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NELABA MOTINA

Nužudė Savo Kūdiki 
Kad Galėtu Zulyt 

Su Meilužiu
ABUDU ARESZTAVOTI.

Binghampton, N. Y. — Toli
mesni kvotimai kas kiszasi nu- 
žudinimo penkių numesiu kūdi
kio per motina Mrs. Edna Me 
Collough, 26 metu, isz Coopers
town, buvo priežaste aresztavo- 
jimo ir josios meilužio Floyd 
Broock, 34 motu. ,

Motėm kalėjimo prisipažino, 
buk meiluži mylėjo daugiau už 
savo v v ra. 
davinėjo 
pieno per keturos sanvaites, 
kada staigiai mirė ana 
daktaras nobudams tvirtu nuo 
ko kūdikis miro padaro ant la
vono sekcija, surasdamas tru- 
cvzna.

Toji motoro yra motina ketu
ri u vaiku, bet szitas paskutinis 
jai buvo ant kelio ir negalėjo 
tankiai nasimatvti su savo

Toji nelaba motina 
kūdikiui

pasimatyt i

IYt.b.)

PAĖMĖ DESZIMTA 
PACZIA

DA NEGAVO NE NUO 
VIENOS SU 

KOCZELU.

Buffalo, N. Y. — Ana die’na 
Edvardas F. Moest, 
218 N. Division uli., 
prie altoriaus deszimta mylema 
su kuria likos surisztas mazgu 
moteryst(‘s. Senukas sako, kad 
tikra laime ir malszu gyvenimą 
galima surast tik per apsipa
ezia vima. Su devynioms mote
rims, kurios mirė paprasta mir- 
czia, buvo laimingu ir nežinojo 
kas tai yra nesupratimai vedu
siam gyvenime. “ 
poru yra tai baika 
Moest.

Kada užklausta
apie vedusi gyvenimą 

kad daugelis žmonių 
klvsta kalbėdami, kad vedu- 

gyvenime negalima suras
ti laimes ir giliukio.
motoro

66 metu 
nuveda

Barnis tarp
— sake

° jaunikio
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SUKAPOJO'
SZEIMYNA

NusiminesFarmeris Su
kapojo Kirviu Paezia 

ir 4 Vaikus
PO TAM PASIKORĖ.

York, Pa. — Nusiminęs ir 
staigai netekes proto isz p ““ 

ergeliopiningiszko
ITarry Deifrieh,

: is gyvenantis Spry 7 myliosI
• * 1 •

žast i es
40 melu far-

J !

tai at-
t rnevzna 

o 
diena,

sake,

simn
V v ra s ar 

neprivalo atkreipinet 
atyda ant mažu nesupratimu 
tarp poros, juk tankiausia pa
ežius poros yra tarno kaltos, 
kaip gyvena — gyvenimas yra 

! J

ma zu

tuom, kokiu ji padarai.

meilužiu, todėl ji ūžtrucino. .los TRYNUKAI; DU GIMĖ SU
vyras pasakė, kad nuo 
nužiurinejo savo paezia kad ji 
apgaudinėja.

seniai DANTUKAIS.

VAIKAS KURIS NUŽUDĖ 
SAVO DAŽIURETOJA NU
BAUSTAS ANT GYVAS- 

CZIO IN KALĖJIMĄ.
Morristown, N. J. — Ilarrv 

Woolsey, 15 metu, kuris nužu
do savo da žiu re t o ja Miss Anna 
Miller, likos nubaustas ant viso 
gyvasezio in kalėjimą. Vaikas 
neturėjo jokios priožastes nu
žudyti dažiuretoja, bot davė jai 
kelis kartus su peiliu in kruti
no kada toji užsnūdo ant suole
lio parke ir paslėpė josios lavo
ną. Nužudyta mergina paėjo isz 
Scranton, Pa.

< ’hieago. — Trynukai isz ku
riu du užgimė su dantukais 
iszvere dideli
tarp ezionaitiniu daktaru. Vai
kai kurie atėjo ant svieto yra 
sveiki ir pagal daktaru nuturi
ma gyvens.

S 1 l t UUl l U I\<l IHj 

nusistebėjimą

svieto

Juozas Julius 
žymus biznierius, paau- 

su-

ATĖMĖ ŽMOGUI GYVASTĮ 
UŽ 5 DOLERIUS.

Columbus, Ohio. — Sam No- 
cero, nuszove ant smert 48 me
tu Giovanni Lueidi laike bar
nio už penkis dolerius, kuriuos 
Lucidi buvo »am kaltas už ran
da savo sesers.

Xocero nuėjo pas Lucidi pra- 
szyti pinigu, o kada tasai atsi
sakė užmokėt, pradėjo abudu 
bartis ir laike tojo nesupratimo 
Nocero ji nuszove. 
likos aresztavotas.

PAAUKAVO $1,000,000 ANT 
GYDYMO VĖŽIO.

New York.
Kraus,
kavo milijoną doleriu ant 
je-szkojimo gyduolių ant gydy
mo vėžio del daktaro M. Selv- 
born isz Viedniaus, Austrijos, 
kuris jau aplaike 50,000 ant 
pradėjimo instituto. Jaigu jojo 
darbas bus pasekmingas, tai ap 
laikvs likusius. Krausa nus'iuns 
in taji institutą Amerikonisz- 
kus daktarus ant lavinimosi ta
me tiksle.

18 POLICIJANTU ARESZTA
VOTI UŽ LAUŽYMĄ 
PROHIBICIJOS TIESU. 
Indianapolis, Ind. — Ant su- 

paliepimo likos czionaislikos

Žadintojas

do
aresztavoti 18 palicijantai ir du 
seržantai o da asztuonis aresz- 
tavos veliu. Visi vra kaltinami 
už laužymu prohibicijos tiesu 
ir prasergejima ju nuo valdisz- 
ku agentu. Policijantai apsau
godavo butlogerius kada
bendavo alų ir arielka isz mies
to in miestą, už ka aplaikydavo 
puikius kyszius nuo butlegeriu.

ga-o

Dvideszimts szunu

NULIŪDIMAS SZUNU DEL 
SAVO MIRUSIO 

GERADEJAUS.
Chicago. — Nepaprasta regi

ni rado užvakar senuose apleis
tuose amuose 1225 West Jack- 
son blvd.
galvs nuleidę szliaužiojo apie 
sustingusi negyvo Carl Kunze 
kuna, karts nuo karto laižytla- 
rni rankas.
Kaip ilgai jie taip budėjo prie 

to savo gerarlario lavono, spė
jama kad tris diens, ir insitiki
no, k dKunze neatsikels, szunes 
pradėjo gailingai staugti. Kai
mynai, ateje pamatyti, kas ežia
dedasi ir radę ta' liūdna jiagra- 
ba, pranesze policijai.

Pasirodė, kad Knnze, 70 mo
tu senis, labai mylėjo szunes ir 
isz savev $4 savaites uždarbio 
maitino 20 siratn szunii, 

kilmes. Kunze 
o szunes 

norėjo sugaudyti ir iszvežti in 
miesto szunu prieglauda. Sze- 
szis pagavo, bet keturiolika 
Mimu kzbego pro langus.

kios veisles ir 
k u na paėmė laidoti,

..

BLASZTIS “SAULE”
, iirurwin rr'iia rump "uri - j* m " '"M

Dt-KART SANVAITINIS LAJ
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

ir«
L

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto 18.00 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viso meto
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KAULUS Isz VisuSzaliu DREBEJIMASRADO 
SENOVISZKOS 
“RAGANOS”

L *' *

BADAI SURASTI KAULAI 
“RACLANOS” PAEINA 

NUO 1500 METO.

u

r t7____r.

Binghampton, N. Y. Palai* 
dotahcoliolika szimtn motu at
gal, su surisztome rankoms už
pakalyje, ‘kaulai “raganos” Il

sė
ta rmos

i i raganos
I,.0" kos surasti pOr jcszkotojus s 

antnoviszkn uzlieku

Į 
■4?

KRUVINA ROSIJE
lii.i i ^► ilIrtuniRF

PERKŪNAS TRENKE
IN LAIVA

Perskėlė Pusiau ir Tuo- 
jaus Nuskendo su 

10 Ypatoms
G ISZSIGELBEJO.

ŽEMES ROSIJOI
7 KAIMAI SUGRIAUTI, 270 
ŽMONIŲ ŽUVO, 3,000 BE 
NAMU PER DREBEJIMA 

ŽEMES.

'II

m (‘r i s g
nuo czionais, sukapojo savo pa
ezia. kirviu po tam keturis vai
kus ir ant galo pasikorę 
balkio tvarte.

Lavonus atrado sztorninkas 
kuris atvažiavo pas 
dažinoti del ko jam 
bulvių. Sztorninkas 
pasikorelio 
( 4

. | Rogpr ('tark isz Willow Point.
IOS I r. . i • ii

aid

Del rieba 
neatvežo 
rado ant 
r a sz t e Ii:sekant i

Piniginis ergelis mane pristū
mė prie papildymo tojo bai
saus darbo. Nutarėm visi mirti 
drauge, nes negalėjau ju palik
ti vienu.”

Namie surasta gromata nuo 
Red Lion National banko, kuri 
pranesze Detrichui idant užmo
kėtu skola $3,800doleriu, kuria 
turi užmokėti szia Subata.

Nužudytais yra pati Malvina

10’
40 metu, dukreles Mabel 11 m. 
Onute 3 motu/ 
Jonukas 5 metu.
buvo baisiai suteszkintos kir
viu. K a n) bary ja kuriamo atsi- 
biiVo toji baisioji tragedija, bu
vo viskas iszmetyta, kas paro
do, kad be kovos už gyvastį no 
apsiėjo.

I’o v vi u kas 
Visu galvos

357 YPATOS APDRAUSTOS 
PO MILIONA DOLERIU.

— Apdraudimo 
apra-

357 ypatos Suv.

Now York.
1 a i k ra szt is “S poetą t o i 
szinoja, buk
Vaisi, yra apdraustos po mili
joną doleriu ant savo gyvas- 
cziu.

savo

Pirmoje eileje daugiausia ap
draustu vra Pierre S. Du Pont 
isz Wilmington, Del., kuris turi 
apdraudes savo gyvastį ant 7 
milijonu doleriu,po tam John C 
Martin isz Filadelfijos, kuris 
yra vice prezidentu spaustuves 
(1urtis-Mart in, a nd raustas 
6, 540,000 doleriu.

ant

— Žinomas

UŽ 30 METU AMERIKE NE 
BUS BĖDOS.

Peekskill, X. Y.
geradaris Augustas Hecksch-
mor, turėdamas kalba laiko sa
vo 82-ru metiniu sukaktuviu 
savo gimimo kalbėjo kad

BUCZKIS KASZTAVO JAI
Ii 8,000 DOLERIU.

Berkley, Colo.

“už 
30 metu Suv. Valstijosia pasi
baigs beda, ligos ir nereikalingi 
koht ėjimą i žmonių.” 

Pagal jo nuomone, 
laike žmonys aplaiky 
ma nuo visuomenes,

tai tame 
suszelpi- 
kuri mo

kes ddrbininko randa. Jaigu— Da pirthn 
karta czionais buvo girdot kad 
vienas buczkis kasztuotu 8,000 
doleriu. Lindniaiisia, kad mo
tore t uju pinigu neplaike ku
riam taja ypatų apteikė savo 
buczkju. r

Patogi moterėlė, važiavo au- vargszu kurio neturi su
buozkju.

darbininkas ne turės kuom už
mokėti randa tai mokos isz ka
sos ant to tikslo paženklintos. 
— Pakol toji “gerove” užeis 
Amerike, tai ne vienas mirs ba
du. Del ko sziadion nesuszelpi-

gerove” r

Szt a mas Iroquois ir Algon
quin Indįjonu, labai bijojo vi
sokiu užžadėjimu ir raganys- 
cziu, todėl tankiai degino 
ganas’ ’ 
got.

“ra
ntant nuo juju apsisau-

APSIVEDĖ SU DUKTERIA 
SAVO PACZIOS.

