
THE LITHUANIAN SEMI-WHEKLY SAULE (SUN)
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

r

/

4

v

>

A

1

<

f

I
K

1
b

YEARLY SUBSCRIPTION $3.0Q 
_  • - n , * 

I 
Į

ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Ratos On ’Application.

j MA1IAX0Y AND A STR.,

PUBLISHED BY
W. D. .BOCZKOWSKl - CO., 

MAIIANOY CITY, PA’.

I
O.

I *

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 17'KOVO 1931 (TUESDAY, MARCH..17 1931)
---------------------------- I ■ 1,1—

r.i .... . ":■■"■ i lW|il* -   *MW*-’* *

I DIT-KART kSANVAITINIS LAIKRAHZTIS
♦

i
i

L

1

I

»

“SAULE”!!
ISZE1NA KAS UTARN1NKA IK PETNYCZIA 3

J’ronuniorotn Ka«ztuoja: Suvienytose Valstijose >3.00 metami 
Kitose Vioszputystese .$4.00 metama

Lafszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso:

*1V. D. BOCZKAUSKAS - CO.
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA. j

iA

No. 22 m ( KNTKRKD AT TUK XAIIANOY CITT. PA., Y 
POST-OFFIl'K AM SKCOM) CLANS MAIL MATTKIlJ

m n. I*. BUCZKOWRII. Pre*. A M<.
F. VT. UUCZKOWNKf, llltor.

ISZ AMERIKOS
Per pils-

OZE DIN O ANT SENATVĖS, 
TODĖL MIRĖ ISZ BADO.
Baltimore, M<1. - 

lentinius deszimts metus Anta
nas Bearok, ezo’dino kožna cen
teli kur lik sugriebdavo, kalbė
damas savo kaimvnams kad 
tai “apdraiulimas mano gyvas
ties ant senatvės.’’

surado
jo k lipa re

Ana. diena kaimynai 
Antanu negyvo, o 
rado $1,110.98 centus ir- ban
kine knygute, kurioja parodo 
Imk Antanas turi banke 548 
doleri us.

Antanas mirdamas turėjo 73 
metus ir kaip žmonys mena tai 
senukas turėjo mirti nuo vargo 
ir bado nes neturėjo prigulin- 
czio maisto.

1 uri

NETEISINGOS
20 DOLERINES

BUMASKOS.
Washington, D. < *. — Val

džia apsergsti žmonis idant ap
sisaugotu nuo 26- doeriniu bu- 
inaszku kurios vra falszvvos ir • •
buna praplatintos po didesnius 
miestus. Bnnukszkos turi netei
singus nmnariis “28“ ir litera 

H”.
‘ ‘ 28 $>
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Isz

10,000 ŽMONIŲ,
NETEKO PASTOGES 

PER 'VĖTRA.
Port Louis, Mnnritiis- •

priežasties baisios vėtros ku'i 
atlanko Mnuritus, likos tižmusz 
ta 18 žmonių, apie penki szim- 
lai sužeisti <> deszimts t liks-deszimts t uks
taneziu žmonių pasiliko be pa- 

' slogiu, nes vėtra sugriovė
sus namus.

Vi-

SZESZIOS MOTERES 
SUŽEISTOS LAIKE 
* < i BARGEN DEI.

New Yor. — Vienas isz de
pą rtąien tini u Sztoru Brook lyne 
apgarsino, buk parduos vasari-

t r

GAVO 25,000
DOLERIUS

Tarnaitiai Neapeina
Turtas

PASILIKS TOLIAUS TAR
NAITE IR TURES 

RAMYBE.

rpXew \ ork. — 1 tirtas ueap- 
dumem szviesplauke Ililda Da- 
hlgreeii, Szvi’diszka, 
kuri pribuvo in Amerika. < 
iloszimts metu atgal be skatiko 
o dabar pasiliko kaminiuke 25,- 
(MM) doleriu turto, kuriai paliko 
po mireziai Mrs. Mary Penni
man, pas karia tarnavo ir pini
gus aplaike 
taranavima ir mandaguma.

Kada jos užklausta ka. įlarys 
su tokiu turtu,

“ Pergyvenau 
sa v o

tarnaite
Ameri ka Ivi-

uz josios gera pa

didesne

sunkiai

( 
ir sunkus ranku i 

sz;i didesni ramuma 
turtas.

kili p

Hilda atsake; 
dali 

amžiaus ant tarnystes ir 
tarnavimo kitiems ir
dirbau del savo'darbadaviu, to
lei persi t ri kimiu, kad teisinga* 

kirbas, atiu'-
ne

Man pinigai mažai ap
eina. Gyvenau tarp visokiu tur 
ežiu dairgeli metu ir nema- 
cziau ne vienos turtingos szei- 
mvnos New Yorki’ idant butu 
užganadytas isz savo turtu ir 
turęlii lin'k‘-nĄ'ho. 'Lodei asz pu, 
siliksiu tarnaite ir busiu links
ma isz savo gyvenimo.”r>.

PARDAVINĖJO
STUDENTAMS 

MUNSZAINE.
Uniontown, Pa. — Nigeris 

prisipažino prie 
pardavinėjo stu-

lentams isz Ella Peach moks- 
munszaine po 25 centus

Peter Carter, 
kaltos, kad 

< 
laines 
už drinksa.

Keli studentai a t ėja in moks
lai ne svaiginaneziam padėjimo 
atkreipė at yda 
kuris prispyrė

Eįnlandijos Naujas
Prezidentas
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Pehr Edvind Svinhufond, li
kos Užrinktas Einlandij 
zidetilu, aplaikydamas 
du balsu daugiau už savo prie 
sza.

os pro- 
t i kt ai

1«

KASĖ DUOBES KITIEMS, 
PATS IN JA INPUOLE.
Cidlon, III. -— Duobkasis 

John Wright, kuris kaso duo
be ant vietiniu kapiniu del pa
laido,jhno vienam numirėliui ir 
kada nepasirodo aut piet, jo su 
nūs ttjmjo ant kapiniu *paž!ure
ti del ko tėvas neateina ant pie
tų. Sunūs surado Ieva gulinti

,į k

(limbejo su špatu ran koja.. Dak 
tarai nutarė kad Jonas turėjo 
mirti isz staigios szirdies ligos.

NETURĖJO

LIETUVYS NUSZOVE Geras Del Bile Darbo
PACZIA

KALININKU
ŽUVO 4 DAUG SUŽEISTA.

