tiek yra iszmokia, 
kad tokiu posmąvimu neken- 
ezia, tik nori sveiko pieno o ne 
pri sz vi n k nai u arui u.

I I IP^I Į I ......................... Į IIPIIW —I ,|, Į Į , ,

| Ant. J. Sakalauskas | 
g LIETUVISZKAS GRABOR1US 8 
g (Bell Phone 872) g 
3 331 W. Centra St. Shenandoah, Pa. g

per blakes 
peržiūrinėja

A

redakto- 
kad paliautu

Tasy-

/
/
/ 
f

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

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefoną* 872

k

ISZ LIETUVOS
■■

NESMAGUS ATSITIKIMAS 
VIESZBUTIJE.

Sziauliai. — Kovo 26 d., 
Sziauliu Taikos Teisėjas nag
rinėjo prostitutes Valerijos 
Dambrauskaitės ir jos laikyto
jos. Julės Vaitkienės bylu. Jos 
buvo kaltinamos kunigo Petro 
Szlekfos apvogimu.

Kunigas Szlekta buvo atvy
kęs ifcz Szataikiu bažnytkiemio 
Plateliu valscz., Kretingos np., 
in Sziaulius savais reikalais ir 
vakare paprasze vežiką nuvež
ti iii Viėszbuti. Vežikas ji nu-* 
veže in Sukilėliu gatve pas mi
nėtas “panas,“ kur kunigas 
Szlekta ir apsinakvojo. Isz mi
nėto “ Vieszbuczio“ jis iszejo 
tik rytojaus diena 
landa.

prostitutes

M jis 
apie 14 va- 

“Vieszbuty” jam pra
puolė pinigu, laikrodėlis ir ki
tu daiktu viso sumoje apie 180 
litu.

Kun. Szlckta pasiskundė po
licijai, kuri užvedė priosz pros
titutes byla.

Teisme Dambrauskaite paro
de, kad jos szeirnininko 
kiene apie vagyste nieko neži
nojo, o pati kalta irgi neprisi
pažino, pareikszdama, kad jai 
kunigas laikrodėli užstatęs už 
20 litu, o kitus daiktus davės 
už tai, kad ji su juo visa nakti 
nakvojus.

Taikos Teisėjas 
kaitė nuteisė 6 
kalėjimo, 
no.

Kunigas P. Szlekta kaip nu
keli tejes, 
buvo atvykęs.
PRADĖJO POTERIAUT, LI - 

KOS ISZMESTAS LAUK 
ISZ VIESZBUCZIO.

Alytus. Senyvas pik Pilypas, 
nuo Varėnos, pirma karta savo 
gyvenime atvyko Alytun sn 
svarbiais reikalais. Czia jis at
sitiktinai susitiko du pažysta
mus iszdykelius ir labai nu
džiugęs paprasze, kad jie ji ap- 
nakvodintu. 
nuvede 
t. y. pas “panas

Vieszbutv

Vail-

Dambraus- 
men. paprasto 

o Vaitkiene iszteisi-

in teismo posėdi n<‘-

Tie susimerkė ir 
Pilypą in “Nr. 100,“ 

“ir paliko, f li
ejos pagarbino ir paprasze nak
vynes. Žinoma, in nakyvne pri
ėmė, ir kvatodamos, apspito 
toki nepaprasta “sveczia.“ 
Žmogelis insitrauke in kampa, 
bet “panos“ jo nepaleido Ir 
pradėjo kelios kabintis... Senis 
nusigandęs praszesi ir 
nieko neturįs tik tarbele. 
kur tau! Žmogelis supratęs ir 
iszsigandes ėmėsi 
žaneziu. 
mete ji 
Pilypas be nakyvnes.

TRAUKINYS GALVA 
NUPIOVE.

Tarpųstoty Kalnenai-Gaižiu- 
nai pil. Milaszius Teodoras 
szoko isz einanezio traukino nr. 
101 i.r pateko po traukinio bė
giais, kuris sziam nelaimingam 
n u pi o ve galva, 
vra svetimszalis.

kvatodamos 
nepaprasta

panos

s a k esi
Bet

kalbėti ra
ibiuos supyko ir isz- 

Taip ir palikolauk.

Nukentej usis

■ . ......... IH/II rn. l, n I ■ R................ ..........

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

♦ ♦ ♦

Skaitykite “Saule”
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

Mokume 3-czia procentu unt <• 
sudėtu pinigu.
dam prie juuu pinigu 1 Sausio ir
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu bunka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Procentą pride-

A

G. W. BARLOW, Pres. , 
J. FERGUSON, Vlce-Pres.irKas.
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KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARĖTAI
■

Pasaulio didžiausia tabako žinovų grupė . . . viena 
rųšis . . . vienodas gerumas . . . vieno dydžio 
dėžutė . . . tas viskas sukaupta i Camels gerumą. 
Camels Švelnumas ir minkštumas tegalimas tik per 
parinkčiausio tabako vartojimą.

Gabiausias gi sumaišymas suteikia Camels* tokį 
savotišką skanumą, kad prilygti niekas negali.

Jie turi pilnumą-, kurio negalima patirti iš bile 
kito kokio cigarete, nežiūrint kiek kainuotų.

Camels niekad nenuvargina skonio ir nepalieka 
ei gar etinio atsirūgimo.
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NAUJI PINIGAI
JUNIAUS MENESIJE SUV. 
VALST. ISZLEIS NAUJAS 

IR MAŽESNIAS BU- 
MASZKAS.

vie-

6 coliu ilgio ir

nuomuone, nes 
mes 

gaminame jums 
rūkyti ir 
pasidžiaugti.

Camels
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EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!
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Dabartiniai Amerikos bank
notai trumpoj ateityj 
cirkuliavę. Ju vieta užims nau
jai gaminami popieriniai pini
gai, kurie bus mažesni ir todėl 
parankesni neszioti kiszenej. 
Amerikos grafikos ir spaudos 
biuras Washingtono dabar kas 
diena iszleidžia szeszias tonas 
nauju banknotu, kurio bus isz- 
siuutinoti po visa szali.

Visi miestai, miesteliai 
kaimai turės būti
naujais banknotais pirm nei jie 
bus paleisti apyvarton. Tašyk 
valdžia paskolas patvarkymo, 
kuriuo einant senieji pinigai 
bus pakeisti naujais. Iždo de- 
partmentas nėra tikrai nusta
tęs datos. Manoma, kad szi me
nesi iszsibaigs senųjų bankno-

nustos

specia- 
ę 

kad jie ilgiau

? t Sfi 
pinigai in vedami.

Naujas banknotas bus 
nu treczdaliu mažesnis nei da
bartinis. Tiksliai sakant, da
bartinis banknotas yra 7l/į co
lio ilgio ir 3l/i colio ploczio; 
naujasis gi —
2Uj colio ploczio.

Naujieji banknotai, manoma, 
bus daug parankiau naudoti. 
Pavyzdžiui, juos bo lankstymo 
bus galima indeti in paprasta 
konverta. Be lankstymo juos 
bus galima neszioti ir
liai padarytose piniginėse, 
tai reiszkia, 
tvers. Be to, juos bus daug pa
rankiau skaityti.