Miami, J^lo. — Nathan Whit- 
mazgu mo-nev likos surisztas 

terystes su pana, Aida Murray, 
paskuiinia dukteria savo mi
rusios paezios. Priesz 32 metu 
apsipaeziavo jisai su Robertina 
Reed, naszle, turinti tris (lukte
rės. Robertina su Nahtanu ne 
ilgai pagyvenus mirė po keliu 
metu. Mirus paežiai, Nathan in 
metus laiko apsipaeziavo su vy 
riausia jos dukteria, 
pagyveno du metus

■ m' —

su kuria 
— ir toji 

mirė. Tada apsipaeziavo su vi
dutiniai dukteria o kada ir szi- 
ta įniro, apsivedė su jauniausia., 

neprisotytas tasai— Tik jau 
Nn t lupias 1

PAVOGE VARGONUS ISZ 
’) BAŽNYCZIOS.

Clearfield, Pa. Albertas 
Soulsby, likos nubaustas ant 
keturi u melu in Clearfield ka
lėjimą už pavogimą vargonų 
isz Dievo bažnyczios Sanbore. 
Kokio didumo buvo liejo var
gonai ir del ko juos pavogė tai 
telegramai nepranosza.

szimts centu pigiau 
czionaitinis fermeris

SOVIATAI PARDUODA 
KVIECZIUS AMERIKE 

PIGIAI, O PATYS 
KENCZIA BADA.

Washington, J). — Kong
resas pradėjo karsztai darbuo
tis idant užbėgti f>a rd avima 
Rusiszku kvioeziu Amerike, do

ne kaip 
gali juos

už augyt. Sakina, kad Bolszevi- 
kai iszsiunte 170 laivu su kvie- 
cziais ir kitokiai grūdais in vi
sas dalis Europos ir Amerika n 
gyventojai Sovietines Rosi jos 
neturi ka valgyt, ba. ne turi ja
vu — valdžia viską nuo ju ati
ma.

TĖVAS STAIGAI MIRĖ, BET 
VESELKA NEPAYRO.

Utarnin-

szi žrnonys, 
gyvi likos surasti

North Sidnev, N. S.
iszbadeja ir vos 

ant mariu 
mažoja luoteleja, kurie apsakė
apie netikėta atsitikima kokis 
juos patiko laike szturmo.

Perkūnas trenkė in lai va 
“Caranuza”, kuri perskelde 
pusiau ir laivas tuojaus nu
skendo su kapitonu, asztuoneis 
pasnžieriais ir virėju. Laivas 
taip staigai pradėjo skenst, kad 
vos turėjo laiko tris pasažieriai 
ir Irvs laivoriai szokti in luoto- B"
Ii a, plaukdami po mares per 
tris dienas be vandenio ir mais
to. Nelaime atsitiko 20 myliu 
nuo Scatori salos, prie pakrasz- 
ežio (’ape Breton.

INIRSZUSI MINIA PAKORĖ 
DU PALICIJANTUS.

Porto Alegre, Brazilija.
Žinios apleikytos isz Sao Lou- 
rcnco, pranesze, buk tenai! i nei 
gyventojai pakorė du palici- 
jantus, kurie nuszove tūla far- 

pasi spyrė priesz 
ant

meri, kuris
padarymu ant jojo kratos ar 
turi prie saves ginklu. Ferme
ris tame laike važiavo su savo 
szeimyna in miestą su reikalu.

Kada aplinkinei 
daginio apie toki 
policijanlu, užklupo ant rotu- 
žos, isztrauke policijos inspek- 
tori Liuro ir jojo pagelbininka, 
pakorė abudu, po tam suszau- 
de.

gyventojai 
pasielgimu

Įėjimo
j n

toinobilium sutikdama einanti 
keliu jauna vyruką, kuri už- 
prasze in vidų. Pasiulinimas li
kos tubjaus priimtas ir po keliu 
miliutu pažinties, moterėlė taip 
insikarszcziavo, kad staigiai, 
pabueziavo jaunikaiti, bet tuQ 

sviro in szali, pataikindamas 
išeinanti keliu kokliai žmogų. 
Laike teismo moterėlė prisipa-

viso- paežiu kartu automobilius pa

žino prie kaltes ir turėjo nu
skriaustam žmogui užmokėti

I B8,000 doleriu.

kuom ramias mokėti ? R.

GYVENO VARGE, PALIKO

Minersville, Pa.
ko viskas buvo parengta ant 
vinezovones Jono Hcoley su 
pana Mary Bradley. Visi links
minosi o
atsigult ant virszaus.

Ant rytojaus rado tęva nogy- 
\ a, 
pertrauke.
ant mirtinos lentos, svodbinis 
pulkas nuvažiavo in'Šzv. Vin
cento bažnvezia susiriszt maz
gu'moterystes. Vietoje linksimi 
veidu, juoku ir szypsojiim), ant

Jono Hccley su

tėvas Mares, nuėjo

bet diena vinezovonos ne 
Kada tėvas gulėjo

600 TUKSTANOZIU 
DOLERIU.

William P. 
kuris gyveno

♦

Pittsburgh. - 
Lewis, 76 metu, 
pats vienas dideliam apleistam 
name, paliko turto verties 600 
tukstaneziu doleriu, bet jokio 
testamento nepaliko. Pagal tie
sas, tai jojo sesuo iv sunns Mrs. 
Elliot aplaikys visa likusi tur-

♦ i ita,-d. ’ < ' ‘i i11 u

>4

, ’ (lt F- •'.!

kožno veido davėsi matyt' asža- 
Svietas einaros nubudimo.

pirmyn, ne mirtis jojo nesulai
ko.

t

If Williamstown, Pa. — Per 
nukritimą augliu Williams
town kasklosia, likos užmusztl 
Antanas Czukovskis ir Vincas 
Dagutis. Draugai surado lavo
nus abudu No. 2 Mufte. .

SUVALGĖ SAVO DRAUGA.
Ternel, G ui na. — Szeszi ka- 

lininkai, kurie pabėgo isz ka- 
, gavosi in pu sty ne o isz

tonais tikėjosi persigaut 
Europa. Kelionėje pabludo ir 
kone isz bado nemire. Vienas 
isz juju apsirgo o likusieji mė
tosi ant jo, užmusze ir iszkepe 
suvalgo. Daojo prie upes, pa
dirbo laiveli ir leidosi iii toli
mesniu kelione, bet laike vie
šnios laivelis nuskendo, o pra
einantis laivas juos iszgelbejo 
ir sugražino in valdžios ran
kas. — Visi juju stengimai nu
ėjo ant niek po tiek iszkontetn 
vargu.

48 SUSZAUDE UŽ SUOKAL
BI ISZMARYT GYVEN

TOJUS.
Moskva. — Visi nariai’pri

gulinti prie slaptos d raugu vok 
anti-revoliucijonieriu, visd 48 
narei, likos suszaudytais per 
soviatus, nes tikslas 
draugavęs buvo, nurn’aryt vi
sus gyventojus Rosi jos .per sd-

tosios

St’alinabad, Bosijo. — 
dos nakti atsibuvo 
drebėjimas žemos, 
O* 
musze 270 žmonių o apie 
pasiliko be pastogių. Apie de- 
szimts kitu kaimu taipgi pane- 
szo dideles blodes. Sužeista in 
500 žmonių czionaitineje aplin
kinėje.

Specialiszka kamisijo likos 
paskirta per valdžia po vado- 

Gluczako 
nukentėjusius

Se re
sni ark u s 

kuris 
jriove septynis kaimus, 

• >

vvstc

sa
li ž- 

,000

kamisoriaus 
idant suszelpti 
per laja nelaime.

Viso buvo leoturi drebėjimai 
kurie prasidėjo apie ketvirta 
valanda naktyja, todėl daug 
žmonių užgriauta gyvais kada 
miegojo, nes nesitikėjo prisiar- 
Iinanezios nelaimes.

METE BOMBA IN PULKĄ 
VAIKU, 19 SUŽEISTI.

Varszava, Lenk. — Devy
niolika vaiku miestelyje Rak- 

likos baisei 
kokis tai

szave, likos haisei sužeistais, 
kada kokis tai nepažystamas 
žmogus mete in ju pulką dina
mitine bomba. Vaikai eidami 
isz mokslaines, patemino kaip 
kokis tai nepažystamas žmo
gus ėjo paskui juos, mesdamas 
in juos Įkimba, po tam tasai ihų 
kalis pabėgo iii artima girda. 
Daugelis isz vaiku buvo 
baisei sudraskyti eksplozijoje 
kad turės mirti nuo žaiduliu.

t oi p

BOLSZEVIKAI LAIKO 
NELAISVĖJE 450 AMERI- 
KONISZKU DARBININKU
Ryga — At važiavęs in Ryga 

isz Sovietu Rusijos jaunas 
Amerikietis elektrotechnikas, 
Herbert Lewis, gimęs Detroite, 

Stalingrade

Sovietu Rusijos

kad
‘T ra k toros t rojo”

pasakoja,
“T ra k toros t rojo ’ ’ t ra k t ori u 
inmonese sovietu valdžia laiko 
kaliniais 450 Amerikiecziu, jn 
tarpe 80»moteru ir vaiku. Vi
si tie Amerikiocziai, pagal Le- 
wiso, yra kvalifikuoti mecha
nikai ir maszinistai isz Detroi
to. Kaip automobiliu darbai 
Detroito sumažėjo ir daug dar
bininku buvo paleisti isz dar
bo, “Amtorg’o” atidaryta De
troite darbo agentūra prikal
bino kelis szimtus bedarbiu 
važiuoti dirbti in sovietu Ru
sija, žadėdama kiekvienam 
nuo $300 iki $500 algos mėne
sy. Ir jie iszvažiavo.

Dabar, sako Lewis, daugelis 
ju serga visokioms ligomis — 
dizenterija, szkorbutu, szilti- 
neins etc. Jie labai norėtu ap
leisti Rusija dar pirm žiemos, 
bet sovietu valdžia atsisako 
juos iszleisti ir j u susisiekimas 
su svietu asztriai cenzūruoja
mas. •

Amtorg’o

Baisioji Sovietu Žval
gyba Dabar Kas San- 
vaite Suszaudo Po 

100 Žmonių
PAS KURIUOS RANDA 

KELETĄ RUBLIU 
SIDABRU.

Ryga — Sovietu spauda kas 
dion deda trumpus pranoszi- 
mus apie sovietu slaptosios po
licijos (OGPU) isznesztus mir- 
tise nusprendimus ir suszaiidy- 
miis asmenų be jokiu teisino 
formalumu.

Einant pranoszimais 
dabar kas sanvaito czeka sn- 
szaudoma nuo 80 iki 100 
menu.

9

as-

Dauguma pasmerkiamu su
ėsti kaltinami del 

slapstymo sidabro ir aukso pi
nigu ir del turėjimo daugiau 
kaip 100 rubliu sidabru.

Bedieviu laikrasztis 
nik” 
dejų
szvout ikus 
rink**’ pinigus naujoms 

statvti arba •r

szaudvti

4 i
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Bebož- 
pranesza kad OGPL pra1 
>zinitais aresztuoti Rush 

(kunigus), kurie 
cerk- 

va r panasvems
pirkti.

Einant sovietu instatymaU,
galima rinkti.ankso galima rinkti, bet yra 

neteisėta laikyti sipulkiA sida
bro pinigu. Del to surinktos 
a u k su ko n f i s k liejamus.

pranesza apie• ^Bezliožnik” pranesza apie 
atsitikimui, ktir szventikai bu
vo pasmerkti nuo trejų iki asz- 
tuoniu metu kalėjimo už tai, 
kad pas juos czeka rado 100 ar 
200 rubliu sidabro pinigais.

“Sverdlovske pinna i u buvo 
vienas 
vienuolynu 
nik.” “
nuoliu gyveno tinginiaudamos. 
Bet revoliucija visa ta isznai- 
kino. Vienuolėms buvo užginta 
gyventi miesto ribose, ir jos 
iszkriko po apygarda. Dabar 
slaptoji policija padare 
nuolyne krata ir rado (Strosz- 
nas daiktas!) — 800 rubliu si
dabru, 1(X) rubliu auksu, kele
tą szventu paveikslu .ir kieli- 
ku, iszsodintu topazais, 
ragdais, perlais ir ametistais 
sverianeziais
penkis vežimus drobes, vienuo
liu verptos ir austos.