11 o 11 (11, III. *****

SUMISZIME

42 METAS
li imi i<t|i B liiiuiiiii iiiiHjįtt^įįįi

Isz Visu Szaliu
■5

Motere Lankydavosi In 
Naszles Urvą, Drau
gaudama Su Kitais

Vyrais
4 11W i*..... ..

PATS PO TAM NUSISZOVE.

-Adomas KazA k ron, Obio.
triini szuviais padėjo 

moterių < Ina, po 
sau paleido szuvi iii

savo

lam-kas
savo tam pats 

galva 
varginga

M 
baigdamas 
veu ima.

Szlai priežastis tosios Irago- 
nuo kokio 

savo Onai 
idnl paliautu lankytis pas ui.icz 
le Sandackine, kuri užlaiko ke
lis luirdingierius ir pati dirba 
dirbtuvėje. Pas Sandackieiie 
susirinkdavo vvrai ir moteres 
kurie linksmai praleidiuej.) 

sM i

Adomas jau 
lai laiko kerszino
di jos:
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International

I

D. W. Davis, buvusis 
natorius Idaho, 
nito prezidento lloovcrio. Jo 
drugai rūpinasi jam darba sa
kydami prezideiil ui, kad Davts 
yra tinkamas del bile kokio dar 
l)o koki jam prezidentas duo-.

gill )(’■’- 
dąrbo 

I looverio.

Tarp 1,100 kali
niuku steitiniam kalėjime kilo 
stimisziinas, kuriame u/.muszrj 
keturi ir sužeista daug. Sumi- 
szimas kilo, idant parodyt ka
lėjimo virszininkams kad 

už 
draugus.

Stt VO

uz- 
miskriaust u<

ANGLEKASIAI lNEPATROt 
TINO SAVO INSZURENC.
Ashland, Ibi. — Deszimts 

tukstaneziu anglekasiu, kurie 
buvo apdrausti insziiireiir kom 
pauijoj John Mitchell Lile ln- 
siircnee ('o., kini tai kompani-Į 
ja buvo siibankrut i jus, dabar! 
atgavo vilti ir updraudima 
pražuvo, ne> visas poli

I nion (‘o-operat ive

s n ba nk ii 11 i.jiH,

i 

f

EKSPLOZIJE LAIVO

200 Žuvo Ant Kiniszko 
Laivo, 180 Iszgelbeta

KAREIVIAI PRADĖJO 
UGĘT.

Shanghai. Kimtį,.
sziim Ju szimtai žmoiiiu žuvo %
aut deganezio laivo Pochi, ąnt

J »

kurio kilo baisi
. ! nuskendo 60 mvlin
' I .• nai> aut Yangtze lipo-.

\ aldiszkas laivas ir kili at-
isy,-
180

ip

* ir-

eksplozijo 
nuo ežio

plauke laivui iii pngelba i 
eme t nion l o-operat ive I »i- J ^‘‘Ibedami 
siirciice kompanij i>z W’ashin 
tono, D. (*., taip apskelbė Mar
tins Brennan, prezidentas ang
lekasiu unijos Dist rikte No. 3, | 
kuriame tai distrikto randa J Į 
daugiausia apdraustu angleka- 
siu. Privsz siibaukriitinima Mil 
chell konųianijos, 

No. 9 dist rikto 
pinigu aut vedimo bizni 

tosios kompanijos su vilkiu 
kad daugiau ju neatgaus, bei 
dabar viskas raudasi pnredke.

s-as pa-

r- 
*>

isz vinidoie
Ant laivo tame laik* 

radosi danoiaii 
sažicriii.

I‘jk>plozijv

žinotu u.
i kaip 4OŪ j>a-

iF
kilo kada .apie 

zinita* kareiviu kurie radosi 
ant laivo.
degtu> pop<>rsii> in vidini lai
vo, kur radosi daugybe hoval- 
nos, nuo ko kilo ♦»k-ploz>je ir 
liepsna greitai prasiplatino po 

Kariszka* laivai 
plauke artimoje, bet kada at • 
plauke prie degiinczio 
eksplozije iižmusze 

• fžmonių, po 1am kih» antra eks- 
ploz.lje, ir laivas f»Vą‘dc]o skenF- 
t i.CL’ iv jrjj 4c 41 r t v i loga t< • i< • 
tis nuėjo ant dugno *u laivu.

Dist rikte No.
ram la i

pradėjo metinei už

duszias ir kimus.
ja atsilankydavo Knzlaiiekii’ne 
bet josios vyras būdamas die
vobaimingu žmogeliu,, tokiu 
pasilegimu savo moteres ueuž- 
kentg ir nekarta kerszino Onai 
ptidaryti gala juigu nepames 
savo biauriu pasielgimii ir lan
kytis pas Sani|aekiene.

Paeziule ttk szaudino isz sa'- 
vo vvro kalbėdama: 
mažiulei! man padarysi, asz ta
vęs nebijau.” 
\’o, vela Omi
Sandackieue, bet ir vyras ntiva, 
žiavo su ja drauge. Visi tonais 
gere bet Adoniui nepasiule nie
ko ir da ji visaip iszjuokinejo. 
Vakare vyras melde idan pati 
važiuotu su juom namo paga
mini vakariene del biirdingie- 

A t važiavus na- 
bet vos

<

i« k a tu

Xa ir 8 diena Ko- 
nuvažiayo pas

Irapa-

i sz
dau < r

anglekasiaiI ’

paskolino
o

visu laivu.

laivo, 
dungelt

tiktai nusijuokė nes mane, kad 
Adomas tik juokauja.

Kazlauskas nu važiavęs 
Sandackirne, užtiko tonais sa
vo paezia sediuezia apsikabinu 
šia su Džiinu Tmaaszanuku.Isz 
sZauko paezia laukan ir melde 
važiuoti namo. Ona inejo in vi
dų novos pasiimti savo <
ns, o kada Adomas norėjo inei- 
ti in vidų Saudnuekienes buv- 
dingioris ji uoinleido iii vidų.

Kazlanekas inaty<Įam|is, kad 
neturi daugiau tiesos aut savo 
moteres ir negali josios suval
dyt, parvažiavo namo nuliūdęs 
ir lauke s‘u revolveritt sugryž- 
tanczios paezios, iszpildinda- 
mas savo prižadejima ir kersz- 
Ia ant nedoros paezios. 
gailestauja lovelio ir

TURĖJO 18 AUTOMOBILIU 
VOGĖ KITUS. * *■ 

(leveland, Ohio.
Henry Lewis, 20 nu t n, isz Mc
Keesport, Pa., naslednikas 
300,000 dolerinio turto Mans
field, Ohio., likos nubaustas 
ant 10 menesiu in pataisos na- 
ina ('Iiilllicolhe, Ohio. Prisipa
žino jisai kad pavogė kelis au
tomobilius.