Ekspertai surado, jog su vi
sai mažomis techniszkomis per
mainomis galima isz vieno po- 
piero lapo vietoj asztuoniu at
spausdinti dvylika banknotu. 
Taip ir buvo padaryta, ir Fi
lipinų banknotas iszejo vienu 
treczdaliu mažesnis nei Ame
rikos.
‘ Pirmiausiu visos dolerines 
bus vienodos ir turės Washing- 

tu rezervas ir paleis begije Ju- tono aveiksla. Ant kitu pinigu

ir 
aprūpinti

I

i

Jeigu jus porite nusipirkti gera 
Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas isz tvirto ricszut-mediio, puikei 
iszpiaustytas, su raudon-medžio pri- 

< dezekais, uosiniai ir juod-medžio 
* ranka padaryti invairus artistiszki 

iszmarginiinai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžių. Aukszczio 15 coliu o 12 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia Žema 
preke. Vertas mažiausiai $20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $9.98 
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. Užganėdinimas gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne 

preke, tai atminkite kad jis nebus tokis geras kaip kad esionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymą dabar kol preke yra teip žema. Adresas: 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 North Irving Ave. Dept. 62. Chicago, Ill. 
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niaus menesije. Po to Washing
tone senieji banknotai nebebus 
spausdinami. O kai iszsisems ir 
federaliu banku rezervai, tašyk 
bus paleisti apyvarton nauji 
banknotai. Spėjama, kad tai at
sitiks kad nors Juniaus mene- 
•\vj, o gal ir anksoziau.

Apyvartoj randasi apie 900,- 
000,000 banknotu. Vadinasi, 
kiekvienam Amerikos gyvento
jui (inrfcaitant ir vaikus)' ten
ka pusasztunto banknoto. Tie 
pinigai sveria maždaug 3,000,- 
000 svaru arba 1,500 topu. Jei 
jie butu surinkti in daikto, tai 
jais butu galima prikrauti 40 
prekiniu vagonu.

bus sekami paveikslai: dvieju 
doleriu — Jeffcrsono, penkinių 
L Liucolno, doszimtiniu — Ha
miltono, dvideszimkiu — Jack-
šono, penkdeszimkiu — G ra n-

iHii"KW me

Valdžia turi pagaminti t,600
tonu nauju banknotu, kad jais 
pavaduoti senuosius. Mat, nau
jieji banknotai bus vienu treoz- 
daliu mažesni nei senieji. Rei- 
szke jie svers mažiau ir ju per- 
siuntimas kainuos pigiau. Tai 
viena priežastis, kodėl n(l U ji

to, szimtiniu — Franklino, 
penkszimtiniu McKinley, tuk- 
stantiiiiu — Clevelando, penk- 
tastantiniu — Madisono ir de- 
szimt-tukstantiniu — Chase.

įsa paveikslu yra lengviause 
pažinti netikrus pinigus. Pa
imkite dolerini banknotu ir in- 
sižiurekite in Washington© pa
veikslu. Jis lyg iszsiduoda isz 
banknoto. Visai kitaip atrodo 
netikro banknoto paveikslas.

Nauji banknotai, kaip minė
jau, pasirodys szia vasara. Ta
šyk dabartiniai banknotai bus 
iszimami isz apyvartos. Tufai, ’ 
žinoma, bus daroma laipsnisz- 
kai. Praeis keletu menesiu, o 
gal ir metu, kol naujieji pini
gai galutiniai pavaduos sonuo- 
mus.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Ėron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakipi skausmu 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.

I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

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

»•

I MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
-MAHANOY OITY, PA.

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

Jjj pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
n saugumo.
Jį MERCHANTS BANKING TRUST 00. ‘
M moku 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir U

I 

(i
M
Į!

J saugumo.

s u rita kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir caedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banku o persitikrinkite ir matykite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Ne Visi Užmanimai
Yra Geri

------- i
Viena karta kada jau var

pai boksztuosc bažnyczios su
skambėjo szaukdami maldin
gus ant maldos ir Viktorija isz- 
oirengus buvo eit in bažnyczia 
su vaiku. Mykolas pasakė kad 
eina su tulu nukalu in miestą, 
kad neeises in bažnyczia. Ant 
klausymo moteriszkes kur eina j

v «

ir koki turi kur reikalą, kaipo 
ir kada sugryž, nieko neatsako, 
apart žodžio “nežinau,” pasi
ėmęs kepure iszejo. Dora mo
teriszke aszarom apsilieju^ nu
ėjo su vaiku in bažnyczia.

Rakta nuo namu paliko pas 
kaiminka Žvirbliene. Buvo tai 
gera 'moteriszke, tik mėgo vi
sur inkiszt snapuku.

Jaunystėje savo tarnavusi 
turtinguose namuose ir mokėjo 
sau prisisavini ponyste. Kal
bėta kad turi ji susiezedinus pi
nigu ir už turtinga ja palaiki- 
neia.

Tvirtai apie ju vienok nieko 
pasakyt nebuvo galima, kadan
gi pasielgimuose jos buvo lyg 
kokia slaptybe; gyveno visai 
prastai, isz gaunamos mažos 
algos po mirusiam nelaimėje 
prie darbo vyrui.

Labai dažnai lankėsi ji pas 
Mikolus, mylėjo maža, gražiai 

ir dora

nežinau

auginama Franuka,
Mikoliene.

Viktorija paliko
ja, viliodamas! jog vyras

O

rakta pas 
ne-

+ _ - .. _ ______________

kas, užsirūkę isz piktybes pyp
ke, iszejo vėl in kambarį kur 
buvo kaiminka ir atsiliepe:

— Galite eit namon, asz 
pats pabusiu kol puti nesugryž.

Moteriszke, nebūdama ežia 
reikalinga iszejo.

Mikolas vaikszttnejo po 
kambarį rūkydamas pypke i r 
visai nepaišėjo ant vaiko kuris 
tunoilanias kamputyje sekiojo 
akutėms paskui rūstinga tęva, 
i ic i szd ry si 1 a mas a tsi’l lept i.

j Sugryžusi namon isz tyažny- 
czios Viktorija iszpradžiu nusi
džiaugė iszvydus vyra namieje, 
bet tas džiaugsmas jos buvo 
trumpas, kadangi Mykolas tuo
jaus pradėjo plūst ir keikt mo
terį kad nesėdi namieje, kad 
paėmė su savim raktus. Parei
kalavo pinigu.

Tas pareikalavimas jo 
kaip naujas peilis pervere jos 
szirdi. Atidavė jai mažesne pu
se uždarbio, o jau didesne puse 
praleidęs nežino ant ko, reika
lauja daugiau.

Juk neužteks mums ant 
maisto, jaigu ir isz tu imi? — 
atsiliepė motere.

Mane tas neapeina! — 
atkirto szarpiai vyras. — Pasi
skolinau kelis dolerius nuo 
priėteliaus ir turiu jam atiduot. 

—O'Mikolc! — tarė skaus
mingu balsu moteriszke. —Ta
ve n e apeina 
Kuomgi jie tau 
Jeigu jie tau neapeina, tai už 
ka-gi bent tau maisto nupirk
siu ?

(Ja Ii t e eit namon

va i k šutinėjo

neapeina I

vėl

pati ir 
nusikalto?

vaikasi

Turiu už ka, nerei kalnu-
truku* sugryž, todėl prasze kad ,i" sielvnrtaut. Jug turi dar su-
jam rakta paduotu. Vienok po 
misziu ir po pamokslui sngry- 
žusi moteriszke isz bažnvezios 
dar nerado vyro. Netrukus pa
rėjo ir pareikalavo pietų. Mote
riszke kentėdama dideli skaus
mą savo duszioje, kuri vienok 
stengėsi slept nuo vyro, iszpil- 
de reikalavimu. Nieko nekalbė
damas sėdo prie valgio. Isztik
ro gal butu visai ne neatsilie
pęs, jaigu neimtu vaikas, kuris 
dar niekad nematęs taip ne
linksmo ir apsiniaukusio tėvo, 
pradėjus verki. Tada tėvas pri- 
,skaude vaiku prie saves ir nu
ramino.