Rusijoj
’’ sako “Bezbož- 

Apie 500 seserų vie-

vie-

sma-

515 karatu, ir

Ill-

I
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MĖSININKAI KANADOJE 
PARDUODA KATIENA 

Montreal, Kanada. — VaL 
diszki inspektoriai sveikatom, 
surado pas mėsininkus apie 7,- 
000 svaru kacziu mėsos, kuria 
pardavinėja už zuikiena,
spektoriai isztyrinejo buk ko
kis tai žmogus nesonoi supir
kinėjo visas kates aplinkinėje 
sakydamas kad jam kates yra 
reikalingos del szeriino lepiu 
ant savo farmos.*

“ Be szUu brangenybių, slap
toji policija konfiskavo dar 12 
poru pusbacziu, 7 pras kalio- 
sziu, 400 mastu audeklo, 
svarus cukraus, 32 svaru 
sviesto ir 1,280 svaru kruopu.” 

paskel. 
vieniio-

s cze-

'1

96
naikinimu visoki^maislo ku
ris radosi magaziipiosia. Terp 
suszaudytu randasi prdfosorls4 
Alęk^ajnĮra .Raziunstov ir Ku

si ok (Traugiives.
* »

Tikslas tosios << l vangu ves bu
vo tas, idant pirma isznlaryt 
gyventojus, po tam kiltu nau
ja revoliucijo po tam sutverto 
nauja valdžia isz ponu. Suszau- 
dyti buvo tai pon'ai, senovisz- 
ki cariszki virszininkai, oficiė- 
rai, fabrikantai iv Rūmininkai 
žemiszku turtu. >

I Bellean, Francije. 
Fitts,

cukraus,

gonij u šzus. Kara t i gy n vadai to.
• -4 C 'k t

‘T* »

RADO KAULUS MELDŽEN- 
OZIOSIO KAREIVIO.

— W. B. 
kuris dažiurv kapines

Memorial Park, kur ilsisi tuks- 
taneziai kareiviu žuvusiu Švie
ti nėjo Karojo, ana dienn Bei-

i L ...

lean girnoje rado kaulus Fran- 
euziszko kareivio kuris laike 
rankose ražaneziu kaipo ir
maldaknyge. Artimoje gulėjo 
kaulai dvieju draugu. Teipgi 
surasta kaulus septynių Vo- 
kiszku kareiviu. Matyt visi li
kos staigai užmu^tį, per gra-

.. • ■ I i :nata. I t ( ? Q . i 1 I H I
IM*»' . I

Toliau “ Bezbožnik” 
biii vardus szvohtiku,
llu ir dijakomi, pas kurio 
kištai rado nuo 14 iki 195 rub
liu.

į
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Beri inns — Naujausias 
apskaitiinas per valdžia paro
do, huk-visoje-Vokietijoje ran
dasi keturi milijonai bedarbiu 
arba 500,000 daugiau nuo pasn

-
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wo

kūlimo skaitliais
I
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Girdėt
Ir ezionais, jau del daugelio 

senesni n Lietuviu duodasi var
gas in ženklus. O kas kaltas! 
Patys kaiti! Isz pradžios, kada 
pribuvo in Amerika, nepaiso 
ant senatvės ir juodos valandos 
nesirūpino kad prasimanyti 
kokįa stubelia, liedavo del vai
ku mokslo. Ir su senesniais 
ne kitaip stojosi. Buvo prasi- 
gyvenia ir da turteli szioki to
ki ingi jo. O ka! Nemokėjo gy
venti ! Negana kad patys netu
rėjo mokslo ant vedimo biznio, 
bet ir vaikams nedaVe atsakan
čio mokslo, sūneliai pasiliko 
girtuokliais, nuėjo ant szunc ir 
tėvus padaro ubagais; palikda
mi didžiausiam varge.

turi atsiminti ant 
kol pajėgos pritar-

nauja.

Kožnas 
senatvės,

Tegul nemoto sunkiai 
uždirbtu doleriu. Tegul būda
mas drūtume pavargsta, o ant 
senatvės turės nauda ir vaisiu 
isz savo įlarbo.

Didesnes <lovanos negalite 
padaryti del savo giminiu Anie 
riko ir Lietuvoje, kaip nusiuns- 
ti kokia knyga arba užraszyti 
jiems ant viso moto * 4 Saule”.

Sunkias iszlygas uždėjo tu
la s milijonierius isz Siuita Mo
nika, Kalifornijos ant senos 
senmerges, kada jai paliko pus
antro milijono doleriu. Norints 
toji senmerge jau turi 46 metus 
turi isztoket už vyro ir apdo
vanot savo vyra kūdikiu, jaigu 
geidžia apturet taji dideli tur
tą. Kaip girdėt,
laikui atsirado daugelis kandi
datu ant apsivedimo 
senmerge o tarp t uju

tai lyg sziam

sti taja 
raminsi 

viliokių jaunikiu, liet ar aprai
šys ja, tai sunku inspeti.

Laikraszcziai skelbė, ka d 
Eklenburge, gyvena nepapras
ta porele Heitshen su savo mo
tore. Jam jau sudjo 119 metu o 
jai 116 metu. Akyviausia, kad 

sena porele ana diena 
szimtmeti- 

ved tįsio
Tokiu badu jie ap

toji
apvaikszteinejo
nes savo sukaktuves 
gyvenimo.
vaiksztinejo ne tik sidabrines,
auksines ir deimantines vestu
ves, dagi tokias, « 
nesurastas vantas.

del kuriu da

, ko- 
butlegeriavi-

Nieko gero sziatlien neturime 
ant svieto. Dabar turime okre- 
sa dinamitiniu, suktybių 
rupcijos, graftu, 
mo, žndyseziu ir 1.1. Ant ko tas
viskas pasibaigs,. tai tik pats 
Dievulis žino. Svietas jau isz- 
noko — ne žales, 
vaisius nupuola ant žemes ir 
isz tosios nupuolusios sekios, 
volei savo laike anų ji dilgini ir 
naujas vaisis pasirodo. Taip 
bus panasziai ir su tebyriu 
svietu. Jau isznoko žmonija, 
vieni nupuolines, kita dalis nu
valys. Baisi ateitis žmonija lau
kia!

o isznokusis

pa p i rodo.

Jaigu kas turi dideliu galva, 
tai isz to da neprivalo gėrėtis 
ir džiaugtis.

Tokis žmogus turi daugiau 
sunkenybes neszioti ant pecziu. 
Ir tai viskas, ba kaip kalba 
daktaras Dandy, žinomas pla- 
eziai Snv. Valst ij uosi n kirur- 
gas, kad dvi-tris dalis smegenn 
galima žmogui iszpiauti isz 
galvos be jokios perszkados.

Gal but, kad nekurie turi di
deles sniegenas, jaigu paimsi
me ant didumo ir vogos. Bet 
kas isz to, jaigu tie smegenis 
tarnauja vien tik del to, kad 
butu ant ko uždėti skrybėlė.

Galima turėti, labai mažas 
smegenis, arba tiktai dalele 
smegenų išnaudoti jais su dide 
Ii u pasisekimu ir būti iszmin- 
tingn žmogum.

Todėl nevisados galime žiū
rėti isz augszto ant mažo žmo
gaus, nes gal tokie neszioje sa
vo mažam pakauszyja ta, kas 
neturi didelio ja galvoja.
* 1 ll 1 !l »

.* t

į Skaitykite “Saule”

vai.

ISZ LIETUVOS
I ■ ■ ■ ■•■*

VIESULOS, LEDAI, PADA
RE DAUG BLEDES.

Rugpiuczio 16 d., apie 16
Zarasu apskr., praūžė

smarki .audra. Audra dftngiua- 
sia paliete Dusetu ir Antaliep
tės valšczius; Pa i nodes, Vrozgc- 
liu, Riszmoniu, Davainio ir 
Pikunu kaimuose audra su
griovė 5 gyvenamus nnnlns ir 
15 negyvenamus; 4 gyvenamie
ji namai ir 14 kitu

Riszmoniu, 
kaimuose audra

in va iriu

UGNĖS PABARE ;D4UG »
- BLEDES LIETUVOJE.

' * 1 '■ ’i.,

* Rugp. 11 d., Panev. npsk. 
Puszaloto v. Buojaragin k., su
dege pil< K. Balcziuiio daržine
su joje buvusiu j)aszaru ir tva
rtas. Tvarto sudege buvusieji 
gyvuliai: 12 karvių ir 4 kiau
les. Trobesiai nebuvo apdraus, 
ti.

knim. Jurgio Oižo sudege gy
venamus namasir tvartas, 800 
litu vertes. aOisro' metu apde
ga Qįžo žmona, kuri padėta li-

Puszalotos v. Mickaicziu

trobesiu smarkiai apgriauti. Igomnen ir visai sudege.4 metu 
a i - • a • i i «« 4 <> o nrwlroHLAudra taip pat iszrove daug 

medžiu.
Žmonių auku nebuvo.

* Užpaliai (Utenos) nps.— 
Per Užpalių apylinkes kylius 
kaimus praėjo audra su ledais. 
Audra truko apie 4 minutes. 
Ledai bnvo visztos kiauszinio 
didumo. Audra daugiausia pa
liete Rimiszkiu, Antakalniu, 
Narvnisziu, Žeibiszkiu, Ilcziu- 
ku, Degėsiu ir Gailieszioniu 
kaimus. Ledai iszmusze javus 
laukuose ir daržoves daržuose. 
Be to, keleto ūkininku sugrio
vė trobesius, nuplesze 
ir iszdauže langus.

Nuostolei dar neapskaieziuo- 
ti, bet matyt labai dideli.

Nnkentejo ūkininkai duoda 
, kad paliuosuotu 

žemos mokosezio.
Sziomis dienomis per Ro- 

kiszkio apskriti praūžė smarki 
audra su ledais. Audra (ruko 
apie 5 miniitas. Ledai buvo 2 
em. diametre didumo. Audra 
daugiausia paliete PacziaUnes, 
Morkincziunn, Paszkoniu, Vle- 
nopolio, Maszoniu, Grunbinu, 
Krupiu, Pilgenu ir Zaviecisz- 
kio kaimus. Ledai iszmusze: 
kvieczius, avižas, žirnius, mie
žius ir linus isz viso apie 300 
ha plota.

Be to, ledai iszdauže ūkinin
kams langus; nuplesztas vie
nas ezerpiu stogas ir iszrauta 
daug vaismedžiu.

Apytikriai audra 
jams padariusi apie 50,000 lt. 
nuost uoliu.

Nuost uolia i

praszymus 
nuo

dideli.

stogus

gyvento-

DVIEJU AUTOBUSU DIDE
LE KATASTROFA 

LIETUVOJE.
Szaneziai. — Prie Paneirin- 

nes tilto ties užsisukimu, in- 
vyko smarkus dvieju autobusu 
susidūrimas. Kaip tik tuo me
tu ant tilto užsisukimo pasitai
kė traukinėlis. Szoferis norė
jo ji lenkti, kitas szoferis da
vė kelia, ir tuo momentu vie
nas ant kito užvažiavo. Isz- 
vengti katastrofos nebuvo ga
lima, nes autobusai (‘jo visu 
savo smarkumu. Per katastro
fa abu autobusai gana 
kiai apdaužyti.

Žmonių nenukentejo niekas. 
Tik važiavusia viena ponia ne
daug sužeidė stiklai. Tuoj pa- 
szaukta komisija, 
tastrofos priežastį 
kams nuostuoliai 
niai.