Lewis prisipažino, kad jam 
turtingi gimines nupirko asz- 
tuoniolika automobiliu kuriuos 
suleszkino, o kada daugiau ne 
da-ve, tada pradėjo vogti kitus.

Jana**
i« geibo-

Pa.,

BOLSZEVIKAI BĖGA ISZ 
SAVO ROJAUS.

llelsinkas, Suomija. - 
czionais praeita meta atbėgo 
asz! iioniolika t ukstaneziu- R ti

ro ja us.
Rusa

In
t'STUDENTAS

PINIGU, NUSIŽUDĖ.
Athens, Geo. — l’ovylas 1h 

, žymus studentas isz 
l’nivorsiteto ir pr(izi- 

dentas studentu drauguves Al
pha Omega, likos surastas aut 
geležki’lio su niipiauta galva. 
Grumatele surasta jo kiszenitij 
i s z a i s z k i 11 o p i • i e ž a s t e 
stos, kad 
pinigu 
moksle.

Jennings, 
Georgia I

I labai 
mot i uos 

14 metu sūnelis ir 10 melu duk
rele, kuriu mirtis buvo priežas
tis nelabos motoras kuri pavė
lino pas save lankytis motina 
vaiku ir vesti nelaba gyveni
mą.

Straipsneli prisiuntė 
musu skaitytojas, 
tis.

su
Kone ka> diena >zim1ai 
bėga iii užrnbeži, už kuriu dau
gelis buna sitszaiulytais per rn- 
bežinius sargus nakties laiko.

isz bolszeviki*zko

'A

PATI VERTA VIENA CEN
TĄ, VYRAS GAVO PER

SISKYRIMĄ.
London. — Sudze llorridgp 

davė persiskyrimą kokiam hit 
Petrui Greiuiblall, bet lik pri
pažino jam viena «enta*kaipo 
atl\ginimą už pavogtu meilo 
per kita vyra. Smlži’ duodamas 
jam persiskyrimą, pasakė, kad 
jojo paeziule buvo vertu tiktai 
viena centą ir privalo džiaugtis 
kad gavo persiskyrimrt’ ir pri
valo but i užganadytas isz to.

GIMIMAS VAIKU 
PASIDAUGINO.
— Sziame greitam

Amerikoniszkam progrese

profesoriaus, 
studentus ant 

“drink 
ir Petras likos arosztavo-

niiis ploxeziiw ir szelcbes tiktai iszdavhno kur pirkdavo
po viena doleri.

Ant tojo apiirsinimo susirin
ko apie penki (iikstancziai mo
terių kurios stengėsi insigaut 
in sztora, kad iszkule didelius 
langus, laiko susigrūdimo per 
ke szoszios motoras likos 
žeistos. Paszalikta policija tu
rėjo Maryti paroiFka laike tojo 
iszpardavimo. -— Kas 'parodo, 
kad apgarsinimas 
biznieriams.

sus
tas.

$ $

savžudin- 
iii’t urejo užtektinai 

lavini is tolimesniam

*

sa

užsimoka
t*

MARIU VILNYS ISZMETE 
GERA GUŽUTE.

Ashbury Park, N. J. — Žmo- 
nys kasdami klamsus pamary* 
ja Ocean Grove, užtėmi no k o-l 
liolikn bonkuc/Ju su arielka ii* 
pradėjo jais gaudyt. Tuojau* 
visi pamoto kasima kieman ii* 
omesi “žuvaut” bonkutes si, 
gera rugiuia guzulo. Žinia grei 
tai pasklydo po visa aplinkine 
ir daliny lie. žmonių subėgo su 
vi• •, ■ n 
tO pi^ilMO K M

PADARE MOTINAI
^ETIKETĄ SZPOSA.

Mount Carmel, Pa. — Naszle 
Rachael Honabach, nesitikėjo 
kad josios trys vaikai padary
tu jiai toki szpbsa, kada du su
nūs irihiktc atėjo ana diena, su 
mis su paezioms o duktė su vy
ru — aprcikszdami motinai 
kad visi apsivedė per naujus 
metus ir tik ana diena apreisz- 
ke savo motinai. Ka turėjo da
ryti nusistebėjusi motina? Pa
laimino visus ir ėmėsi prie pa
rengimo gardžiu |>ietu del 
vo marėžiu ir žento.

4 j aįį f ” ; i.r. „

SKUNDŽIA DAKTARA 
VAIKO SZIRDI.

Washintgon, Pa. — Korone-
likos

ŽMONYS APDAUŽĖ GERAI 
DU KOMUNISTUS.

Dallas, Texas. — Policijų už
daro czionais du iKomniiistus 

prakalbu ' už ka 
stula. Kada 

miniu

už laikvma 
juos pąsZauke in 
apleido suda, inirszusi 
žmonių atome juos nuo polici
jos, įszveži’. t!ž miesto in girria, 
kur juos nurėdė, pririszo prie 
medžiu ir gerai apmuszo bota
gais.

k *

sa-

UŽ

kur taip
s''o

mums
A kronie-

(’hicago.
HS

rasze
, su- 

a t si sveiki-

riu ir vaiku.
nio, padare vakariene, 
pabaigė savo darbu, vela iszdu- 
nie pas Sandackieue,
linksminosi kad visai užmii 
apie vyra ir vaikus namie.

Vyras negalėdamas tilgna 
nukensti tokiu pasielgimu savo 
paezios, pasiėmė revolveri 

g romą tele s vi
nimu ir iiuejas pas savo dranga 

“ueszu kendžiu del sa
vo paezios o Tamaszanskui boti 
ka džinas, o tave mielas priete- 
liau palieku aptekimu ant ma
no vaiku ir namo.” I

’• . ■ .a ■ ■ ■ ’ ■ ■ t z " L t ,/■

pasakė:

ŽUDINTOJAS PENKIŲ 
YPATŲ PAKARTAS.