Po piet

sveiki! Szian- 
j aini s negaliu

nieko nesakęs pasi
ėmė skrybėlė ir iszeidamas pra
kalbėjo:

— Pasilik i t 
dien niekur su
eiti: daug reikalu turiu.

Ir iszejo.
Viktorija triusvsi apsiver

kus, mislydama ir negalėdama 
sau iszaiszkint pasielgimo vy
ro.

Tuom tarpu i nėjo Žvirbliene

triu sesi

SAD LEI
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DRAUGISZKAS ATSILANKYMAS DVIEJU GENEROLU,

t-

gali padaryl/u- tik dar trūksta 
' ir vienybes, 

idant pataisyt surėdymu drau
gijos ir pataisyti sau buvi.

Mikolas kelis kartus girdėjo 
tokias Ernesto kalbas ir klausė 
ju isz pradžių abejodamas, bet 
vėliaus jau ir tikėdamas in teip 
giriama socialistu idėja'. Gal 
but kad Mikolas buvo kiocziait-' 
siu prie intikejimo; liepdavo 
jam vis dar abejot apie lygybe 
žmonių, kad nekiekvienas nors

.jiems supratimo

lygiai gamtos kaip ir kitas a p- i* l» • « R
dovanotas nevienuodn tnr pa- 
szaukima: kad’ ir tiO,1 kuriuos 
Ernestas vadina tranais sun
kiai darbuojasi jei ne fizlkzkai 
tai dvasiszkai del labo, žmoni
jos ir draugijos kad be ju drau-

1

}

<
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PATI SAVO SŪNAUS
PAVOGĖ MAŽA 8UNEU, 
TARNAVO P AB J AJA* IR 
SU JUO AP8IPA0ZIAV0 

PO MIROZIAI PIRMO 
VYRO.

Korosmeze, Vengrai. — Gy
veno szioje aplinkinėje priesz 
keliolika metu t „ 
įlinkas Pakosza, kuris apsipa-

••'Rj'

■

Ii"1
i. :

IB

Kurosmeze, Vengrai.

turtingas ūki- •1
J

cziavo su viena isž savo taniai- 
ęziu 16 metu senumo susilauk
damas su ja ja sunu. Kada kū
dikis turėjo trijį menesius, mo
tina paėmė su savim in laukus,

1 'nl
i

ii

Generolas J. Almazon. (isz kaireses) Meksikoniszkas va
das, kuris supliekė pasikelcdius, ana diena
Amerikouiszka generolą George Moseley,'- Įjūris valdo Pirma 
Divizija raiteliu prie Meksi'koni.szko rubežiaus!

pritardavo, kada Ernestas tvir
tino jog gamtiszki turtai vi
siem žmonoms priklauso,

kapita
listai. Rods, gamtos turtai vi
siem žmonoms priklauso ir vi-

ana atsilanko pas

gija apsieit negalėtu. Teisybe, 
karalius galima vadint tranais 
tvirtino dažnai Mikolas — 
jug yra vieszpatystes kur 
karalių ir 
kvėpuoja, bet be kapitalistu h 
kunigu jokia szalis ne galėtu 
apsieiti, kad jio vieni del ina- 
torialiszko, kiti del dvasiszko 
labo būtinai reikalingi. Be ka
pitalo jokios pramonistes 
galima pradėti; i 
esanezia iszsivisezitįsia pramo-

nes 
nei 

ten žmones laisvai

• H • • M • K • MI u M • • M • • 0 •• Mtw IM H • MM • M iRWiPWH

N'arpas suskambėjo, 
Man szvenia mislis užėjo, 

Kad užeiti pasimelst, 
Del geradoju sveikatos 

iszmelst.
Inejau iii bobineziu, pilna 

žmonių,
Senu ir szleitpikeriu,

Ogi szirdel(‘s, .tai no giedoriai 
'Piktai koki bąlvonai, 
Prie vargonų stovėjo,
Ir szposus varinėjo. .. . - K * «• •

4

kur paguldė po kmmeliu, 0 pa- 
ti užsiėmė darbu. Kada sugty- 
žo pas kūdiki, nerado jojo, ttes 
dingo kaip akmuo vandenije. 
Daug metu nuo to laiko praėjo. 
Pakosza mirė, o 
vela isztekejo už 
isz savo jaunu -1 
menesi likos iszaiszkintas bai
sus atidengimas. Kokia tai mo- 
terc Bralicžkiene isz tosios ap- 
linkines; mirtinai apsirgo © ant 
spaviedes iszpažino kunigui, 
kad isz josios priežasties naszlc 
Pakosza, apsipaeziavo su savo 
tikru sunum.

Sztai ka mii'sztanti iszpaži
no: Kada buvau jauna, Ubui 
mylėjau Pakosza, o kada jisai 
apsipaeziavo su savo tarnaite, 
nutariau jam atkerszyt už tai 
ir iszverst savo piktumu ant 
Pakoszįenes. Pavogiau juju su
nu ir atidaviau in tula kaima 
ant užauginimo. kada užaugo 
gavau jam vieta už berną pas 
Pakoszienia idant ji pamylėtu 
ir už jo isztektu.

Po tam iszpažinimui Brabcz- 
kieno mirė, o kunigas atidengė 
ta, ka ligone jam iszpažino.

Nelaiminga motina ir pati 
savo sūnaus, dažinojo apie tai 
ir pažinus aunu ant apgamo ko
ki turėjo ant poeziu, nusidavė 
ant kapo savo pirmutinio vyro 
Pakoszos, paemd truciznos ir 
nusitrucino.

Kas atsitiko su josios sunum 
— vyru, apie tai laikraszcziai 
ncraszo, bet manoma, kad už 
pakilta instojo in koki kliosz- 
tori. , i

likusi naszle 
i vyro, vieno 
bernu. Prohu 1.̂ 1

I
!

ne- 
užgriebt jau • K < _ .

nyste, jug butu didžiausia nc- 
teisingysta,
prisisavinimas svetimo turto. 
Kunigai teipgi reikalingi, bet 
teisybe pasakius, tai apsieit bu-

i

Gidus žvakių renkineja 
In kiszenius kiszineja,
Su guzikais mėtosi, 

Kaip velniai szaiposi. 
Merginos kramto guma. 

Net žmogų szyksztumas ima, 
Isztikro toki dainoriai, 
Iszrodo kaip pusgalviai.

J
fl4 iii 
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barniu ir musztyniu neapsiena.
Tas dabar labai ja neramino.

Mažas Pranukas besiglaus-
damas prie motinos tik didino dabar pasisavina tbk 
jos motiniszkos szjįrdies skaus
mus....

Atėjo kaiminka Žvirbliene ir sa žmonija jais naudojas, tvir- 
radus Viktorija bevorkianezia, 
tuojaus supratus 
pradėjo skunst vyra ir rugoti 
ant jo nedorybes.