— Prie Panamų-
I.

sinar-

S

isztirti ka- 
. Savinin- 
tukstantin-

baž-
o

NORĖJO PASIPUOSZTI MO
TINOS SZVENCZIAUSIOŠ 

KAROLIAIS.
Kaunas. — 19 metu p-le Oul- 

binaite panoro puosztis
nycziu stovylu papuoszalais, 
lovas pasikloti 'altorių užtiesa
lais. Tr, sztai praėjusi pava
sari (Balandžio 25-28 d.) ža
liojo kalno kataliku bažnezioje 
nutraukė nuo altoriaus uždan
galus, gėlės ir kitus papuosza- . . « > • • « w d klūs, o Bazilikos bažnyezioj nuo 
Motinos szveneziausios kaklo ♦ .
nutrauko gražius karolius.

Bet už tai p-le Bulbinaite 
Kauno apygardos teismas nu
baudė 3 metus sunk, darbu ka
lėjimo.

rr

PERKŪNAS LYGIAM 
LAUKE UŽMUSZE SENI.I f «
Raguva. — Rugpiuczio me

nesio 22 diena apie 14 vai pil. 
Dirse apie 60 metu amžiaus isz 
Statiflzkitf kaimo baigės arti, 
ėjo in namus pietauti. Pusiau- 
kolyje ant lygaus vioszkelio pil. 
Dirse perkūnija nutrenkė no 
gyvai.’41"' , . . Jrj

I
gyvai.

«0

i

1-

A U JJ 12J
- -  _______________________________________ -■ - - - ■ 1

Jonas Magdikalas
~ ........

/t r . t ■ rr t v »įį ’ If “ • h m P* r*** • f ar*r* *■"’*<«•** * e r^p.

Nauja Szvįesa v pe| Eroplanu. f »i

Jo gyvenimas, vargai ir mirtis, 
persiskyrimas su pasauliu.persiskyrimas su pasauliu.

leli nuo szakneliu degtines.
..T_. j nuo

i (TIKRA TĘISYBĘ)

IM
Aaztuoniol i k t o szjiąit meczi o,

i Tankiai jis apturėdavo 
kaimo motorėliu dovanu, bet, 
jeigu bent kuris neszdavosi in- 
sidejes rudines kiszeniuje bute- J. ' iL. ' » _ ....

pabaigoje, viename,

vaikas. Tvartas buvo apdraus
tas 55,000 litu.

Rugp. 19 d., nakti Pane- 
Szimoniu v., Szi- 
udoge pil. Eolik- 

Juozo Stanio 
malimas.

vėžio apskr 
leikiu vienk.

.Jokanto ir 
garinis 
padaryta 45,000 litu, 
buvo apdraustas v.dst. 
instaigojo ‘26,000 litu.

Kitas — Marijono 
kausko — garinis malūnas su 
visais inrengimais sudege Rug.

Vi t art u dvare,

so

M

S

Nuost uoliu 
Turtas 

apdr.

Cliodo-

21 d., 24 vai.
Pas vilo v. Nuost uoliu padary
ta 150,000 litu. Malūnas taip 
pat buvo apdraustas valst. ap- 
dr. instaigojo 50,000 litu.

Abieju gaisru priežastis 
a isz k i na ma.

gaisru

SMARKI APGAVIKE.
Pil. Monika Bukoviene 

Szimkunu k.,
gyv.

v.,
! r».

Tauragnu 
prancsze kad ji atvykusi Kau
no ligoninėn pas gydytoja ir 
jo belaukdama susipažino su 

kuri pa
gavus isz 

Amerikos 1000 doleriu ir no
rinti duoti kunigui miszioinis, 
bet neturinti smulkiu pinigit 
Todėl prasziusi Bukovienes pa
skolinti 170 litu, 
katedros szventoriu pil. 
kviene inteikc praszimus pini
gus, o nopažinstamoji paliku- 

jai pundeli, sakydama, kad 
doleriai. Bukoviene nesn- 

gryžiant isz kunigo 
, patikrinusi jos

kažkožia moteriszke 
si sakius, jog esanti

T

Nuėjusi In 
Bu

patikrinusi

si
esą
laukdama
mot ori sžkes
pundeli rado vieton paliktu pi
nigu J ik popiergaliu.

AUTOBUSAS UŽMUSZE DU 
ARKLIUS.1

Pakelyj isz Kauno in Kėdai
nius ties Juozapavo dvaru au
tobusas susidūrė su 
abu arklius užmusze.
važiavęs žmogus sužeistas long 
vai. Szoforis suimtas.

Ties Marvos kaimu pakeliui 
isz Kauno in Ukmerge taip pat 
rasta autobuso užmnszti du ar
kliai, bet dar nenustatyta, koks 
autobusas galėjo užmnszti tuo
du arklius.

vežimu ir 
Vežime

SZIAULEI UŽKLUPO ANT 
LIUDVINAVO

Vilnius. — Artimoje Veizė
jo, prie Lenkiszko-Lietnviszko 
rubežiaus kuopa Lietuviszkn 
sziauliu užklupo ant Ludvina- 
vo. Sziauliai jau ko’ne inejo in 
Ludvinava, kad'a juos užtemi- 
no Lenkiszka patrule. Prasidė* 
jo szaudimai ant abieju szaliu. 
Keli kareiviai ant 'abieju sza- 
11 n likos sužeistais.

NUSISZOVE ŽYDAITE;
NEGALĖJUSI UŽ

KATALIKO ISZTEKET.
Rokiszkis — Nusiszove Kau

no universiteto studento Ka- 
cąite. Ji buvo turtinga levu 
duktė. Nusiszovimo priežastis 
— meile. K. Kaune insimylejc, 
in studentą katalika. J. Priesz 
nusižudymą ji gavo laiszka 
nuo mylimo. Vakare K. pap
rasze broli, kad jis jai pa rody- 
tuiRaip vartoti revolveris. Tė
vai jaute, kad ji myli katalika 
ir buvo pradėjo ja persekioti. 
Tėvai nuo jos buvo net paslėpė 
geresnius rubus. Studentas yra 
Rokiszkietis ir jio abudu jau 
gimnazijoje būdami draugavo.
...........m .................
KVITU taygih Dnracyatema del fe* 
mokėjimo pinlfu ligoniame. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del K* 
Morisus uog sudėtu pinigu ent 
auafrinkimtie Proku • • • 8lo»

’ |T ...................... S T ’7

KVITU knygele Draugystėm* del fe*

Prokt • • •
W. D. BOCZKOWSKLCO^ .

MAHANOY CITY* PA.
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La Salio Wo- 
kožnas po

luk a vesztis namo, jis jeigu tik 
patemydavo, tai jiui ir jo.

Parvažiavęs mužikas namo, 
nornnda pusbutelio tai ir sako:

Pasitaikydavo, Ifad beirau- 
kiant k a isz kiszoniaus ji ir

nteU, gimė
V f 1 •
iv miestoly-

kuris stovi ant■ i t . t. 1 ‘X ; i a ■ T

pabaigoje, vjeniamą:
Jonukas, nedideliame miestely

_  _ ~ ~ ~ 1 ! j I it « 

.1 .ii
ja Vilkijos 
augszfo’ 
kranto.

atatniiH Neminto
t

Jo motina, vardu Magdalena, 
i Jonukątapo naszlo, bet maža 

vienok ii įstengė auginti ir už' ‘ I
laikyti sveiku, nors ji ir menka 
pelną turėjo |.urtingCHiii<wns 
miestelio gyventojams, jiems 
vandeni neszdama ir sziaip pa
tarnaudama.

Mažas Jblriikhs augo spar- 
cziai. Nuo to laiko, kada pra- 
dejo bėgioti jau šluboj nebūda
vo; jis visuomet tai po Nemuną 
maudydavosi vasaros laiku, lai 
po gatves vaikszcziodavo, ir 
tai vis vienas be mažiausio mo
tinos prižiūrėjimo. Neretai jis 
sutikdavo ir motina, belipant su 
viedrais vandens in kranta, ku
riuos ji taip sunkiai vilkdavo, 
vis tik del to, kad save ir ji ap
gint nuo bado.

Jonukui gerokai paaugus, ji 
jau visi gyventojai tankiai ma
tydavo ir pa 
pažinojo, 
davo visokiais 
rnais

t nrejo turtingesniems 
it m a m

kiant kn 
patemydavo, tai nieko nedary 
davo, nes jis taip paimdavo 
taip ir atiduodavo asz tik sztn 
leavoju, — tardamas.

Pypkes taipgi 
but isZsikiszusios 
niaus, nes tik jis patemydavo 
tai jau ir jo. Nors pats noru 
ke ir jam tos pypkes nereikia 
bot jis kitam padovanodavo.

♦ * ♦
Taip begyvendamas, 

prisitraukė ’artyn jau ir devy
niolika szimtmeti.

Nors 
t rumpinos,

< i

> ‘
- ;

f

negalėdavo
isz kiszc-

J

)

Jonas

lrjau jo gyvenimas 
bet tokio jo olgi- 

maisi visai nesumažėjo ir neši
mai ne. 

T

Ne vienas neretai 
nuo jo 
ži not. 
kerszta

v

taigi tik

,,,, . .<*** «• «i«

Neseniai likos padirbta nauja szviesa ant 
clier namo, (’hieage, kuri turi asztuonis zerkolus, 
penkias pėdas augszczio, kurie atmusza saules szviesa diena o 
nakti atmusza raudona reon szviesa. Szviesa matyta per dau
geli myliu visoja aplinkinėje,

w

gal motinos gerai 
Neretai jis a t si žy mo

savo pasiolgi- 
ir szolmystomis. Augant, 

savo szelmystes taip ink u re, jog
jau likos visu ir žinomas, kaipo 
tokis, tai-gi ir, jai g n padaryda
vo, jam už tai jokios kovos no 
būdavo.

Karta Jonukas o jo gatve; ji 
pamate jo motina ir szaukc ji 
prie savos nes kas tai jia buvo 
inteikes szmota pyrago. Bet Jo
nukas nenorėjo prie jos berei- 
kalo eit. Tuomet motina iszsi- 
traukus isz prijuostes gabalu, 
szaūkdama fare: Jonuk, te ha
le; (Halo —Ž
O Jonukas ir jo motina pyraga.

ir už stikleli degtines.

jam už tai jokios

rdiszkai pyragas. 4
tik Žydiszkai ir vadindavo — 
h'ale.)

N no tos dienos Jonukas jau 
ir gavo vardu “June de Magde 
hale” nes nekurie isz žinomu ji 
tai pavadino. Tas su laiku, pra
siplatino po miesteli ir visas jo 
apielinkes.

- Mums Lietuviams tas Jonas 
yra žinomas kaipo Jonas Mag- 
dikalas. Kuomet Jonukas gero
kai užaugo, Ig tycziomis pasi- 

, tamirė jo numylėta motina 
kuri ji augino ir mylėjo.

* ♦ ♦

Jonui sziandien persisUite 
mintyja dvi puses: gaila taip ii 
gai turėtos motinos, isz kitos — 
busiu sau liuesas, kaip pauksz- 
tis laukuose.

Po motinos m i rėžiai 
labai
Nors jis jokio darbo nedirbda
vo ir jokio užsiėmimo neturėjo, 
bot jam nereikejo bado, 
vargo ir prisiėjo, pakęsti.

Tarpe miestelio gyventoju jis 
jau buvo žinomas nuo seniai,

, Jonas 
urnai pradėjo keistis.

•nors

todėl ji nevienas neatstumda
vo nuo saves; kiekvienas bent 
už mažiausiu jo triūsa suteik
davo jam ir pavalgyt, r ubus ir 
guoli, o taipgi ir iszsigert jam 
netrukdavo, nors jis savo pini
gu niekad neturėjo.

Jaigu kartais apsiimd'avo 
kam ka atlikt, tai stengdavosi, 
kad kuogeriausi'ai ir teisingai.

Turgaus dienomis paiimdavo 
kam nors arklius padubo t, tai 
iszsededavo ant vežimo visa 
diena — dabodavo kaip prigu
li. Tai-gi visi už ji varžydavo
si ir jain fundydavo.