Kdmoiiton, Alberta, Kanada.
Juri Dverniczuk, l'krainie- 

tis kuris ntižii'de penkes ypatas 
Smoky Lake, praeita Novem- 
berio menesi 1930 mete,

Jo draugas pakartas Port Saskatchewan^.

mete, 
1 klldi- 

iiiiestuosta
31

li kos

Szere Iszalkuses Meszkas, Rainier Parke
/ *f

ilczia kad nors viena bdnkii- 
‘i “i.šzžuvaut ” bet 

daugiau nesurado. Pirmutinei 
“žuvininkui” buvo gihikmingi 
nes surado 80 paintukin kurias 
mariu vilnys išmetė ant kran
to ir nusinosze namo. Sznipai 
dagirde apie radini atėjo ”—’ 
tvtin, 
bunkutes. A

“ IKH-i
l»ot nesurado ne vienos

. 1

ris l)r. McDonald, lil<os ap: 
skunstas ant 50 tukstanrziu dą 
loviu už iszpiovima szirdies isz 
mirusio 17 metu Mykolo Callas 
kada ibi re sekcija ant jo lavo
ną.

’Povai vaiko, kuri surado ant 
įdyczailos negyva, sako; buk 
daktaras peržengė savo parei
gas, pasilikdamas vaiko szirdi, 
kuri radosi ant deszinos puses 

| idant ja isztyriauti. A

NEBASZNINKAS BUTU 
SUDEGĘS.

Philadelphia, Pa. — Nuo sto 
viiiczin žvakių prie nebasznin- k 
ko grabor kuriame gulėjo John 
B. O’DonnolI, 68 metu senumo, 
užsidegė fii’ankos. Sumiš suuo
dęs dumns'nijhygo ant virszaus 
nutraukė dogąnczias firankas 
ir iszDiele ant stogo szanti 

užsidegė, 
ugniagesiai

1

P

‘S, 

Pa- 
užgesino

kuri tai|igi ir 
szaiikl i 
liepsną-

Lavonas O’Domiol’io li.Jpgi 
gerai tipspirgejo ir reikėjo 
tuojaus palaidoti. Senukas bu
vo žinomas del daugelio vaiku 
kipo “l-iiclo John” nes buvo 
gerus del vaiku.

> y lies

I
■

Ii

Kl'iS

.......

■j-C

d

«

■

s;
••T:

I
:<

I

R

:lšį

i

>

'V

f ■i

::;;Xsį

I' I

k
zNt>t

:-iR
■ -'X

1
Si,

•Ė

.• fl

f
B-

■Sy"' ■<5.

gr'*'**'*'

1 |g

■f
:8

S
r 0

0*1 . $ n1 
mimas vaiku yra skubesnis ne 
kaip kilosią metnosia ne kaip 
mirtis.

Kožna valanda 1930 
paprastai gimdavo po 
kini didestiitiosia
nuo New Yorko lyg San Fran
cisco. Miro ant valandos po 20 
y pa t u.

Paprastai apsivesdavo 
valanda 18 poru. Pagal surink
tas žinias isz miestu New York, 
(’hicago, Cleveland, Los Ange-

San Fraticisko,les,
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Meszkos netiiredatnos maisto įdėjo net in Paradiso Hotel!
Rainier National Parke, kur likos soeziai priszertos ir nuėjo 

.. sau vėlu in lankos girres.
SI

Dalias IĮ'
Pittsburgh ir Kansas Pity tai 
užgimė 2G9,881 mirė 171,78b o 
apsivedė 153,184.

M| ii ............

TRUMPI TELEGRAMAI
I * ______________

H' i Pottstown, Pa.

VULKANAS ATGIJO, 
GYVENTOJAI PABĖGO.

Menado, Celeliras, Holandisz- 
ka Indi jo. — Keturi kaimelei 
gulinti szale vulkano kalno 
Vruoo aut sahi Sangihei vistli 
iszsitusztino, gyvontojaj palie
go in saugesnes vietas isz pne- 
žnsties atsigaivinimo vulknno, 
kliris bile valanda.užlies visto* 
ka lineliu s.

- Po-

Mrs. W. 
Kck, iszgelbejo savo 11 vaiku 
isz deganozio namo. Viskas su
degi’ pakol kaimynas pribuvo 
in pagelba.

11 Vatikano Miestas,
piežius 'Piūsas XI vėla kalbės 
per nulio 4 diena Aprilians 
per Didžiąją Suimta.

11 Guatemala. — Hist rikte 
A mat it lane davėsi jaust smar
kus drebėjimas žemes bet blu

’d os nepadaro. Žmonys perbuvo 
yisu imk Ii ant lauko.

SNIEGAS UŽGRIUVO 
ELEKTROS STOTI.

Bolanzo, Italija. - Tuk^tan- 
cziai tonu šniego nuslydo nuo 
kalno prie miestelio Onrtoraso, 
užgriovė elektros stoti Gurscb- 
ler. Keliolika darbiniktiu pra
žuvo. Buvo tai pirmutinis 
lydimas sniego nuo tojo kalno 
n^io nyjiamenamu laiku. >. j



Kas Girdėt
Senate, steito New Meksiko, 

be jokiu apsvarstymu, likos pri 
imtos tiesos, kas kiszsi dirbimo 
imtos liesos,kas kiszasi dirbi 
mo ir pardavimo 
ežiu gorytnn.

ITŽmanytojai tojo bito, tvir
tina, kad prohibicijos tiesos ne 
st ei t inios tiesos, nenždraudžia

svnighian-

i"
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tot tais otata —
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Reikia primint kad gdras So
cialistas nesikisz in parapinius 
reikalus, no keiks' kungu, Die
va ir tikėjimą, jaigu jam ant 
svieto nesiseka, ba jaigu pats 
nesistengs pagerinti savo 'bute, 
tai tame n? priežastis tikėjimo, 
kunigo ir Dievo, tiktai paties 
darbininko.

T

Iszsipilde priežodis 
aid Veronikos (len

I i senam
pi'cziuje” 
sorovskienęs, sziltos naszleles,

dirbti ir pardavinėti gerymus. *56 metu, po mi rėžia i savo vyro,
Prohibicijos veidmainiai da

bar turės vela nauja rieszuta 
ant sukandimo.

Larkanvilleje, Australijoj, 16 
metu vaikiukas surado milži- 
niszkn szmota gryno aukso, 
sverenti 7X Angliszkus svarus, 
kuris yra vertas nema
žiau kaip 28 tukstanezius dole
riu.

Yra tai didžiausias szmotas 
irrvno aukso kokis kada likos 

. mi rastas Australijoj.
užmotas svero daugiau už su
rasta szmota 1858 mete Bakery 
Hill, taipgi Australijoj, kuri 
likos parduota už 10.500 svaru 
sztorlingu.

Aukso

kuri palaidojo vos du menesius 
atgal.

Nenusigandus ka pergyveno 
vyrais, 

nutarė pabandyti isztcketi už 
Fszsi rinko 

Antanu Šoka, kuris 
deszimts metu jaunesniu ir 
juom ana diena likos snvinezia 
votn.