— Teip, teip, 
paklausė nelabu žmonių, 
bar jau nenor pabūti namieje, ^larbininkas negal 
nes t..... .1;

k a

listai. Rods

tinimai buk jais pasidaliną tik 
priežaste:• kelios ypatos, neturi, pamato, 

ne-p. . .: teisingu.

kadangi tai yra

czedytu pinigu.
— Teip? Jau prie to daejai? 

— atsake moteriszke ir nuėjus 
atidarė skrynele ir atidavė pi
nigus.

Atidavus pinigus, pati paslė
pė veidą in delnus ir puolejmt 
kėdės kaip pražudžius visas 
pajiegns, kaip nusiminus visai, 
pražudžius paskutini spinduli 

.. Isz jos krutinės iszsi- 
skausmingas šuva i loji

mas. Mikolas, matydamas ta 
scena, žinodamas,-jog jis pada
re teip nelaiminga ta moterisz
ke, kuri ji teip labai mylėjo ir girtas nepareina. Man tik bai- 
teip gera iki sziol jam buvo su
sijudino. Priėjo prie jos, atple- 
sze rankas nuo veido ir spaus
damas jas ramino:

— Nusiramink, 
NeimiJ visu tavo pinigu; tie ke
li doleriai tai kaip nieko; už
dirbsiu daugiau; tu nesupranti 
delei kokiu reikalu praleidžiu; 
tikėk kad gal netrukus szimte- 
riopai man sugryžsz tie 
gai. Buk rami, asz rūpinuos 
musu gyvenimo reikalais ir nc-

vilties 
verže

tu galima be ju — maste Miko- 
Tikyba, jug pramanyta, 

kaip sako tas iszmintingas vy
ras; kunigai tai bernai karalių, 
tarnauja jiems laikydami žmo
nes tamsybėje, gandindami sa
vo sutvertu pragaru idant žmo
nes butu nevalninkais ju ir ka
ralių.

tas.

irba toks tvirtinimas yra 
Kad kapitalistai di

lu gam 
negu darbininkas 

rugot ant 
traukia ji in karezoma ka- ■ neteisybes, jeigu jis nopriside- 

i, kurie pramane isz- 
amtiszkus turtus ir tas 

g teipgi nema
žai kasztavo ir dar be reikalvo; 
jeigu nebūtu pramane kapita
listai, jug darbininkas negalė
tu isznaudot, neturėdamas tam 5 

i

protingesni ^ar^)US Pradėjo kas kart augti

i
szirdele, jisįdesne nauda turi isz 

da- tiszku turtu,

• •

’i
ziros: pati maeziau kaip kaži-, jo prie t u 
modamas plūdosi. — Ak, koks naudot gu.modamas plūdosi. — Ak, koks naudot

o in ’ka pramanimas jutai buvo žmogus, pirma, 
pavirto jis dabar? Būdavo na
mie sėdi szventomis dienomis 
ir vakarais, o dabar, žiūrėk, tai 
paszmakszt, tai ir skuodžia in 
karezoma, o ežia palieka viena 
— nors tu gabi gauk.

— Nekalbėkite teip, Žvirb
liene; man jis geras ir namon

Viktutė! — pradėjo

su kad jo pikti žmones neisz- 
vostu isz doros kelio. Kaip kur 
elgiasi asz nežinau.

—- Taigi, taigi, mano rūtele 
Žvirbliene — kau

tik tie pikti žmones neiszyes- 
tu, ka jau ir daro, isz kelio do
rybes. — Pradėjo ramint M i ke
lione kaip mokėjo, 
galėjo misi ramint,
ma ka blogo, nes jos szirdi kaip 
koks akmuo slinkausiąs sloge.

Tikrai moteriszkes 
y 

prie ko

bet ta nc- 
prajausda-

pinl-

— Ar jeigu ka gero padaro, 
— klausdavo pats saves, o 'kad

tikrų prietaismiu ir kaszto.
Teip

protavo 
tiszki

nokurie
ir mate jog 

užmanimai niekad 
bus iszpildyti

lygybes*'

sočia I i s-
Uc 

kaip niekad nv 
bus lygvbes*; tąrpe ( 
draugijos.

Ernestas vienog mokėjo su; 
prast, kad jo tvirtinimus toli, 
palaiko už kvailas

d rang mokejd' bukliai 
r?

sąnariu

svajones,

i ■d:•
■

ir padaro tai labai mažai. Žmo
gus vargdienis turi jiem mokė
ti už patarnavimu, nors kuni
gas apsikrovęs.

Jo neapykanta prie kunigu, 
sukurta Ernesto apdrebineji- 
mais purvais net ir szventus ju 

b 
pasiliko

nors

♦ ♦ ♦

Detroite juoku turėjau, 
Kaip apie vienu porele 

dažinojau
Puikus apsiejimai vaikinu ir

merginu,
Ypatingai kada merginos kabi

nasi prie vaikinu.
Norints žmones isz szaliu žiuri 

Ant to ne paiso,
Isz latrystes nepasitaiso.
Netrukus viena mergiea 

dovana ap'laikys
Kaip garnys pas ja atsilankys.

!

!

♦ ♦ ♦

Sena mergina jauna vyra gavo

■i

u

I

■M
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HŽinoma ir apsiporavo, 
Per keturis metus szparkinosi 

Per Vasari porinosi.
Žinomu kad ir greitai, 

Tai vis gerai, 
Tiktai kūdikis per liuosu 

skūra turi, 
Tai 'biski juokingai iszžiuri.

kad galutina L Patsai 
prieszu kunigijos ir ja neatsi
liepdavo apie kunigą kitaip 
kaip pravardžiuojant ir aps- 
meižinejant. Prarado paguodo- 
ne visokios valdžios, kurias tu
rėjo už veržimus žmonių lais
vos, o po d rang 
nepildydamas jos instatymu.

Teip isz do.ro, pasiliko bedie
viu, prieszu visko 
szventu krikszczioniui.

Gudrus Ernestas, kuris daž
nai mate, jog Mikolas jo kalbu 
klauso su abjutnumu, mažai jas 
guodoja, dabar mate, jog pa
žvelgęs jo visai perkeite ir pra
dėjo draugaut su juom. Miko
las noringai priėmė 
draugyste, kadangi palaike sau 

garbe draugaut su tokiu 
vyru, kas da- 

loidinojo ir jam turėt savo už 
apszviesta ir iszmintinga” 

vyra.
Prie to draugavimo Ernestas 

patrauko Mikola senkanczials 
žodžiaik: Toliaus bus

mete ir religija

!

■ ■>'
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Mokslas Filozofijos
Tūlas augintojas kiaulių, gy-bet po 

iszt renk t
gudriai darydamas kvai

liais tuos, kurie blaiviau pro
tavo, kalbėdamas:

— Žinoma kiekvienam, jog 
to, ko kitados suauge.s žmogus 
negalėjo suprast szlitdion kū
dikis supranta. Amžiams bė
gant ir protas žmogaus pradė
jo tobulintis; žmogus'pradėjo 
tyrinėti, kaip dabartinis jo gy
venimas surėdytas^ persi tikri
no kad s u taisymą s, arba Surė
dymas sanligu žmonių n era, ge
ras, kad žmonos ligiai apdova
noti gamtos, protu kalba ir ki
toms žmogaus ypatybėmis kaip

inkla isz tanku prie
s z o, » kas yra

venantis Kaune Įeidinėjo aunu
in universitetą Maskvoja. Jau
nikaitis parvažiavo ant vaka- 
cijos. Kada su tėvu pasikalbėjo 
tėvas klausia:

— Ko tu mokiniesi ?
— Filozofijos — atsake jo 

sūnūs.’ {
— Kas tai per mokslas!
— Sunku apsakyti kelųos^

Ik " M

m
ir pasako, kad jaigu nori eiti mislik, kad jau tavęs nemyliu, jaute

' ant miszparu, vaika pas ja gali 
palikti. Viktorija nesiskundė 
kaiminkai ant savo vyro, nors 
ta visaip mėgino paragint ja 
prie to. Dora moteriszke tik 
vienam Dievui troszko atidaryt 
savo szirdi pilna kareziausiu

Dora

tik mat reikalai gyvenimo bis
ki mane atitraukė.... Bet jug už 
tai neprivalai rusti ut is. — Buk 
rami, tuojaus sugryžsiu. Bukit 
sveiki.