Vaikszcziodamas po miesteli 
sutikdavo moterėlės su kiau* 
szineis, kaipo jam visos ir ji 
pažinodavo, tai ne nebijodavo
• e «* *

z;

i
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jos jo. Jis greitai eidamas mei
liausia jas kalbino ir, jeigu tik 
kaszeje būdavo pora desetku

t

kiausziniu, nelikdavo kartais 
no vieno, kratais kelis palikda. 
vo. ' .

Tai jis tik juokaudamas at-
likdavo. .

Jeigu jos jo neauga ūda vo, 
tai jau ir jo kiaunallilai. Nu- 
neszdavo jis Jankelieilei ir ati-
_ ■■ *. J . . ' _ — ‘ V - A.

duodavo, už tai gaudavo strk
1 '\ : ?>■' •.t.'1'Ap ’’ i ■, '■'K' 'i/iV'Tt

r.

gaudavo 
ir per pa k a u sz i užva- 

Jaigu kas koki ant kito 
turėdavo,

Magdikalo papraszo, o tas nie
ko nelaukdamas, priėjės suker
ta pora kartu per ausi, ir eina 
sau. Ta jis atlikdavo tik “sztu- 
komis”

Jo visas gyvenimas buvo pa-
naszus szvento kuri taipgi pa- 
nasziai vaikai užpuldinėdavo, 

, girta pamate mė
tydavo, bet jis ta viską nukel
davo. Czia niekuomet neiszszo- 
ko isz niekur meszkos, kad ap
ginti. ji sudraskymu užpuoli
ku vaiku.

♦

akmenimis
i užpuldinėdavo 
firta pamate mc-

* ♦
Buvo tai ruduo. Ūkana buvo 

apsiautus visa žemo; nors sau
le ir buvo užtekėjus, 
spinduliu nesimato.

Visi subudo, sukilo, bet Jo-

bot jos

nas ne...

nors

Kokia baisi regykla pasiro
do Jankolionei, kuomet ji isz- 
vydo ji isztiesusi ant suolo jos 
alinoje, negyva Joną...

Kaip turgaus dienoj, žmonių 
buvo isz visur privažiavę. Vi
si sujudo Jono mirezia. Kiek
vienam buvo iristabu ji 
paskutini karta pamatyt.

Kiekvienas grūdosi apie ji 
ir žiurėjo; vieni gailėjo jo, ki
ti džiaugėsi isz jo mirties.

Jankelione skubiai ruoszesi 
apie ji. Užsako graba ir tuoj 
norėjo ji palaidot nes mat tur
gaus diena, tai kad vietos ne
užimtu.

Griiban sukrovė visus jo pa
laikus, ka tik jis turėjo ir Mau- 
sza su savo szyvoku, kuris vos 
tik galėjo paeit, veže in kapus, 
žinoma, ant katalikiszku ne
priėmė, tai -nors ant degtinėje

Karalius Arėju
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Žymiausio Lietuviu Dainininko
Juozo Babravicziaus

------RENGIAMA------
i

Didele Rudenine Ekskursija
IN LIETUVA

Skandinavu-Amerikos Linijos
POPULIARIU IR DIDELIU LAIVU

“FREDERIK VIII”
Isz New Yorko 18 Spalio V. D. 1930

IN KLAIPEDA
Per Kopenhagena

NEYELUOKIT RUOSZKITES 1SZ LAIKO

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės 
Pas Savo Agentą arba

Scandinavian-American Line
27 Whitehall Street, 
248 Washington Street, 
130 N. LaSalle Street,

New York City 
Boston, Mass.

Chicago, Ill.
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mirusiu,
tam panasziu kapus.

Kas tik gyvas, žydai ir kiti'

skanduoji u ir kitu

žmones, vaikai ir suaugo šoke 
paskui vežama graba kad pas
kutiniu kart atsisveikint 
Jonu.

Joną užkaso žemiau, Nemu
no pakrantėje, kur kartais ty
kus, kartais vilniuotas vanduo 
banguoja pro ji, kur vejas 
smiltis žarsto, kur nėra jokios 
užtvaros ir kur visi liuosai 
vaiksztineja, kur kareiviai 
musztruoja savo arklius. Grei
tu laiku žymes jo kapo neliko.

Jis czia gulėdamas, gerejasi, 
rodos, bangomis pro jo kojas

ir kur

su

kur
• •VISI 

kur

-- --- ------ X-... - ------ - #

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
K 'j

tekanezio Nemuno, ūžimais ir 
szvilpiraais garlaiviu, jo teip 
gerai žinomu, 
ninku ir t.t.,
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riksmu tropti- 
bet vėl raukiąs! 

kaip virsz jo jodinėja ir laksto 
kareiviai, su kuriais jis leipuiBI
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draugavo.
Saulute tekedama ties jo ko

jomis, musza savo pirmus, isz 
užkalno praslinkusius spindij- 

»Hi- 
nes jau .rytas, 

visi sukilo, bet tu da nė. 
Bet Jonas jau to neklauso

J.V* MIVIH.H, lino*.,..

Ir saulute nusileidžia, aplink 
ji apsukus, ties ję gal va,o jr 
vėl ryte ta pąt atkartoja — bu
dina Joną, bet jis nesikelia..

♦ ♦ ♦
Miestelis*aprimo, niekur Jo

no nesimato. Visi bėdavojo jo.
Nebuvo kam dabot arkliu, 

nebuvo kas iszima kiauszinlus 
isz kasziu, nebuvo kam pypkių

liūs in jo veidą, tarytum 
kydaina: kelkis

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

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

n ’ 
11 guli sau per dienas, ilsisi...

vėl ryte ta pąt atkartoja — bn-

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

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas.
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

ii ' t i

Vein laikas
Jeszkojo tarnaites i

A
Homer Lapp, laimėjo sidabri-

ni kielika už tai kad yra ge
riausiu ir greieziausiu a rojų Ii- 
Ii nojuj. Jan trecziu kartu jisai 
laimėjo dovana. Are jisai su tri 
mis arkliais greieziau ne kaip 
kikti su traktoriais.kikti su traktoriais,

4

ir degtines trauki net isz kiszc-
• • tniu, nes Jono jau nebuvo
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kaipo

Asz atsisveikinau su savo 
draugu EI i bert u, pirm dvide- 
szimlies metu, Vara kruče; asz 
pnrgryžiau namon in Europa, o 
jisai pasiliko Amerikoje, idant 
szimta pirmaji karta, o pagal 
jo iszreiszkima, phdarytu at
aka (užpuoli) ant laimes, ku
ri visuomet nuo jo pabėgdavo. 
Tris paskutinius menesius 
pirm persiskyrimo mudu gy
venome drauge graibstydamie- 
si prie visokeropiu spekuliaci
jų, loszeva rizikinius loszius, 
pardavinėjome malkas, važio
jome anglis, kasome sidabrą, 
bet niekur neturėjome pasise
kimo. Pinigu jau neturėjome, 
man vis tai ingriso, ir asz už
maniau iszbandyti laime.

— Ka veiksi ? — kallwjo ji
sai paprastu ironiszku balsu.— 
Hziczionai asz galiu būti veži
ku arba pasiustiniu, vis tiek, 
nieks manos nepažysta, gyve
nu kai į) filozofas, nakvoju po 
szieno vežimu; o Europoje asz, 

vai k va i k is senoviszkos
poniszkos gimines, turiu prisi
laikyti prie invairiu intarimn, 
czion, sziadien asz — nieks, ry
toj — prezidentas, milionerls, 
didis politiszkas veikėjas ar 
fabrikontas siuvamu masziniu, 
žinomas visam svietui.

Asz nusijuokiau.
— Szimta doleriu asz trtu 

paliksiu! — tariau asz jam.
— Juk tai visa manta!—• 

RUsznko. — Kada asz tau juos 
atiduosiu — nežinau, rasi pu 
žeme! — pridūrė jisai melian- 
choliszkai szypsodamasis.

Dvideszimts metu praszoko 
nuo tos valandos, o asz ne žo
džio negirdėjau nuo savo drau
go, ir sztai asz pamaeziau ji 
alaus ir dailu mieste, Munche- : 
ne, jis labai atsimaino, nors ir 
pasiliko vis tas pats. Jo szvies- 
geltoniai plaukai buvo taip— 
pat tankus, kad ir mažuma ži
li, jis attuko ir gavo lyg ban- 
kierio lyg plantoriaus pavida
lu. Asz ne isz sykio ji, pažinau, i 
kada susitikau ant ulyczios.

— Elibertai! — pagalios 
suszukau, gerai insižiurejos.— 
Argi isztikro ežia tu esi f

— Tai gi, tai asz — atsake 
— ir parvežiau tau ta tavo 
szimta doleriu, po draug su už
augusiais nuo penkto paluko 
pinigais. Ar tu ežia gyveni?

Czia!
Ka veiki ?
Dakta ra uju.

— Szitaip! — trauke jisai, 
juokdamasis. — Na, kaip ci-
naši f

— Pusėtinai.... 
kur tu?

Bet isz

Isz San Francisco. Asz ton 
gyvenu, o ežia atvažiavau su 

Asz daug macziaureikalais.
nuo to laik, kada persiskyre- 
me, tik ežia ant ulyczios ne 
vieta pasakoti. Kur tu gyveni 1 
Ar esi vedos?

— Ne da!
— Tai juo geriau. 

| —Kodėl?
— Tai asz tik taip sakau. 

Ar turi vieta gyvenimą?
— Turiu, kiek tai yra ga

lima jaunikiui. Ateik — tai pa
matysi.

— Asz pas tave szi vakaru 
užeisiu, tai apie viską pasisz- 
nekesime.

Jisai užsiraszc mano adresu 
ir lygiai ant asztuoniu vakare 
buvo pas mane. Prie stiklo 
alaus sztai ka jis man papasa
kojo:

—. Persiskyres su tavim, asz 
tariau: “
arba, numirti!“ Mirti 
daug miela, ypacz kad žmogus 
jautiesi esąs jaunas ir stipras. 
Vienok asz jau buvau netoliau
sia to, kadangi ta tavo szimti 
jie prapuldžiau ant vienos Fi
zikines spekuliacijos su javais, 
ir asz pabaigtinai neturėjau ka 
valgyt. Priverstas buvau kibti 
,vel prie kokio naujo dalyko. 
Vežiku, visuose jo pavidaluose, 
jau buvau buvęs szeszis sykius, virtiniu szypsodamasis. 
41® innvh inorriara tna rnmouina ’L!..,. 4h** 4

dabar turiu pralobti
neper-
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Abelnai Vcrakrucas man už
tektinai nusibodo ir asz parsi- 
samdžiau už peczkuri ant lai* 
vo, kad galecziau pasiekti San 
Francisco. Atvykau su deszim- 

Ejosležia doleriu delmone. Ėjosi 
strukai. Tapau laikrasztnoszlu, 
bet ir ežia man nenusiseko, 
man. ant dvideszimts septynių 
metu ne t ai Į) lengva buvo bė
gioti 
mano jauniems 
taip sakant, draugams, 
cziau tn darbn.

Likosi man isz viso tik pen
tinai, vargas pro

to mokina, ir sztai ka asz su- 
Atminiau, kaip as

su laikraszcziais, kaip 
vikriomsir

Me- j

k i doleroi.
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mislijau. Atminiau, kaip asz 
syki Neapoluje, slaptydamasls 
nuo lytaus, patekau po arka 
teatro St. Carlo ir mažiumiau- 
siai iszbuvan visa valanda 
draugystėje ulyczinio rasziko, 
nenoroms mokydamas jo 
mes to. Apsukęs ir pažines vi
sa miestą, asz patyriau, jog 
daugeli tenai ne perdaug gerai 
suvaldo pluksna, nors vartoja 
milijonus. Tai asz ir sakau, 
“busiu ulycziniu rasziku, o juo 
labiau, kad mano ranka buvo 
gera ir asz mokėjau kelias kal
bas.“

Ko ežia laukt, nuėjau, iszsi- 
rinkah žmoninga vieta, ties 
mediniu teatru, nusipirkau 
milžiniszka, dryža lytadangti, 
gavau kede, plunksna, popie
riaus, raszalo, pasiėmęs skly
peli audeklo pritaisiau prie 
dangcy.lt), ir paraižiau sztai ka;

“Sziczion raszo gromatas vi. 
šokioms kalboms: Iszpanisz- 
kai, Angliszkai, Vokiszkai, Ita- 
liszkai ir Prancuziszkai.“

Sėdausi ant kėdės ir laukiu. 
Kaip matai atbėgo pas mane 
szeimininkas traktiernos (salo
no), kad asz eieziau szalyn. 
Asz neapsileidžiu: sakau: uly- 
czia ne tamstai priklauso, bet 
yra savastis kiekvieno Amori- 
kiszko ukeso. Apspito žmones 
pradėjo juoktis, karqzihmhikas gatava, 
taip-gi pradėjo juoktis ir pali
ko mane.