Naszlele turi puikia 
Sziuosia sunkinusia 
maža bedu su moterių, vot, bile 
butu sziokis tokia turtelis.

su savo dvejais

treczio vyro.
Šoka,

vela

sau
yra

k u

ta nn a. 
laikuosi n

BUKITE ATSARGUS

v • 
Zl

h *

puikiai pasipiioszes vagis, p&- 
sergejo pas tulh ponia brangia

tab ■iMMB ir* rr»

iszrado

Medis 
yra ap-

Vokiszkas komikas 
būda kaip daryti zerkolus isz 
medžio. Padarymas tokio zor- 
kolo yra gana akyvas, 
su pagelba kemikalo,
traukis metalu, po tam gerai 
iszszlipavotas ir iszrodo kaip 
zerkolas padirbtas isz stiklo.

Naujas iszradimas turi ta j i 
geruma, kad nukritęs ant že
mes nesusiinusza ir neatnesza 
nelaimes per septynis metus 
kaip nekurie žmonys in tai ti
ki.

Daugelis žmonių tankiai ste
bisi ir užduoda sau klausymai 
“del ko žmogus pastoja, Socia
listu,Reformatorių ir 1.1., ir kas 
ji prie to pristūmė.”

Daugelis *žmoniu pastoja So
cialistais (tik žinoma ne tokiu 
Socialistu, Bolszeviku, Komu
nistu kurio sziadien randasi 
tarpe musu visuomenes) del to
idant pagerint savo bute ir už-į 
darbi atsakaneziai ant iszmai- 
tinimo savos arba savo szeimy- 
nos, idant spirtis atlyginimo 
už savo darbą prigulineziai, ir 
kad ne būti nevalninku savo 
darbdaviu, kurie užmokėdami 
darbininkui keliolika doleriu 
ant sanvaites ar menesio mano, 
kad tai užtektinai ir tuom turi 
būti isz to užganėdintas, o te
kis darbdavis naudojasi isz 
svietiszko smagumo kaip bly
nas taukuosią ir laiko darbi
ninką už nelygu saves ir greit 
pastoja autokratu, aristokratu 
ir paniokintojas darbokratu.

Darbininkas negalėdamas il
ginus dalaikyti skurdo kokiam 
randasi, spyrėsi pakėlimo mo
kosi ies, o jaigu jo neaplaiko, 
sustoja dirbti arba jeszko ki
tokio darbo, o jaigu priguli in 
unija ir pripažysta, kad jo rei
kalavimai yra teisingi,tada per 
stato savo reikalavimus darb
daviui. Jaigu tasai nesutinka 
tada straikuoja ir priverezia 
darbdavį prie pakėlimo mokes- 
ties.

Panaszus padėjimas vieszpa- 
tauja ir kitosia bizni uosia kur 
turi užsiėmimus visoki profe- 
sionaliszki žmones, darbinin
kai sztoruosia ir kitokiosia už- 
siemimuosia. Toki s žmogus 
dirba sunkiai už maža atlygini
mo, o ponas bosas trankosi po 
pakampes su automobiliu Flo
ridoje arba Europoje, pati ro
dosi-in brangiausius parėdus, 
vaikai lankosi in kolegijas mo
kytis futboles a?ba gerti mun- 
szaine o mergaites rūkyti ir 
daryti “whooppee!” Darbinin
kas žiūrėdamas ant to visko, 
net jam szirdis plyszta, kad ne 
gali savo szeimynai duoti nors 
desrimtos dalies tuju smagu
mu ir kas isz to iszeina? Szirdy 
jo jo kyla rovolincija ir pasto
ja Socialistu, priverstas prie to 
per savo darbdavį kuris nesu
prato ir nenorėjo dasiprast,kad 
tašais žmogus ir nori ant svie
to gyvent ir rūpinasi užgana- 
dyt savo szeimynai.

i

” oficia- 
anglekasiir

“Anthracite Miner 
liszkas laikrasztis 
Distrikte No. 7, savo paskuti
niam numere raszo sekaneziai: 
’“Uždarinėjimas kasyklų szio- 
ja aplinkinėje yra nužiūrėtas 
nuo kokio tai laiko. Tikslas už
darymo kasyklų ir praszalinl- 
mas daugybe anglekasiii nuo 
darbo davė suprast, kad ne vis
kas yra paredkia.

Pradeda tyrinėt apie tebyri 
padėjimu, kokia priežastis bu
tu tojo padėjimo. Tiojie, kurio 
žino, tvirtina, buk dideli plotai 
kietųjų anglių yra apleidžiami. 
Operatoriai geisdami pralobti 
greitu budu ,nesirūpina kokia 
budo iszimt angli, bile tiktai 
ji iszimti kanuogreieziausiu Ir 
lengviausiu budu, vietoj ji isz- 
kast saugiausiu ir moksliszku 
budu kad tureli zoposti ant at
eities.

Tyrinemai yra daromi 
sziandienini iszkasima angliu 
ir uždarinėjimą kasyklų ir ko
kiame tarno priežastis kad tiek 
anglekasiu randasi be darbo.”

Operatoriai nori anglis isz
imti kanuogreieziausiu 
isz po -žemes idant jiems atnesz 
tu pelną, o kas bus rytoj, tai 
jiems visai neapeina. Pinigisz- 
kas godumas daugiau nieko.

“Atsarga gėdos nedaro’ ’.
Bankai, kur sukrauti nema
to rt ai trauk te-traukia prie 

savos proszali einant vagi nr
pleszika. Taip pat kaip inono- 

girtuoklli kad vilioja.
Prie vieno bankieriaus Pnry- 

ži nojn atėjo syki dvi ponios, ir 
prasze ar jis negalia paskolint i 
joms trumpam laikui 32 tuksi, 
aukmi. Jos paezios užsiiman- 
czios pinigu mainu irsziandien 
jonts pritruko 321. Bankierius 
prižadėjo pinigus atsiusti už 
poros valam!u. Ponios paliku
sios savo adrosa iszejo. Ban kiu
rius už 2 valandų sutaiso nors 
ir nevisa žadėta suma ir indli
ves tarnams liepo nuneszt “Pi
nigu mainymo kontorai! “.Po
nas liepo būti atsargiems. '

Pasiuntiniai, atėjo pagal nu
rodyto adreso iszklausinejo 
namu sargo, kame ežia gyvena 
ponios Kimbo. Sargas atsako, 
gerai jas pažinstas, jau visas 
menuo, sako, kaip tos ponios 
yru uždejusios (pinigu mainy
mo kontora. Pasiuntiniai pini
gais nesziui inojo kontorai!. 
Kontoras, kaip paprastai: sta
lai apkrauti knygomis, popie
riais, laiszku krūvomis. Kam
barys pusiau perdalytas in dvi 

i dali koležinomis grotomis. %()- 
<1 ži u, *i)ieko i n tari am o.