Ir vėl iszejo.
— Kagi jis kalba? --- klau-

kad Mikolas 
tai baisaus.

neseniai pribuvo 
ten gavo darba;

tyrinėti, kaip dabartinis jo gy- u z 
iszmintinga< 4 y y

Ernesto

♦ * ♦
Niudžerzes steite, 
Didokame mieste, 

l'ž mergiea du vaikinai 
Susivaidijo gerai.

O tiktai badai pabueziavo, 
Ir saldžiai pusimylavo, 

Ir tiek nukentęjo, 
Kad net per duris laukan 

iszpleszkojo.
Nežino kokiu budu tas 

vaikinas, 
Labai už mergiea likos nu

skriaustas, 
Gavo kotą to. vaikino, 

Norėjo sudraskyt tiktai 
suszlapino.

O su kuom suszlapino, 
Žinoma ne su vandeniu.

Ka inaczina, tai vis negerai 
Ba tai Rusiszkai.

♦ » 4
Ant kriksztynu J<umu, jaunu 

mergina, 
Užsirūstino gana, 

Kad ne vienas už paežiu neima, 
.Norints czioii yra vaikinu 

gana.
Veidas josios persimaino, 

Nosis ir akys atsimainė, 
Pantys barszkejo, 
Net ausys krutėjo, 

M « 1 « ■■
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žodžiuosia, nes asz pasirūpin
siu tėvui iždoti. Sztai padeki
me, tėvui iszrodo jog gyvena 
Kaune. Ar ne?

No tiktai man iszrodo, nes 
asz tikrai gyvenu Kaune.

— Na taigi, kad ne.
— Kaip tai ne!
— Na jeigu tėvas esi Kau

ne, tai ne Vilniuje. . .
— Tai žinoma.
—• Jeigu tėvas ne esi Vil

niuje, tai esi kur kitur.

szirdis 
artinasi 
Mikolas 

tikrai pateko in 'kilpas gnndi- 
tojo nekokio Ernesto Collet’o, 
kuris priesz 
in fabriką ir
buvo vienok jis vienu isz pavo
jingiausiu ir negoist i ilgiausiu

; buvo 
tai žmogus, kuriam nieko nėra 
szvento, kuris apart stiklelio 
nieko nemoka garbinti ir guo
dėt; buvo karsztas kaip sako
si .socialistas kuriu idėją, arba 
veidmaniszku garsinimu 
lygybe žmonių, <
tas karsztas idėjos pasekojas 
turtu savo pasidalyt su varg- 
szu nenorėjo, 
piktadariszkai
tik savo artima, bot ir sandrau
ga darbininką.
’ Biįves jis apszviostu, arba 
bent už toki save palaikinejd. 
Rodydavos, ar dėvėdavo visa
dos gerai ir visai nojausdaves 
noro pasidalyt kuom su aį>I- 
pliszusiu Vargszu, su tiiom 
vargszu, nuo kurio su pa geibu 
kazirin ikzj)lesze pekarta 
kruvina proco?

11

jausmu ir Dievuje jeszkot sau se pati saves dabar moteriszke. darbininku dirbtuvėje;
suraminime. Taigi Žvirbliene 
su nieku turėjo iszeit, l>et nega
lėjo pykt ant Viktorijos kadan
gi ta neužgavo jos ne mažiau
siu žodeliu, o kad priesz ja ne- 
apskdbe savo vyro Žvirbliene 
nedaug stebėjosi mažai žinoda
ma apie Mikola szeimyniszkas 

apie persikeitimą

sulaikyt 
pirmu _______ ,j yra 

o vienok pats 
pasekėja

kad žmones ligiai apdova-
iszmintinga

sanlygas, 
Mykoflo.

r t

J:
L į 

11
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vienas teip kitas, negal but vie
ni ponais, o kiti ju vergais; bo- 
gi tie kuriems tukstaneziai 
žmonių o net ir milijonai ne
karta tarnauja, savo darbu 
maitina ir lobius krauna, yra 
kuoipi nebūk isz prigimimo to 
Imlesniais’? Ar jiems gamta 
daugiau ka davė kaip ir kiek
vienam darbininkui, kaip kiek
vienam žmogui ? Žmones lygus 
visame turi būti. Delei ko žmo
gus turi nukaut savo spėkas ir 
gyvastį delei labo kokiu ten 
karalių, ciesorių, o net ir'kitu 
tinginiu-tranu, kokiais yfą; ka- 

r<iszkas draugijos žmo pi ii sky-

savo

**

------------------------- r—**—------------
$1,000 Tlg UŽ 60 CENTU.

Ku tas tūkstantis (tolo vi u žmogui 
roiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tpkiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai Jam malo
nesne butu, sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk sava sveikata.

Vaist-žolcs yru nuo sekančiu Il
gu: vidurių užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma),, perszaiinio, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Ątsiunsk 60c. tui gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai ątsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Rervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot įpu- 
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katąlogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gtllct Strė’<

y
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— O Dieve! nedaleisk jam isz- 
krypti isz kelio doros, saugok 
ji nuo pragaiszties. Teip kalbė
dama iszskete rankas, tartum 
savo krutinia norėjo 
ta, kuris teip geru jai
buvęs, kuri myli ir dabar, jos 
akis ir szirdis melde pagelbos 
nuo Dievo nes pati jautėsi silp
na. Pažiurėjo pro Įauga,* bet 
jau vyro nemato, isztiese ran
kas kaip kad melsdama, idant 
jis sugryžtu prie jos, idant i jis 
nejieszkotu didesnes laimes, 
kadangi pražudo ta, kokioj gy
veno iki paskutinio laiko. Žino
jo ji isz dasiprotojimo, kad vy
ra jos pagadino blogi draugai, 
nes kasgi kitas atitrauktu ji 
nuo jos. Girdėjo ji nuo Žvirb
lienes, kad Mikolas su san- 
draugais sėdi karozemoje ir ten 
kaziruoja; dabar aiszkino sau, Mokėjo vlefiog savo gudru- 
kad vyras jos kalbėdamas apie 
pagerinimą būvio viliojosi isz- 
laimesiant pinigu kaziruoda- 
mas. Tas jos visai nelinksmino 
taeziaus nuliūdo dar labinus, 
nes tvirta buvo, jog karta in- 
p ra tęs in kaziraviina neatsi-

o kaži modamas 
isznaudojo no

Ar jiems

. Pali k ils vaiku pas Žvirblie
ne, Viktorija nuėjo in bažny- 
czia, knr meldesj taip kaip dar 
iriAkad savo gyvenime nesimel- 
džiusi; ftn Dievui, kursai vis
lia geriausia žino, skundėsi ir 
meldė jo .su s i mylėjimo.