Per visa diena landė apie 
mane žingeidžiai; isz manes 
juokėsi, mane erzino, asz ant 
to nežiūrėjau ir kantriai lau
kiau.

Tris dienas taip asz iszsede- 
jau be darbo, silpnumas no isz. 
alkio; neturėjau ne skatiko.

Isz nuobodulio ir silpnybes 
asz užsnūdau: sztai jauczlu, 
kas-žin kas judina mano petį, 
atsimerkiu ir matau: ties ma
nim ilgaskvernis airis, su pilku 
cilinderiu ir žalia lypkc, ant 
kurios kabaluoja storas aukso 
retežėlis.

— Ar tamsta supranti Ang
liszkai f — klausia jis manos.

— Suprantu ir moku ra
szyt, — atsakiau skubinai, uz- 
simirszes, kad esu peralkes Ir 
suvargęs.

— Ar tamsta moki ir Isz- 
paniszkai raszyt ? — trauke ji
sai.

žmoniuga vieta

re-

— Kuopuikiausiai! — at
sakiau tvirtai.

— Matai tamsta, yra toks 
dalykas — tarė jisai, žeminda
mas baisa ir iszrodydamas 
paslaptinga veidą — man rei
kia paraszyti gromata...

— Gerai, vioszpatie, ka per 
gromata ?

— Vienai moteriszkei!
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vienatines gorilos kuri užau- 
keturis

“ Bamboo ” 
go Filadelfijos žverinyczioja. Susilaukė jisai 
bet kaip ilgai gyvens, tai nežinia, nes gorilos uždarytos kletko- 
ja ne ilgai gyvena nesmirszla isz nobodumo. 1

mata ? Ar tamsta, jai perszicsi ?
— Tuom tarpu dar ne: asz 

ja nevisai pažinsiu, liktai ma
cziau isz tolo, niekad su ja ne
kalbėjau, bet ji man patinka 
ir asz noriu kad ji tai žinotu.

— Tai gromata turi užver
ti savyje iszreiszkima jus jaus
mu ?

— Taigi, in ta gala! Tiktai 
pasirūpinkit, kad gromata bu
tu porliudyjanti: tegul ji man 
at sako, 
pažinti.

— Hm, 
gyvena ? 
O kaip!

džius labai gražu 
ji tur isztekliaus.

— Ar ji viena?
— Taigi! Ji naszle

padori, ne su vienu neszneka
vyro —

kur mes galime pasi-

kur ji
ar tamsta žinai J

Turi nusisam-
gyvonima;

r d i do i

neinsileidžia nojokio 
aiszkino man airis.

Taip, dabar asz supran- 
ko tamstai reikia. Jeigu 

norite, palaukite czion viesz-
butyje: pakol i tamsta iszgersi 
stiklą alaus, jau gromata bu.*'

tu

Taip greit? — paklausė

mot u s

-o , -■ „ . —„—..— -E

Asz perskaieziau 
pusiaubalsiu bet aiszkiai. Ai
ris klauso iszsižojes.

tarė jisai po va- 
ir gana drueziai

gromatn

Hm!
Jlandeles

iszroikszta ?
— Drucziau negali iszmls-

<

lyt!
Taip! — tarė jis. Man 

jog nė pro szali butu 
priminti kad asz turiu daug
rodos,

pinigu ir kad 
n as.

a sz džcntclmo-

— Jau ji isz gromatos ma
tys, kad* tamsta geresnis 
kiekviena džentelmeną ir var
toji neiszpasakytomis gerybė
mis.

Airis kraipė galva, lyg ne
su visu tikėdamas ant mano žo
džiu.

u z

Togul bus, kaip tamsta 
— Tamsta geriau žinai.

szirdis mano pradėjo 
Kiek pra- 

negražu o
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Dienos Szviesos Taupymo 
Laikas.

(Daylight Saving Time)
Klausymas — Ar visos valsti
jos užlaiko dienos szviesos tau- 

Ipymo laika 
ing Time“?

K. A. Newark, N. J.
Atsakymas — “Daylight 

Saving Time“ prasidėjo kares 
laiku kuomet reikėjo “frtupytl 
kurą. Nėr priverstinas ir nor 
universaliszkas. (Connecticut ir 
Maine valstijos invede instaty
mus drauidžiant nnstntymn 
laikrodžiu vioszose vietose pa- 

daylight naving time“, 
valstijose ban-

draudžiant

gal “ 
Kad nors tose 
kos, krautuves ir fabrikai už
laiko nauja laika. 
Saving Time 
landžio 27 dienu, ir baigiasi 
Rugsėjo 28-ta diena.

27 diena

“Daylight 
prasideda Ba-
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Szis milžiniszkas varpas, prie kurio stovi žmogus turintis
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• ♦Partijos Linijos“ Kongrese.
Klausymas — Ar negalite 

man praneszti kaip susideda 
Kongreso butai kaslink parti
jų? Man žingeidi! žinoti nes ar
tinasi kongresiniai rinkiniai.

T. (\ New York (’ity.
Atsakymas — Tsz 96 senato

rių, 56 yra republikonai, 39 de
mokratai ir 1 darbo-ukininkas. 
Atstovu Bule yra 435 narini. 
Isz tu, 266 yra Republikonai, 
165 Demokratu ir 1 darbo-uki
ninkas. Sziuom raszymu trys 
mirė ir vietos neužimtos.

c <

■■

266 yra Ropublikonai

Svetimos Kalbosf Knygos.
Klausymas — Sulig, naujo 

tarifo akto isz 1930 metu kiek 
reikalaus muito už knygas sve
timose kalbose?

A. C. V. New York City
Atsakymas — Nekurtos kny

gos inleidžiamos už dyka. Mui
to Biuras, tik pereita diena, in
take visiems muito 
riams inleisti už dyka 
gas“,

kolekto- 
“kny- 

knygutes svetimu raszy-

szeszias pėdas aiigszczio, yra didžiausias isz 72 varpu, kuriuos 
pakabys bokszte Riverside Baptist 
ezioja New Yorke. Sz
linkui ir svėre 20,/i tonus. Jojo balsas Ims girdėtas už penkiu 
mvliu tolumo, e

(Rockefellerio) bažny* 
itas varpas turi 16 pėdu ir 2^ colius ap-
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Pribuvo in miestą, inejo in 
saluna, 

Mergele lyg 3 valandai buna, 
Per ta visa laika kiauke, 

Nuo baro visai neatsitraukė. 
Ant galo pas gimines nūs vi* 

riavo, 
Bet ten nakvynes negavo.
Ba buvo proto netekus, 

Taip nusilakus.
Sugryžta in ta pati saluna* 

Ir net 6 valandai buna, 
Josios bode negalėjo atsika

binti, 
Turėjo saluninko nakvynes 

praszyti.
Per pora dienu po miestu 

bujojo,
Net už keturiu dienu namo par* 

sibaladojo.
Turėjo geras dienas, .. 
Mate ja ne vienas.

Kad tu būtumei in pekla nnvtu 
žiavus,

Ne kaip sarmata Lietuviam^
I

l

w

O jus isz Garės misiukes pasi
liaukite,' 

Kitu per dantis netraukite, 
Ba kaip in sztora sueinate, 

Tai visokius niekus atrandate. 
Badai nekarta ir susimnszate, 
Ir viena kitai užpakali rūdijate 
Neva vadinatės “misiukes“, 

O darote kaip kvailiukes.
Yra ir merginu perki t rusiu 

Kad ir nusiususiu,’ 
Bet ant burtii nusimano

Ba jau ne viena vyra prigavo.

toju ir'atspausdintas svetimose

sakai.
Sziaip ar taip, bet gromata la
bai gerai paraszyta. Kiek asz 
tai esmių tamstai kalias?

Tokia užklausimas mane su- 
smngino,
smarkiaus plakti: 
szyt?..Per daug 
per mažai — nor ka. Ant galo 
dasiproteios tariau: ’

Už tokias groniatas asz ne
turiu paskirto prokio... Džen- 
tehnonas mokės užmokėt džen- 
telmoniszkai.

* «

— Airis nieko nepasako ant 
tokio kytro pasakymo, pama
ži nustume mane nuo sėdynės, 
atsisėdo pats pasiėmė plunks
na ir palengva, stambiu rasztu 
pasirasze savo pravarde, pas
kui isžeme isz milžiniszko port 
folio kuverta ant Jkurio užra- 
sze adresa ir vėl manes atsi
kreipęs tarė: ‘

— Penkiu doleriu tikuosi, 
bus tamstai gana? ,,

Ir, siekdama^ su ranka prie
Isz 

džiaugsmo asz tuo jaus szo’kau 
in karezema melsdamas szei- 
mininko, kad kuogreieziausiai 
man duotu pavalgyti. Pama-

kalbose
i i * " t 1 / I ' i ♦ H "

f *

jisai lyg netikėdamas.
— Tik žiūrėk tamsta, kad 

gromata butu porliudyjanti,— 
mokino pamilęs ilgaskvernis.

— Be baimes, naszle užsi
degs karszta meile del tamstos 
ramina u asz ji urnai griebda
mas plunksna.

Airis nuėjo in vieszbuti.
Insiveisdydanis pnvidala gra

žios Iszpanos, asz pradėjau 
szoip:

Saule mano duszios!
Dangus tur žvaigždes, jūres 

žemeziugus, San Francisco — 
tave! Duszia mano buvo apte
mus, kol asz tave nemaeziau; 
tu inpyliai in ja srove szviesos 
ir blizgėjimo. Ji paveidi da
bar in ugnines jurias, in ku
rias tu inmetei liepsna. Tu la
kioji ant ju kaip deive, 
karta nematoma, del manes ka
da asz noriu prie tavos prisi
artinti. Tu nežinai, jog asz ta
vo myliu, del to kad tu, lyg an
gelas, nunuleidi savo akiu ant 
griesznos žemes. Gražybe isz 
gražybių žvaigžde duszios ma
no, geriausia terp moterių isz- 
klausyk manos, atkreipk akis 
savo manos ir tikėk manim, 
jog eile mano del tavos czysta 
ir neatmainoma. Asz noreczian 
areziau tave pažinti, žvilgtert 
in tavo duszia atvert tau savo 

tikėk i > , .I benes pastacziau ant t mato- 
, miausios vietos. <neatmesk mano praszymo, pa-

asz

* «

O

bus tamstai gana?

skrybėlės, jisai nuėjo.
kas 1

-W -- '

tęs pinigus, jisai piielai iszpil-

< ( Hitch Hiking
4 4

) >

hitch hi- 
autoino-

Klausymas. — Ar 
king“ (sttstabdymas 
biliaus vicszkelyjo ir praszyti 
automobiliaus savininko pave- 
žyti) instatymu 'draudžiamaj

S. IL Chicago, Ill.
Atsakymas — Keturios val

stijos, Maine, New Jersey, Min
nesota ir Wisconsin ir District 
of Columbia invede instatymus 
draudžiant žmones stovėti vie- 
szame vicszkelyje ir praszyti 
automobiliaus savininko juos 
Pavožti. tpavožti.

padarius.
Daugiau nesakysiu, 

Veluk nutylėsiu, 
Kaip da karta atsisuksi, 

Tai dievaž s.oranda nusisuksi.
9

' *

Asz dėbtelėjau jam in akis, szirdi! Meldžiu tavęs, 
— Ne prastai moteriszkei, mano karžygiszku žodžiu Ir

do mano pvaszyma ir in ber
tai ni valandos jau asz baigiau 
valgyt pietus, kurios man pa
davė ežia jau po lietadang- 
cziu terp popieros bei raszato.