Ponioms Kimbo labai nepa
liko, jog negavo visu praszytu 
32 tukstaneziu, bet valandėlė 
pamislijus, rižos paimti nors 
tuos 25 tukstanezius ir paemo 
viena voleli ir suskaito auksai 
kitus tik paczilipinėjo ir su
krovė viską maiszelin. Sukro
vusi pasilenke ir norėdama pa
imti isz szepos bankinius bilie
tus kuriu pasiuntiniai lauke, 
ir pasilenkusi dingo, tarsi že
mei! inlindo! Kita moteriszke 
žaibo greitumu spruko pro du
ris

auksine inlNikiorka (po Rymo 
bažnyczias visados valkiojasi 
ne malža ponybes, netiek delbi 
maldoj, kiek -dalei apžiūrėjimo 
gražiu bažnycziu). J Jrji

polis

adreso

daugybo anglekasiu

apie

bud u

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUfl 
MILL A PATTERSON STS* 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefonai 1480-B

^lubaiiamuoja ir laidoja mituliui^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruouia nuo papraaseziauaiuikipra
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa* 

kilniausiu. Paraamdo automobiliui 
del laidotuvių, vualiu, kriksity- 
nlu Ir kitiems pasivažinSjimams. 
lis Frackvtilei, Port Carbon ar iss 
kitu artimiausiu mintu Jeigu kaa 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
ta trumpa laika.

Ii

J^abalariete JL mb

r

®eszta valanda.
' p

Vakaras.
Ponia Pipirienė; urodninko pa
ti, ypata trisdeszimts penkių 
metu, sėdi kambaryj ant kana-

iszrausiu, tam izdavikut! ir jo 
mylimas atrasiu, o ja gyvu isz 
mano ranku jau niekas noisz- 
gaus!

— I-i-i

— Pasiuto'boba! kur ji v 
vena! eisiu ir tai raganai kau-

v1,
ti I“ 1

hk

Vagis nenniekio akin nuo tos pos įr ka.rczias aszaras lieja inr . . . . ■ 1 *
nios; atsiklnupcjos užpakalyje 
ir one karsztai melstis. Pąuos- 
cziusi 'poni tabakos inkiszo sa-< r 1 ' ■ r ,vo lakobinė kiszonėn ir omą to
liau žioplinėti po bažnyczia. 
No ka trukus auksino, laboki- 
ne atsiduj’e vagies kiszeneje. 
Bet nespėjo vagis pasislėpti, 
kaip ponia pasijuto* apvogta.

— Dieve! man tabokine 
isztrauke! — suszuko vartyda
ma kiszenes. r<

Tai ne galimas daiktas, 
poni tokioje szvonioje vietojo 
— atsiliepė pbhiszkas vagis ku 
ris nebturbjb kur besprukti. — 
Pajeszkok, meldžiamoji bene 
atrasi. ■

Poni jeszkodama skundžiasi: 
—Ak kokia nelaime, toki bran- 
g 11 d a i k ta pa vo go!

Tik bosi graibydama apie sa- įafkys.
ve persigando ii* dar (įlidžiau 
pabalo ir suszuko:— Vieszpa- 
tie, no laikrodžio neberandu1!

Bet vol atsiminusi,nusirami
no:— Ach, ne, aržiu Dievui, szi ■i * S , j. rkart tur but busiu, namie pali
kusi !

— Labai man gaila, Tams
tos, poni, ir kiek galėdamas 
norecziau pudeli surasti Tams
tos (hbokine. Asz turiu polici
joj gerus pažiustanius ir nuėjės 
tuojaus pranesziu jiem apie va 
gyste. Tik teikis poni, pasakyti 
savo adresu, idant suradus, ga- 
lecziuu Tamstai pruneszti.

Apvogtoji poni nebeiszmano 
ne kaip bedekavoti tdkiam ge- 
ra-szirdžini ir tuoj pasuke jam V 
savo adresu. H

Gudrus vagis s t p ežiai isz 
bažnyežios ppejo in

ir kiek

» * • ♦ 

apvogto-
ris ir nždaužo geležini slenksti, sios ,ponios butą. Paskambino.

Viskas atsitiko viCnamo aki- Iszejo tarnaite.
mirsknyje. Pasiuntiniai liko už biuo:
daryti kaip kalėjimo; prie lan- , . , i - •-

Vagis užkal-

i.Poni prasze, idant To
gu negalėjo beprisiartinti, nes mista induotumei man laikro- 
nuo langu skyrė juos geležines 
grotos. Pakeliai iszgirdo jn 
szaukima sargai policija —- 
poniueziu nei kvapo neliko. 
Asloja rado iszpiauta skyle, 
pro kuria nusileido poni Kini- ' * : ibo su 25 tukstaneziais. Buvo 
padaryti laiptai isz viiviu, ku
riais nulipo ji, o žemai rado 
sziaudu glėbbi, kad nesusidun- 
dyti kojas nuszokant. 

♦ ♦ *
Vienas garsus Dublino, Ang

lijoj miesto gydytojas ėjo sau 
dieno vidų ramiai gatve. Tik 
staigu, kaip viesulą užpuolė ji 
dailiai maldauti daktaro atlan
kyti jo mirsztanczia paczia.

Gydytojas sutiko.
• Kuomet inejo noipažinstamo 

žmogaus kambarin, jaunas vy
ras užsuko skubinai duris ir 
daktarui tuszczia portmana ta
rei “Sztai, ponas gydytojau 
szis tuszczias portmanas yra 
mano mylimoji žmona. Kaip, 
sveikas, matai ji serga nusilp
nėjimu ir geidžia idant Tamstų 
papildytumo ir su tvirtintume! 
jos spėkas. Jaigu neišzgydysit 
jos, tai pats turėsit pamėgint 
mano vaistu — sžtai sziu kulip 
ku, kurios lobai gydo užkietev 

Gydytojas

di, kuri ji užmirszo beskubė
dama bažnyczion...