Netrukus sugryžo
namo, o neradęs mot C ros, tik 
Žvirbliene su vaiku, pasiklauso 
piktai kur pati, gavės atsaky
mo, jog nuėjo in bažnyczia, su- 
szype piktai per dantis:

— Jai tik ta bažnyczia ru
pi. Ka-gi ji ten gauna, kvaila 
boba!...

Tad taros nuėjo in kita kam
barį i r'bandė atidaryt skrynele 
kur Viktorija turėjo padėtus

------I— —T --- 7 -- ----- - **—> 
užrakinta; jeszkojo raktu, pras ir vis besiviliodamas, jog

bet negalėdamas ju rast iprado- laimes, praloszes visus pinigus, būvio, kurie nesuprasdami gc- isz savo’avilio tranus, idant 
'j, nes,

spyna, bet nenusise- žinomas dalykas kazirnin'kai be,visai

karalių, ciesorių, o net ir'kitu

Mikola

ano

Ralistai ir kunigai. Darbinin-

riua galingas. Darbininku ran- 
i “stebuklai” 

darbininkiszku

Na ne vos teip.
Na tai tėvus esi kur ki-

1#‘ '

siiczedintus pinigus, liet ta bu
vo i

mu pritraukinet prie saves dar- 
Apsakinejo 4 apie 

liūdna padėjimą darbinlnkisz- 
kos klihsos žmonių draugijos, 
inveizdinejo
draugijos stovi, apie koopera- 

. tiviszka ir kollektiviszka drain

komi's svietiszki
sutverti, b(y|M|||H||||^^ 
ranku kasgi būtii sziandibn pa

■c

bininkus.

jiems busiluiti

šaulyje, o vienok darbini n ka
žemina toks tielAbas riiekiiomi 
negoresnis už pleszika kapita
listas ir jam panaszus kunigas. 
Darbininkams reikia vienybes, 
socializmo, idant sujungtoin 
pajiegom iszmest isz draugijos

listas ir jam panaszus kunigas.

giju del geresnio darbininku Ittios tranus, kaip bites iszmetu l \ 1 i ■* t J k Iv 1 I 11* n X-K St ■ • *t * i r-a J- 1 a * 1 ' • * 1 • t

skausmus, užima ausyse,

jo krest skrynele, manydamas arba ir sveikata prakisz rai ka roiszke tokie tvirtinimai anie nesinaudotu ju 
\ neprotestavo, f !* v ' '

.. i sune'sztti 
tacziaus lobiu. Darbininkai labai daug’

i

Jau uęt buteli buvo nuo stalo 
pagriebus, 

Ir butu vienam |>er galva 
uždavus,

Bot kitas žmogelis buteli

Ir m u sat is nedave.
Vienas vaikinas doleri dovanu 

padėjo, 
Ir per d u vi s namo iszejo, 

Tai du kiti lauke nutvėrė, 
Ir su bitėm vaikinui galva 

suędy.
Tai mat, kaip puikiai bovijosi 

Kad ant kožuo susirinkimo 
; 'galvas skaidosi

Su tokia zobova, 
'hd jau Wmczini\gann

4

♦

r

K«

tur, ne Kaune.
Ne teip, teisybe 

niurnėjo tėvas.
Ir tame kirto tėvas sunui per

— Už ka mane te ve njUszif
Del ko tai! — paklauso aunus.

— Ar asz tave musziu!
Asz!
— Žinoma, ne kas, tiktai tė

vas! Net man veidą degina.
— Asz tave ne musziau.
— O kaaf...
— Cze ne kas, aąz tan tnį>-

• y 1 •__ f •_______ ___ ____ • ' 1' h >

tu ęsi Kaune, o asz

... — ąu-k

antausį.

J' ' 1
■ r

jaus iždesiu filizofiszkai: o ktfd 
kitūft kąlp

tai pa'ts sakei, tai ne galiu jau 
tavo musąti!

Juk teip*!
.4. f 1
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Szalcdo Gripo, Flu,
Bilious knrszczio ir Kale

’ * J1 - •' -r-'-.
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Greitai veikia. Gauaite aptiekoa^.
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Nedeloijo pripuola Szv.
Traicos. Velykine iszpažintis 
kataliku bažnycziojo taja diena
baigėsi.

— Žmoneliai bėdavojo, ant 
bedarbes, kasyklos nedirba 
kaip tikėjosi tik po kėlės die- 
nas o kitos visai sustojo.

—- Praeita Subata likos su
riesti mazgu moterystes pana 
Marijona Sadauckiute isz mies
to su Leonu Valukeviczium isz 
Shenadorio. Nuotaka yra dpk- 
te Adomo Sadaucku, 729 E. 
Market uly. Jaunavedžiai isz- 
važiavo in Atlantic City o po 
sūgryžimui apsigyvens Shena- 
dofryjo.

— Roadingo angline kom- 
Atiije intaise apginkluota au- 

kuriame gabens mo
kesti isz Pottsvilles in savo ka
syklas. Automobilius yra visas 
4 *. i • • i • • • * •

panije n 
tomobili

lAti plieno ir gali apsiginti nuo 
binditu užpuolimo.

f Elzbieta, 12 metu dukrele 
Vįnco Seneckio, 625 W. Spruce 
ulyczios, įnirę Panedelio vaka
rą nuo szirdies ligos, sirgdama 
kelis menesius. Velione buvo 
Studente Junior High School. 
Paliko dideliam nubudime tė
vus, kelis brolius ir seseres. 
Laidotuves atsibuvo Seredos

brolius ir 
atsibuvo

ryta su pamaldomis Szv. Juo- 
zapo bažnycziojo. Traskauckas 
laidojo.

'■f. Aplaikeme ka tik telegra
ma kuris apreiszke buk A. Si
mona vieži us (Simmons) apie 
60 metu isz Middleporto mirė 
Ketvorga ryta. Simanaviczius 
gyveno kitados 
daugeli metu po tam persi
krausto in Middk’porta. Buvo 
gerai žinomas po visa aplinki- 
nlk o___________________

ANT RADOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

Laidotu v

(Simmons)

Kot vergą ryta.
M a h anoju j

RYMAS APVAIKSZTINEJO ATRADIMA MIESTO

1 I «

* A .t ,’ Geras biznis
* - - -

ir lotas. Galima 
iBSflkirstyt in arba % lotus. 
Persiduos pigiai nes savinin- 
ktis iszvažiuoja kitur. Atsiszau- 
Icit sekaneziu adresu: (t.43

Atsiduos pigiai nes

idt sekaneziu adresu: 
r 324 W. Center St., 

Mahanov Ci t v, Pa.
-------—- ----- :-------  Parsiduoda anglių 

kasyklos.
1 65 n keti ii anglies nuo 3 iki 4 
pėdu aukszczio. Randasi palei 
oimentini kelia. Szlopa nauja 
atidaryta i rjau metai kaip ka- 
Kftangli. Intaisyta 1 boileris, 1 
kotnpresoris, 1 ponch maszina, 
f pumpa, 2 vogos su mainineis

*

karais, 1 arkhikas su geležinėm 
rolėm ir mažas durnas v ra. 
Viskas dirbama paredke. M<‘- 
dfiu del propu tik nusikirsti. 
Viskas parsiduoda tik už $2,- 
poo. Savininkas turi kita užsie- 
Ifllma Montanoj ir turi in ten 
Iszvažiuoti už tai 
puse prekes. Del tolimesniu ži-

’ Julian Dumbroski
R.D. No 4, 6U——..

pa rsiduoda

— Seredos ryta likos su- 
riszti mazgu inotorystes Szv. 
Jurgio bažnycziojo pana Adele 
Karvoziutc su p. Vincu Roman* 
skiu. Veselka atsibuvo pas nuo
takos tėvus ant West Atlantic 
ulyczios. Jaunavedžiai apsigy
vens mieste.