Socziai pasivalgos, asz netu- 
redams ka veikt, patemyjau, 
jog man reikia dar vienos kė
dės del klientu ir, neilgai mis- 
lyjes, nuvejes, nusipirkau aug- 
szta, parankia kedo,. ir atsiga-

pridūrė jisai, — labai augsztai 
motenszkei, vienai Iszpanisz- 
kai signorai. Asz noreczlau 
jai paraszyti meiles gromata—• 
trauko jisai drąsiai. O ve, ma
tai tamsta, juk asz galiu tams
tai pasisakyt, man lengviau 
uždirbt deszimts doleriu, nei 
kaip paraszyti gromata augsz
tai moteriszkei. O tamsta, man 
rodosi, veikiaus galėsi tai pa
daryti, — vėl žemindamas bai
sa užbaigė airis.

— O, asz moku raszyt 
augsztoms moterims, — pat-

. Ko-

• ♦ • 
I

Ohajui luini mergaitei iržgimd 
kūdikėlis.

Biednas nebagelis, 
Motina negalėjo niekur kui.nl 

gauti, 
Turėjo net menesi laukti.

O gal da nekriksztytas, 
Juk kūdikėlis nekaltas.

Tai vaikine niekai, 
Tegul buna ir kitu griekai, ’ 

Tegul ir kas peike, 
Bet kūdiki pakriksztyt reikiaC.

Si * ♦

Netli Szenadorio buvo mergos 
dvi, 

0 pagonkos norėjo vyniotis 
abidvi, 

Na ir viena apsivydavo, 
Szaip taip vyreli gavo.
Kitagi taip perpyko, 

Suėmus savo daigtus isznyko 
Tai vat ka piktumas daro, 
Mergina badai in Baltimore 

iszvažiavo.
O kad namieje sėdėtu, 
Bile vyras susimylėtu, 

Nėra ko bedavoti, 
Ne reikia toli jeszkoti

Kaip mergina nemiegos, 
Gerai pasijeszkos, 

Tai ir greit apsivyriuos.

ii

t

Atlyginimas Už Darbininko 
Mirti.

Klausymas. — Mano drau
gas, vedos žmogus su penkiais 
vaikais, (nuo 5 iki 15 metu) 
buvo užmusztas prie darbo. 

J Kokio atlyginimo szeimyna ga
li reikalauti? Jis uždirbbdavo 
$30. in savaite fabrike.

K. L. Buffalo, N. Y.
Atsakymas — Naszle gali 

reikalauti 30 nuoszimti mirusio 
žmogaus algos, kol lieka nasz- 
lo. Kiekvienas vaikas gauna 
10% algos iki 18 metu, jaigu 
visu vaiku pilna suma nebus 
didesne už 66 2/3 mirusio tėvo 
algos. Kadangi tėvas uždirb- 
dvao $30 in savaite reiszkia, 
kad naszle gaus $8.65 'kas sa
vaite ir kiekvionts isz penkiu 
vaiku gaus $2.11 in savaite pa
kol sulauks 18 metu. Visa szei
myna gaus $19.20 in savaite.
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Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS G R AB ORIU S 

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

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

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
Tonuoti o pribusiu in deexlmts 
minutu. to* Bell Telefonas 878

■ I .1 ■■■«■■■■■■■» I-  ............................... ... Į,............................... ........ .. Į - _ ■ ■■

WT TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU9

Jaigu vyras lustaunas, tai 
nieko, 

Bet jaigu mergina, tai pasilie
ka ant juoko, 

Mergina važiavo isz vieno mies 
to in kitur, 

Ir szitaip atsitiko: 
Du* vyrai ir mergina, 
Turėjo da laiko gana, 
Turėjo boso laukti, 

Nenoro jo,ant ulyczios stovo! i
IJžejo in karezeama ant valan

dos,
Kiįr mergina užgėrė tris mun- 

szai nes ant drąsos. I 
Bosas, atėjo (»e<lo, i r važiavo, |

Kunduktoris nuo merginos 25c 
gavo, 

Roszto negavo, 
Na ir važiavo.

Mergina pinigu nesigailėjo, 
Kaip kunduktoris kaletkavojo, 

Volei 10c in delną indejo. I
Isz viso 35c užmokėjo,

i
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minusios vietos
Pirmutinė bandymai man 

pusėtinai!pasiseko bet asz nu
maniau, jog no už visokes gro
matas taip brangiai užmoka ir 
jog meile airio gal visai neil
gai trukti del to; nesitiko jau ia- 
1)1111 didelio uzdnrbuh

raszyk kelias eileles ant szio* 
kio adreso...

Begalo mylintis ir grabi- 
nantis tave“...

Visa tai asz parasziau akiepj 
mirksnyj. Tur but airis gerai 
mano uždabojo, nes asz dar ne 
buvau pabaigos raszyt, o jis T' 
buvo jau szalia manos.

— O ka, ar jau atlikta?—J 
paklauso jisai.

— Jau! tik tamstai reikia 
dabar pasiraszyt.

— Gerai. Nagi, dabar pers
kaityk tamsta, kaip paraszy-

I

44 PAJESZKOJIMAS, > qi»

Asz Juozas Domeika pajesz-

j

ir man ingriso tas romostasJ kios intalpos tur būti ta gro- ta?
k'

bai didelio uždarbio.
Toliaus bnicn*

• I

Di. T. LTacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 

i Dentistas Mahanojuje. 
Ant Antro Floro KHnt Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City
^TTj-------- •- r*-—

7 ' ”T t-——

Rau savo broli Vincu kuris dir
ba apie psoeola Mills, Pa. 4 me
tai kai 'nieko apie ji negirdžiu, 
bežinau ar gyvas ai’ mires. Gal 
kas isz Lietuviu žino ka apie ji. 
Jis žemo ūgio, apie 5 pedd

tai kai nieko apie ji negirdžiu.

r .r
i A ii®

iftugszozio. Jaigu kas apie ji kft 
žinoti meldžiu atsiszaukti sziuo 
adresu: lt.’ , i :

Jos, Domo i k,

Laldoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laldotuviu, 
kriksztiniu, vezeliju, paslvaiinijl’ 
mo ir t. t.
603 W. Mahaaoy Avė. Mak City
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Osceola Mills, Pa. O tik 20 centu užmokėt reikėjo. r *
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ŽINIOS VIETINES ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU
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Zamaleviczins,

publikine mokslaine, iszva- 
in Temple universitetą, 

lavintis tolimes-

sūnelis Kaži-

Buvo tai 
padarymo 

anglinėms kem
su ban-

Anglekasiai

— Nežinomai pleszikai in- 
sigavo in American Legion pili
mi mi paimdami daug papero- 
su, kendžiu ir pinigu isz regis- 
terio. Vagiu lyg sziiun laikui 
<la nesusekta.

— Jonas
kuris pabaigė szimet auksztes- 
ne 
žiavo 
Filadelphia 
niam moksle.

— Jurgutis, 
micro Lazaucko, 427 W. Maha
noy avė., likos sužeistas per ki
tus vaikus laike žaidimo ir nu
vežtas in Ashlando ligonbuti 
ant gydymo.

— Ketvergi' Readingo kom
panija niokojo pede. 
pirmutine pede po 
kontrakto su
panijoms kuri mokėjo 
kiniais ezekiais.
gavo du ezekius, viena už dar- 
l»a, o 
užmokėti prie 
kaipo mokestis in unija.

— Jau prasidej< 
symo New Bostono arba 
ui u kalno per miesto valdžia. 
Motoristai turės naudoti 
užpakalyja kapiniu nuo Vulka
no per Protestonu kapines 
tam pro Katalikiszkas kapines 
po tam in New Bostoną 

Gilbertona ir 
Bus tai labai nepa- 

rankus kelias.
Ne lik musu mieste bet 

po visa Amerika prasiplatino 
amaras mažu golfu loszimai. 
Kur tik buvo tuszczia vieta ten 
pastojo golfo o net ir ant stogu 
juosius užveda. Tai tikrai Ame 
rikoniszkai “something new” 
bet greitai nubos žmoniems 
kaip vaikams zobovele.

— Povylukas 
\Y. South

kita ant dolerio kuri' turi 
antro langelio

» darbus tai- 
kapi-

kelia

po

tam 
Frackville, 
Mabanoju.

mažu

something 
nubos

per 
in

Sinku! is, 
uli., 

sužeistas

o ?
likos 

užbegda- 
aut omobi 1 iaus kurio

sūnūs Sta-

mot u, 
skaudžiai 
mas ant 
nemato.

— Kazimieras, 
nislovo Leszczinsko iszvažiavo 
in Jefferson Mt‘<lieal kolegija, 
lavintis toli-mesniam daktarisz- 
kam moksle. Kazimieras turėjo 
praktika kone per visa vasara 
Locust Mountain 
Slienadoryjn.

— Per kelia
si mieste biivusis

Jonas Malanekas, 
miestą 

inotoravo in
I ’bieagos

ligonbuteje

McAdoo, Pa.’f Praeita ITtar- 
ninka likos užmusztas kasyklo
je Jonas Stulgai!is, 46 metu am 
žiaus. Paliko dideliam nuliūdi
me motore Mare (po levais 
Andrukevicziutc) 5 sūnūs ir 2 
duktereos, visi neve^le. Pergy
veno Amerike 28 metus. Paėjo 
isz Padovinio kaimo, Daukszu 
parapijos. Laidotuves atsibus 
Suimtos ryta ir bus palaidotas 
ant Airiu kapiniu. Prigulėjo 
prie koletą draugyseziu. Velio
nio pati ir szeimya kvieczia vi
sus gimines ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse.

ir szvarus. Tacziau kuomet be
darbe užėjo, t'ai nors szvara pa
siliko ta pati, bet gyvumas žy
miai sumažėjo. Stnbut tuszcziu 
daugybe. Nuosavybių savinin
kai dejuoja, kad takiai reikia 
mokėti už namus, o inplauku 
nėra.

Sziomis dienomis dar 
viena Lietuve moteris Petry- 
liene pasimirė, ai buvo jauna, j....

ka?
graži'ir linksma moteris, 
vienas Lietuvis nustebo, 
iszgjrdo apie jos mirti. Potry-
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Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore
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HAMA’S DĄNDEE BREAD* > n
Szita Duona jumis patiks geriaps negu kita kokia bekerio duona.

Iszbandykite—nes labai gardi. Iszkepta per 
ANTHRACITE BAKING CO. 

SHENANDOAH, PA.
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Chicago. — Marcelo Kiliulis, 
2547 W. 27th st., 28 motu am
žiaus tapo apkramtyta kažkie
no szunies. Sveikatos depnrt- 
montas ragina pilieczius, kas 
pamatys palaidus, be apynas- 
nasriu szunos; 1 nejaus pranosz- 
1i policijai.

— Antanas Jaszinskis isz- 
važineja visokius vaisius.

spėjo prikiszti

Tai 
jo užsiėmimas. Praeita Subata, 
kaip paprastai, jis iszvažiavo 
su vaisiais. V ienoj vietoj jis 
sustojo ir paome bananas. Vos 

ranka, kaip
pirszfo pajuto nežinoma s-kaus. 
ma. Tuo paežiu laiku jis pama
te labai keista sutvėrimą, — 
dideli vora, kuris yra vadina- 
mas tarantula. • ■ —I —

Jaszinskas buvo skaitos laik- 
raszeziuose, kad tanatula yra 
labai nuodingas ir pavojingas 
voras. Dažnai to voro inkandi- 

Todelm a s baigiasi mirtimi.
jis nieko nelaukdamas nusku
bėjo pas daktaru. Daktaras 
pirma karta susidūrė su tokiu 
“ keisu ”
kia darvti.

ir nežinojo, kas rei- 
Tacziau jis buvo 

tiek sumanus, kad tuoj pa- 
szauke per telefonu viena Cln- 
eagos specialistą, klausdsunas 
patarimo. Specialistas liepe

kad Inoj

Specialistas 
tnez-tuojaus iszdeginti žaizda. 
Daktaras taip ir padare. —N.

lieno mirė visai nesirgus. Sa
koma, ktuj del tos mirties dali
nai ji pati buvusi kalta.