Tarnaite nepasitikėdama tuo 
ponu, kuri mate pirma syk, no
rėjo uždaryti duris. Ibistebejes 
jos abejo j ima poniszkas vagis 
tarė. Matomai, mano miela, ne- 
pažinsti manęs, 
ronas N. Poni
Tamsta ne norėsi iszduoti laik
rodžio.
Tamsta, szt ai poni indave, kai
po priparodyma, 
tabokine
laikrodi. Vagi 
si pelne.

Asz esmu ba-.< į
numanė, jog

Todėl, idant intikinti.

savo ponios 
—, t no jaus iszneszc 

s no blogai pa-
■ >, M

*

' 5
* *
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Tai-gi dar syki sakau •
v . . . /r v . i' W I

Tai-gi dar syki sakau — bu- 
kito atsargus Visados, visur ir 
su visais. ■—- R. N-

1

lūs sutruszkihsiu!
— Ko nori? Ji isz to gyve* 

na, —’
lki JLį

kia! -

Catisto skepecziuke nuo nosies.
Matai parpjo tiesiog nuo gar 

sios kabaiarietes “isz kinu- 
szinio,.’...

^Paip, guodotini skaitytojai! 
Dasi'žinolkite, kad būrimai isz

... kas ten! Neverta 
trinties su tokiomis!... O nusi
ramink ponia, apsiszluostylc 
akis. Matai vyras pareina. Asz sz/mkaulius jai nusuksiu, kaip 
begu! Tiktai ramiai, mano po- įįį Pipiras! 
nia!
Ponia Pipiriene per st o1 jo stau-

f

ii

gus ir apsiszluostc Veidą bet 
vis dar vėrke nenorėdama.

Ant slejriksczio pasirodo vy-
II

ninku, isz kazyru, isz žvaigž- nis, 45 metu lengvai plikas, 
dzin net, paseno jau pasibaise- » —

■S Kas tai Znzc? Joszkojai
tinai, o pranaszayimai isz su- manes ? ~ paklausė. —Buvai
mnsztu kiausziniu, neatmaino
mai daugiau teiseingesni, ba! 
net neužginimai tikri!

Taip visada imislydavo po-
1 —l .ii L 1 1 'i ii* r A ' " 'i   a ,

nja Keiniene, ponios Pipirie
nės kaiminka.. f I ,I

— Ba tai,
sumusza šviežius kinuszinius

- ■ ' I 1 ................

M.

praszau ponios,
y 

paleidžia ant vandenio ir žiuri 
in juos, žiuri, medituoja, rokuo 
ja, skaito, o pot am kaip pradės 
sžnoketi, tai poniai viską pa-

Ant nurodyto adreso nuėjo 
taigi sziandie ir ponia Pipirie
ne ir sztai ant savo nelaimes 
dasižinojo gražiu daiktu apie 
savo vyra, su kurinom jati sep- 
tinioli'ka sunkiu mętu pragy
veno taip gražiai ir isztikima.

— Oh! ob! — verkia taigi 
biodnoke, sėdėdama ant kana
pos ir skundžiasi ten atėjusiai 
Keinienei. — Tasai i laidokas! 
tasai nevertelis, tsai prakeik
tas iszdavikas!

— Bet-gi ks? kas, 'brangia
poni!

Kas-gi jai ten tas

kad teisybe pasako.
Teisybe?! Galvijis ko-
- kur ji gyvena? Tris

6 6 6»
GYDUOLE AR PIGULKOS

Gydo Szaltb Skausmą galvos, Karšatį
i6 6 6 MOSTIS

* .
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Gydo - kūdikio Malti* Aptiekoae.
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t

justas szirdžias.n 
nieko kito negalėdama s bepa
daryti, davė 4‘savo ligoniuiM 
120 rubliu. — visus pinigus 
kiek tik su savim turėjo. Ap
gavikas paemes brangu vaisia 
palydėjo daktaru lyg skersgat
vio ir dingo.

Jeszkodamas lengvo uždar
bio, vienoje Rymo bažnyczioje,

’ ir.
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CAPITAL STOCK *185,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS *628,808.081

Mokame 8-csla procentą ant
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■f

**

f lud&tu pinigu* Procentą pride-

I

i

i

i

į? dam prie jusu pinigu 1 Saulio ir

i turėtumėt reikalaus lumueu ban*
Į j Į

' 1 Liepos. Mm noragu kad ir jui 
him11mi
1 ka nepaiiant ar mažai urdidelii.

m imi ■—

G. W. BARLOW, Pw.
> J. FBRGUBON, Vle»Pr«cirg«».
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biure? Bet kas ežia dabar? tu- 
verfei? ko? kas atsitiko?

Ponia isz naujo pradėjo 
bliauti — kaiminka u'žpakali- 
nemis durimis iszejo.

— Na! —kalbėjo toliau vy
ras — klausiu tavęs, ka reisz- 
kia tasa tavo verksmas? Kas 
tau yra? Ar ve! koki norai ne 
iszpildyti? "

— Juoda... da... plauke ta
ke su žaliomis akimis... tą isz- 
ri norus., supranti? Juodaplau
ke!.... t ir laidoke!... Namie 
jis. tai... o teni ba! juodaplau
ke!...

Dumavota! ka tu dabar 
plepi? Kas per juodaplauke? 
kokis ežia pavydumas.?

— Trys mylimos ant syk, 
bestija I

— Isz proto iszejai!... kaip 
ponu Dievu myliu, isz proto 

Keturias deszimts 
metu turi jau ant sprando ir 
pradeda bovyties kokiais tai 
pavydlumo ermideriais!

* * 1»

• •

iszcjai!

i tas 
vesti ja, tas buk tai szventasis, 
mano gerasis vyras! •» '

— Jis?! Jėzus, Marija! ka 
tai ponią kalbi? Jis ku pana- 
szaus... Baisenybe! o tegul po- 1 
ni man viską pasako.... tegul -■ - —” i

* 11} • * 4 *' ėAr dasižmojai

t

ponia szsigraudensi pasiskųsi
* i ri » i

tai palengvės. .
ponia ka tokio, ar gal, apsau
gok Dieve, ponia ji nutverei 
kur kokiame darbe, ar apsieji
me.

Kabalariete mano pasa- 
. -dirba... ak! tasai'piktu

liu.. hu... kad turi sau
kys 
d ryss 
tris mylemas!?...

— Taip yra! Ir dabar taigi 
prie juodaakes sėdi, sake kaba- 
lariete. Pati maeziau; rodo 
man kiauszini. Juodaplauke tu 
vi žalias akis ir juodus plaukus. 
Tuojaus nubėgau biuran ir isz- 
tikro... to'laidoko nebuvo och! 
och!.... %

■'i ‘ A ' B— Turėk protą, 
nia.. inusiramink!... 
verti, kad už jiios aszaras lieti! 
ot nuspiauti ir tiek!