— Ona
kuriai peupjove gerkle Benas 

po tam papilde a « a *

t

Anuszkevicziene,

Azereviczius, po tam papilde 
savžudinsta, likos ana diena 
paleista namo isz ligonbutes.

Chicago. — Michigan ežere, 
Gegužes 18 diena, tapo iszgreb- 
tas isz vandens Boleslovas 
Zumba kas, 31 metu. Jisai gy
veno adresu 3464 Auburn Avė., 
pas szvogeri Kazimiera Maku- 
tena.

Boleslovas Zumbakas pra
puolė Balandžio .11 diena. Buvo 
iszvažiaves anksti ryta žvejoti 
in ežerą ir nebegryžo. Szvoge- 
ris Makutenas dėjo visas pas
tangas surasti prapuolusi. Ji
sai tiktai szesztadieni gavo ži
nia, apie suradimu Boleslavo.

Velionis paėjo isz Jonelisz- 
kiu kaimo, Rokiszkio apsk., 
Kauno redybos. Laidotuves in- 
vyko Gegužes 21 diena 1:30 va
landa po pietų in Lietuviu Tau- 
tiszkas kapines isz graboriaus 
Masalskio koplyczios. —N

Ansonia, Conn. — Lietuvis p. 
Ramanauskas automobiliu per
važiavo kaimyno . mergaite. 
Mergaite gydoma.

Sziinet Rymas apvaiksztinejo sukakiuves atradimo mies
to. Mussolini su aficieriais peržiūrinėja karaliszkus kadetus
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Antra Sziu Metu Didžiausia Lietuviu Ekskursija
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ISZVYKS ISZ NEW YORKO

18 DIENA BIRŽELIO (June) 1929
Laivu “LITUANIA”

Baltic America Linijos
mm

bet vistiek ligu-produkuojan- 
czios bakterjos gali pasirodyti 
pieno. Mes visi skaitome apie 
dviejas epidemijas, viena turė
jo 4,000 karsztlige serganeziu, 
ir kita — tukstaneziai sirgo 
sk a udži a m oms go rk 1 cm s.
gu pienas buvęs tinkamai pas
teurizuotas tu epidemijų nepa
sirodytu. Pasteurizavimas ne
tik isznaikina taip vadinamas 
“purvu” 
musza

MEDUS YPATINGAI 
SAUGUS MAISTAS

NET APSIVERKE SKAITY
DAMAS "SAULE”.

Jel-

SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA — KELIONE 
Atsižvelgdama in skaitlinga ekskursija Gegužes 18d. 
ir pildydama Amerikos Lietuviu norą, Baltic Amerika 
Linija nutarė ta norą patenkinti ir rengti ekskursija 18 
diena Birželįo.

LAIKO NEDAUG! RUOSZKITES!

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.

E. F. Phillips isz Cornell uni 
versiteto prancsza kad, nelabai 
senei pabandymai parode, kad 
medus disintoktuoja visa sve
tima medžiaga, kuri gali in ji 
inkristi. Bicziu savininkai jau 
senei žino, kad medus sugėrė 
drėgnuma ir rasta kad tas su
laiko medų nuo subiarinimo 
nes jeigu tik kas in medų in- 
krinta tuoj sudžiūsta ir iszva- 
lytas.

Jeigu medus indetas baczkon 
kuri pilnai neiszdžiovinta jis 
greitai sugers visa szlapuma ir

nau kad
t

Prancszu V'Saules redystei, 
kad man. j n su ’laikrasztis labai 
patinka, nes kada pabandžiau 
ant puses meto tai ’persitikri- 

“ Saitle” laikrasztis
yra genauses už visus kitus 
laikraszcziu's ant svieto, žmo
gus skaitydamas laikraszti 
“Saule” 
siverkti ir smagiai pasijuokti 
isz pui'kiu apraszymu ir apy
sakų, Su pagarba, V. Naruse- 
vicziuH, Montreal, Kanada.

1

New York
skait vdamas

turi kaip kada net ap- I
JI 
v

bakterijas, bot už- 
visas

bakterijas.
“Nesakau, kad visos užkre- 

cziamos ligos pieno iszneszio- 
tos. Bet vistiek pasteurizavi
mas yra apsaugojimo būdas.

“Yra daug sąžiningu ir tei
singu žmonių, kurie produkuo-1 kaip tik baczka sudžiūsta me

dus iszbega.
bakterijos ir
nizma jiegu inkristu in modų 
tuoj iszdžiovinti ir 
m i nes negali g

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

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

ja ir pardavinėja pieną, kuris 
yra toks saugus, kokiu yra ga
lima žalia pieną padaryti, tai 
yra saugus jeigu kokia nors ne

turi czion szeszis brokerius, bet1 laime neužpuola, bet tos nelal-
ir 3 dienas I mos dažnai užpuola. Nelabai'mimo. Ir todėl medus sziadien 

senei 50 vaikucziu apsirgo vie- yra puikus maistu?,
4I ’_______ •_____ t.. r>:i____

parode, kad tie visi vaikuczial gai szvarios ir jos paezios už
gėrė pieną isz vienos

biznieriai ežios. Paasizkejo, kad savinin- 
o yra ir kas pats nielže karves.

tokiu žmonių, ka jau varga karve sirgo ir kaip tik pasitai- 
kenezia. Pavasaris pas mus ke, kad savininkas turėjo kur 
szaltas, konia antra diena pali-1 nors iszvykti por visa diena, ii 

va- jo pagelbininkas pamelžė visas.
karves svkiu. e

“Kuomet įneš raginame tė
vus vartoti pasteurizuota pieną 
atsiranda kelį kurie vis sako — 
“Gal pasteurizuotas pienas ge- 
ras> bet mes norimo savo val
kams duoti gero, szvaraus, 
szviežio pieno tik nuo karves.” 
Kuomet mes užklausiame “ Ko
de! !” negali duoti kito atsaky- 

“žalias pienas yra gc- 
Kad nors ir pasteurt- 

no kūdikiu mirties rata, ir ma- zuotas pienas butu perdaug in- 
žiaus džiovos tarpo vaiku, jei- kaitintas 
gu kiekvienas miestas ir kiek- giau negu visai nepasteurizuo- 

apsaugotu tas.
Pasteurizavimas

Pittston, Pa. — Darbai mu
su aplinkinėje visai eina blo
gai. Pennsylvanijos kompanija

tik du dirba po 2 
ant sanvaites o likusioje stovi.
Lehigh Vailes turi tris broke- noje mokykloje, ir tyrinėjimas ' saugiausiu.
rius tai tik vienas dirba. Szl- 
met darbai baisei susimažino, 
žmones rugoje ir 
skundžesi ant bizniu

Pavasaris pas

Kas mano in czionais 
žinoti jeszkoti darbu, tegul ne- 
važiuoje, nes ir del vietiniu ju 
nesiranda.

jo.