— Ant a mi s P i ei i n i k a s 1 i go- 
ninej smarkiai serga.
vilties, kad pasveiks. A. Dieli- 
nikas tik praėjusi pavasari pa
ėmė perskyras su savo mote
rim P. Vaiszviliūte. Dabar kad 
kokios, teks ir su sziuo pasau
liu persiskirti. — N.

Mažai

Girardville, Pa. — Jonas 
Stakoczius, 23 metu, likos mir
tinai sužeistas per Readingo 
truki Nedėlios rvta. Nuvežtas 
in Ashlando ligonbuti
npie 10 valanda. Kokiu bildu 
nelaime atsitiko tai da neisz- 
tvrineta.

įniro

St. Clair, Pa. — Mare Pinku- 
viene isz Arnoto likos areszla- 
vota už tai, kad davė 
munszainos did Rozes Jurko-
nicnes kuri vėliaus miro. Po
licija vėliaus paleido Pinkuvie- 
ne, 
t (‘S

gertO

nes nerado joje jokios kai
nos girta moterių. dažiure- 

jo visame kada toji sirgo.
J

◄ Reading 
. lines

k

Labai Patogi ir Linksma Kelione in

T

I

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJA
(SWEDISH AMERICAN LINE) 

PATOGUS SUSISIEKIMAS
NEW YORK-KLAIPEDA

(Via Gethenburg)
Lietuviu Luivakoreziu Agentu Sąjungą Amerikoje 

Rengia RUDENINE EKSKURSIJA
NAUJAM MOTORLAIVI

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS,
Lietuvos Sz.nl i u Sąjungos Spaudos Atstovas

Užplaukia isz New Yorko 11 SPALIO, V.D.M.

l

LAIVU IŠPLAUKIMAI ISZ NEW YORKO
M. S. GRIPSHOLM.................... Szeszt. Spalio 4
M. S. KUNGSHOLM ................. Szeszt. Spalio 11
Spalio 11 iszplaukia Lietuviu Ekskursija in Lietuva.
S. S. DROTTNINGHOLM...........Szeszt. Spalio 18
M. S. GRIPSHOLM ............. Szeszt. Lapkriczio 1
M. S. KUNGSHOLM.............Szeszt. Lapkriczio 8
Del platesniu informacijų kreipkitės pas areziausi Tamstai agenta 

arba bent kuria musu Linijos rasztine. Gauk Lietuviu kalboj spe
cialiai atspausta cirkuliori apie Linija. Gaunami pas agentus ir musu 
rasztineso. Raszyk ant adreso:

Swedish American Line
21 STATE STREET. NEW YORK CITY

H
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IN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas sžitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame. t

■mmi
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Turėkite Pasitikėjimą Kietųjų Anglių A peliukėje.
Szia apelinkeje yra gariausia dalis suv. Valstijose del darbo 
ir biznio sziame laike. Ir Mahanojus yra geriausia vieta 
Szioj apelinkeje. Namai pabrangs nes žmones norės pirkti 
savo namus. Merchants Banka nori prigelbet žmonims ir už- 
kvieczia tuos kurie dirba idant suezedintus pinigus dėtu in

$

I MERCHANTS BANKING TRUST CO.
| MAHANOY CITY, PA.
I MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

I
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Kada Perkate Mesa
1 d1 ' : 4W

Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO
SHENANDOAH, PA.

•1
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Sutverkite partija ir praleiskite 
diena atlankydami gimies ir pa
tinstamus Philadelphijoi. 
Specialiszka Ekskurcija in

PHILADELPHIA
Nedelioj 28 Septemberio 

In ten ir adgal isz Mahanoy
- City tiktai $3.25

Specialia Treinaa Subatoa Naktį 
Isz valanda
Shenandoah (25c brangiau) . 2:00 
Mahanoy City.........................2:49
Tamaqua ..........    3:16
Grįžtant—Apleis Philadelphia isz 
Reading Terminal 7:80 vakaro o 
isz North Broad Stacijos 7:37.

RUDENINE EKSKURCIJA 
IN

NEW YORKA
Nedelioj, 12 Oktoberio 

Teipgi per Kolumbo Diena 
13 Oktoberio

Matykite Plakatus

FARMOS ANT PARDAVIMO GERA PRIGLAUDA DEL 
GEROS MERGAITES.

5 puikias fnrmas 
pardavimo. Prekes 

iki szesziu tukstaneziu. 
nuo vieno iki

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

uuo

Tamaqua, Pa. — Jurgis Bub- 
nis isz Owl Grok, likos pasta
tytas po $1,000 kaucijos už 
pavogimą brangiu kailiniu isz 
autoinobiliaus.

Gardi Balta ir Rugine Duona.

Da turiu 
ant 
dvieju 
Reikia inmoketi 
dvieju tukstaneziu doleriu. Li
kusioje ant 6 procento per ilga 
laika. Fanuos gražios 
prie miesto nuo 
myliu tolumo. Kas bus pirmes
nis tas bus laimingesnis.

Ulster, Pa.

savo szeimvna
ir 

vienos
arti 

iki 6

Apia i komo sekanezia gromn- 
ta nuo savo skaitytojaus kuri 
pati iszsiaisz'kinu kas do rei
kalas:

G v ven u su v
25 metus sutikimo, bet turimo 
tik viena duktere 22 metu, ku
ri yra dora ir paklusni tėvams 
bet visados yra labui nuliūdus, 
kad neturi drauges o ypatin
gai, kad czion nesiranda musu 
žmonių.' Todėl meldžiame skai
tytoju “Saules 
apie kokia mergaite nuo 19 ly 
22 metu, kuri norėtu būti pas 
gerus žmonis ir drauge del mu
su dukters, 
ant žemiau paduoto adreso. 
Darbo pas mus gana, nes turi
me 7 sunūs, grąžei gyvename, 
todėl norimo ir doraus pasiel
gimo mergaite, kuri butu pas 
mus kaip duktere. Apie musu 
gyvenimą galime prisi misti 
pabudima nuo kunigo. Jeigu 
kur randasi tokia mergaite te
gul raszo pas mus tuojaus: A. 
J. Miokoviczius, 39 Firth Ave. 
Box 7 Maspeth, N. Y.

Visokiu Keksu ir Pajų.
s dienas lanke- 

senas gyven
ki! ris 

15 met u atgal, 
czio- 
savo

to pis 
apleido 
Mala uekn> 
na i s i sz su
d vieni sunais .Juozu, Fra n u ir
♦ lukteria Izabele.

— Szi vakaru (ketverge)
New Yorke atsiims kuinpszty-

tautiecziota rpcnes muso

Jack Slųirkey su Vittorio Cam
polo 
tynos tesis per 15 raunsii ir pa
sekmes kumpsztynes galiama 
iszgirsti per Radio tarpe 9 ir 
lt) valandos vakare.

isz Argentinos. Kumpsz-

TRUMPI TELEGRAMAI

1( N'agpur, Indije. — Laike 
apmalszinimo sumiszimo kai
me Brdelia, policijų nuszove 14 
maisztininku ir sužeido dau
giau kaip 60.

fl Trenton, N. J. — Prohi- 
bicijos agentai padare abl'ava 
ant Globo Rubber Co., apleis
tos dirbtuves, kurioje rado gc- 
rymu už $30,(MM) ir aresztavojo 
dvylika darbininku.

Carrick, Pa. — Du namai 
likos suardyti per dinamitą 
kuri padėjo nežinomi piktada- 
rei. Blcdes padaryta ant $15,- 
000. . _ , -I

2.

Frackville, Pa. — Spalio 
(Oktoberio) 13 iki 26 prasidės 
didelius misijos Apreiszkimo 
Paneles Szv. Lietuviszkoje pa
rapijoje. Kunigas Norbutas už_ 
prasze daugeli kunigu ir kelis 
žymius misijonierius aprūpin
ti dvasiszku penu ne tik savo 
parapijomis bet ir visus, kata
likus isz aplinkines. Ar tavo 
gimines ar draugai (gal vyras, 
motere ar vaikai)
nuo Diev ar Bažnvczios? t 
ateik i n Misijes 
Dievas juos atverstu. — 
ir praszyk kad ir jie atsilanky
tu.

Air. F r. Barteieh 
R. F. 1). No. 4, ’

>, jeigu žinotu
S

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!
Telefonas 629-WKAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS.,

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.
A

atsitolinę 
Tad 

ir melskis kad 
Eik

Grand Rapids, Mich. — Kors 
musu miestas ne per didžiau
sias — priskaitoma tik apie 
200,000 žmonių, — bet iki pe
reitu metu,

priskaitoma tik

buvo gana gyvas

Apie dauginus informacijų apie 
szitas ekskurcijas kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba ’ 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

Bell Telefonas 1430-R

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

1

i Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjinlama. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar Isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

tegul atsiszanke 
paduoto VINCAS MINKEVICZIUS

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.

215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

MALLOYS DAIRY
Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos

Iszbandykite muso Pasukos“Bonka pieno yra tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233. 326 W. Centre Street, Shenandoah,

, Skaitykite “Saule”
•5» ❖ ❖

ANT PARDAVIMO.
*

Ka Tai Padare Kiniszki Raudonieje, Mieste Changsha
» 1 f
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Kiniszki rnudonieje arba Komunistai, kurie neseniai u žemo miestą Changsha, pir
miausia ji apiplesze, kas davėsi pleszti, po tam ji visiszkai sunaikino. Paveikslas parodo griu- 
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vėsius namo, kuriame radosi turtinga'banka.

Dvi stubos bizniavos, kitos 
dvi del gyvenimo ant didelio 
loto 195 ilgio, 50 ploczio mieste 
Middleport o, arti kasyklų ir t.t. 
Parsiduos visos ant syką 
sulaikysim kaip kas nori.

Mr. Pov. Valnkeviczla
E. Washipfeton’Slt. 

Middleport, Pa.

ar

Jeigu duosite pataisyti savo Kailini
Kotu arba padaryti Nauja Kotą, 
gaukite muso prekes. Gvarantinam 
suezodint jumis pinigu.
FASHION TAILOR—FURRIER 

20 E. Oak St., SHENANDOAH
Pcrtaisom ir indodam nauja lainin- 
gi in kailinius kotus. Tcii>gi^paAiu> 
vain vyru siutus, $22 ir virsziaus.

Jeigu manote statyti ar padaryti

#*•

kokius pertaiaimus, tai matykite
J. GALE WENDLE
Kontraktorius ir Statytojas -

Muso prekes žemiausios; darbas 
gvarantytas. Parduoda visokį 
Lumber!, Plaster!, Cimonta, Ply
tas ir Pieskas.
19 E. Lloyd St.,

Telefonas, 228-M.
SHENANDOAH

I

Pataroma Jumi. Pirkti PIENĄ, SMETONA IR PASUKA nuo

C. F. ROTHERMEL
35 SO. DELAWARE A VE., - MINERSVILLE, PA.

’Telefonas 31SMuio Pienas Visada Geriausias.

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP
12 N. WHITE STREET — SHENANDOAH, PA.

t Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste 
Visas Darbas Gvarantytae

« Teipgi turimo, szapa po adresu 12 N. WEST ST.------- ------------- ....---------------------------------------
.... ........ —... ...... -......... ....  ............. i*

> 4

J. George Hahn 
Balsamotojas ir Graborius 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481
ii iMi

6 6 6
Praszalina galvos skausmą ar naural* 
gija in 30 minutu, sustabdo porsaa- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
In trie dienas. Gausite aptiekoso.

” 666 Teipgi Tabletuose

SKAITYKITE “SAULE”

K. RĖKLAITIS
Lietuvisakas Graborius i

Laidoja numirėliu* pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
jinke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce StrH 
Beli Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
3OS Market Street

Bell Telefoną^ 441-J 
, • PA.TAMAQUA.

«