PESTEURIZUOTAS 
AR SZVIEŽAS

PIENAS
New YoUko valstijoj nebūta 

karsztliges, ir ji turėtu mažes-

viena vietele netik 
savo reikalautu pastourizavi- 
ma savo pieno, sako l)r. Paul B.

|l|u raszykite ar atvžiuokite Brooks, Sveikatos Departmen- 
(t.42 (o narys.

“Nelabai senei mane 
pienininkas užklausė: “ 
teisybe, kad Sveikatos Depart
mental inves instatyma, kuris 
po 1930 m. reikalaus kad visas 
parduotas pienas butu pasteu
rizuotas?”

Asz tam atsakiau, kad asz 
reikalavima 
nuo miestu

p0:

Grove City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

. Motelis ir fauna. Namas tu- 
rV16 ruimu. Maudyne, vanduo
4' • •ir visokios vigados stuboj.
Parma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba-
mos maszinos, arkliai, karves,
vlaztos ir antys. Priežastis par- 

inirusdus imo yra kad vyrui 
sunku man ja apdirbti. Kreip- 

(t.f.kitos ant adreso:
Anna Konsavage,

. Locust Valley,
' ; Box 144, R. F. D. No I, 

Barnesville, Pa.
■ ■ - mi ■—! į----------------------------------------------- -----—

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 26 MOJAUS

$4.00 “7 
Spechllszkas Trelnas*apleis Maha- 
noy City 4:30 ryta. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:80 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Giants *u Boaton

'"New Yorke, 26 Mojaus 4m

-k.

i

isz vienos

tūlas 
Ar v ra

< t
ne stoju už toki 
nes yra vieta toli 
kur nebūta patogu toki reika
lavimu nvesti, bet vistiek mes 
laukame dienos, kuomet patys 
susipras kad yra saugesnis. Da
bar beveik 80 huoszimtis viso 
pieno parduoto valstijos mies
tuose yra pasteurizuotas, ir tu
rime 13 miestu, inimant dvie- 
jus didžiausius miestus, kur 95 
nuoszimtis viso pieno yra pas
teurizuotas.

“Pasteurizavimas, atsimins! 
yra inkaitinimas pieno iki 143 
laipsnio Farenheit per dvide- 
szimts minutu. Kad nors visi 
apsaugojimo budai vartojami,

Ir paežiu bu d u 
kiti mažus orga-

sunaikiua- 
yvent i be dreg-

s, vienas isz 
Bites yra ypatin-

pieny- lipdo kdrius (honeycombs).

Viena Ganpadine*, Mainieriai ir Darbininkai 
Del rumatiszkp skausmo, skausmas 
szone, peczuose, strėne ir kojose; tai 

naudokite karalių li
po vard a

peczuose, strėne ir kojose; tai 
i__

nimentu 
BEAR BALSAM 

Rasite palengvinimą 
Parsiduoda visur po 
35 ir 50c. arba nuo 

BEAR BALSAM PRODUCTS CO. 
SHENANDOAH, PA.

Agentai reikalingi visur.

J
i®

J. .

nio apart 
resnis. ”

vi s tiek tas yra sau-

sunaikina 
vitaminą C,” kuris isznaiki- 

na skorbuta, bet vistiek vaikai 
gauna užtektinai to vitamino 
kaikuriose daržovėse ir vai
siuose. Vistiek szitas vitami
nas prapuola kuomet pienas 
pastovi biskuti.

“Yra gydytoju, kurie vis pa
taria kūdikiams duot žalio pie
no. Gydytojai, kaip ir kiti žmo
nes, turi savo ypatingas nuo
mones. Bet mes užklausome 
penkiolika kūdikiu specialistu, 
ar jie pataria vartoti pasteuri- 
zuota pieną ir visi kaip vienas 
pageidavo pasteurizuota arba 
virinta pieną.

“Pirm negu pienas pasteuri
zuotas turi prisilaikyti prie in- 
vairiu szvarpmo reikalavimu.

“Jeigu manos užklaustu ar 
žalias szviežias pienas nėr ge
resnis už prasta pasteurizuota 
pieną atsakycziau yra geresnis 
bet visi argumentai veda prie 
pieno pasteurizavimo. ’ ’

— F.L.l.S.

4 4
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SKAITYKITE “ SAULE ”
Jj.   •]

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Taipgi perkam ir parduodam Amerikonisxku* STOCKS ir BONDS.
Sluncsiam Pinigu* Paėstu arba Kabeliu in vieus pasaulio krasstu*.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA instelgta nuo 1872FIRMA instelgta nuo 1872
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PAGERBIA SAVO MIRUSIUS DRAUGUS.
I’o kaiiuiixhi vienrankio generolo (lournnd, tnkstnncz.ini
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Francuziszku kareiviu ai lanke parniūkia savo žuvusiu broliu
ant kariszko lanko.

KRAUJO
Sloginimasd

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 pavoiaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

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

POTTSVILLE, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172
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MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430 R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo* 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu.

i laidotuvių, voseliu, kriksztyniu 
kitiems pasivažinėjimams.

Parsamdo automobilius del 
voseliu, kriksztyniu ir
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Lietuviszkas Plumeris 
Uždeda m ir Pataisbm 

Blekinus Stogus. 
Invedam in Namus Szilumas 

ir Maudykles.
Su virsz-minėtais reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti

AL Ramaszauskas 
619 PINE HILL STREET 

MINERSVILLE, PA.
Bell Telefonas 30R15
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AMERIKONISZKI KAREIVIAI PLAUKE IN KINUS.
'kuris iszplauke isz New Yorko in Kinus, Filipinus 

ir Havaja, su Amerikoniszkais kareiviais, kurie užims vietas savo draugu kuriu laikas tar
nystes jau iszsibaige. Mažas paveikslas perstato generolą George* Estes ir jojo paezia, kuris 
turi kamanda ant nauju kareiviu.

Karisztkas transportas “Thierry > y

. ERELIS IR VARNAS.
K

DVI PATOGIOS .KARALAITES

Erelis užklauso varno:
•— Pasakyk, varne, ,kodėl 

tu taip ilgai gyveni margame 
pasaulyje — tris szimtus metu, 
o asz viso labo tik tris daszim- 
tis trejus metus ?

— Todėl, teveli, — atsake 
varnas, — kad tu geri gyvu su
tvėrimu krauja, o asz matai le
su.

ISZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

asz

Mona Rico isz Mexico City (ant kaireses) ir Darata Day 
isz Anaheim, Californijos, gavo lygiai balsu laike rinkimu pa
togiu merginu kaipo karalaites dallyvauti metiniam perstaty
mo pomaraneziu Anaheim. Slidžios nutarė kad abi užims . » » I.

4
sostą,

* 4 j J

— Nu pamėginsiu ir 
tuo pat misti, — mano erelis.

Nuskrydo erelis ir varnas: 
iszvydo abudu maita, nusileido' 
ir sutepa.

Varnas ininko lesti ir gerti. 
Erelis kirto snapu karta, kirto 
kita ir pamojo sparnu:

— Ne, varne, ne tris szim
tus metu misti dveselna, geriau 
viena tik karta atsigėrus gyvo 
kraujo, o ten —, 
bunie!

Ir nulėko.

kaip bus, te-

I

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

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

K. Rėklaitis
Lietuviszka* Graboriu*

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

S16 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, PA*~

*
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