M ■ I 

- ■ c

ponu esi mergina., bbt asz? Ka .r ♦
pradėsiu ?... U-u-u-u!

•— Douk-gi poniuto ramy
be!

I’ l-e .■ ii !-■ ' '-J Ii (I .■ I !

— Asz nelaiminga! asz ji 
mylėjau, taip stengiausi jam tab y L' ta . ♦ i —a

Och! ak! Nesyki ir

I,

—-Meluoji begodiszkai! Tris- 
deszimts penki man sukako tik 
pereitame Birželio mėnesyj.. O 
norėtum dar man prisegti dau
giu metu ir tai dėlto, kad pats 
jau tuojaus dasieksi metu 'ka
pa!

T ’ ' ■#. ■ , ; !

i— Nedaryk ermyderiu, ba 
tau ir te|p tas nieko negęlbes.

— Pustreczio dolerio į nėra 
ko! užmusziu boba kaip kokia

M # 'i I '

I

— Ir pa pulsi sudan. Ir už 
ka už teisybe ?

—* /^inai...

best; ja 1 ta

— Zipai gana man to!

ji viską žino isz

gana man to!

Tu jai tiki?
— Tikiu.
— Bet isz kur-gi ji gal ži

noti apie mane?
—4 O . ■• •

kiauszinio.
—• Žinai.

Isz kokio kiauszinio?
Ir visztos.

— Tfu! dabar tai jau nie
ko nesuprantu.

— Ba ne ji, žinai sumusza 
tau kiauszini in bliudeli ir bu
rn.

Kaip tai sumusza man 
t »kiauszini

— Na... kiekvienam, kam- 
bura. t

Istorija! Ir ji taip viską
žino?

Viską. 
Ha— na... tokiame atsitiki

me sugražinu jai garhe... ne- 
truszkinsiu jai kaulu

• e •

bet 
pasakyk-gi man, kur ji gyve
na,

. I

a.
O... metrikai! Tu žinai, 

kad kunigas nžraszydamajs su
klydo keturiais motais 'mano 

. metrikuose!
I •

tu nori ?
— Ko? Ko nori tu, mano se 

neli, kad laikai sau net tris my
limas?!

— Ziuze...^
buk iszmintinga, ba asz nieko, 
nesuprantu. Kas tas gali but? 
Kokios mylimos? Kur? kada?

— O! tu žinai, kur ir kada!.

juk* metrika i..

Tegul bus ir taip, bet ko

ba asz taipgi norccziau, 
kad man kiauszini sumusztu ir 
ka ten žingeidaus pasakytu.

— Tu? o tau kam?
d

—- O kas? asz ne arszenis 
už tave, nei už tas ton aristo
krates! .
r ’ Ąh&! Ir vėl tu dabar isz 
mesi pustreczio dolerio! Ne, 
reikia.

— Del ko ne? Taippat kaip 
ir tau.

—. Ei y... 
bai tikiu, ka ji bura.

— Kaip tai ? Juk neseniai...
—■ Tai isz gailesties, matai.

Juk asz turiu tris mvli-

t kas ten! Asz nela-

praszau tavos, mas.
Niekystė! Tam netikiu/ 
Tai-gi nenori, kad asz

miela po-
Vyrai ne-

itį '
Gerai poniai taip sakyti.

' 11 i. .Į,

būti isztikima... o! tiek sykiu 
ka asz
mane nužiūrėdavo, bet visados
neteisingai? 1

—ŠuiprknMnai, jsupnynta-1 SuiprknMnas jsupriynta- 
ma! bet gal tas ir neteisybe?

• — Och, ka poni kalb!?-Po
nia! Tiktai inojau, tuojaus man 
pasakė, kad esu ženofa... kad 
.ąianes vyras nepaiso, kad sii 
juo asz turiu Dievo kryžių! 0! 
ji tuojaus tai pažino., o tik po- 
tam isz kiauszi-nio!* • .

, — Žiūrėk ponia., na! Ir ka 
jai užmokėjai?4

Hu! hu! hu!
— Mum rodosi, kad tik per

daug to sūraus vandenio prisi
rinko. Na! iszliek dar kiek in 
skepetaite! Paverk dar!

Tylėjimo laikas. Vyras atsi
sėdo prie jos.

— Ziuze!..,.
-j— Duok man ramybe! Ne- 

siglausk prie manes!
— Durnavota... kaa tau to-- , • r

kiu niekniekiu priplepėjo?
— Mhin! Niekniekiu!
— Na, tikrai pasakyk kas?
— Nori žinoti? Kabala riet e 

man pasako viską, viską! ’
— Ka? kad asz turiu tris 

mylijnas? ir tu t iki paikai bo
bai?

— O... tai ne paika boba! 
Prie jos atvažiuoją aristokra
tes karietose. < ,t

— Tokiame atsitikime tai 
ir jos paikos bobos.

( — O, ne!
Ne ?.‘ tai žąsys.
Jau ji visados

bai?
17

■ o •M

pasako•
teisybe.

— Ir turbūt jai užmokėjui••

už tai tris kvOterius?
— Pustreczio dolerio jai 

Trys kvotoriai yra taksa Į daviau.
— Ka? Pustreczio dolerio 

iszmotei?- Iv,.
Bet jau žinau, koks esi

i...

bet asz jai daviau pustreczio
dolerio idant man viską pasa
kytu^ neko neslopdama. Och! 
bet asz jam likusius plaukus vyras... Trys mylimos

i J

eieziau pas ja?
— Nenoriu, nenoriu ir ne

pavelysiu.
Na..,— imu. .. bet gal ir asz ka 

nors dasižinocziau apio tavo 
tris mylimus.

— Taipgi ir del to! gatava 
dar ir tau kokiu nieku prisznc- 
keti o juk asz tau sakau, kad 
netikiu!

■■■II ■ * Tatai sutikimas?
—- Sutikimas! Nesinistink t

ir neik.
0 mylimos...
Tegul sau.. • 

pavydžiu!
Bravo!
Buczkis!

H

4

Nelabai
«

r——

—4 ium!
Ot taip! 1

*

,, « i M1'
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Ant J. Sakalauskas 
LIBTWISZKAS GRABOKIU3

(B«n Phone VU)(Ęall Phone 872)
331 W.CaatreSL. SkenaedealųPa. 

ta* * a • 'NoUudimo valandoje, totai* 

laidojimą atliekam rupMttaffai
klam geriausi patarnavime. Pa

ir graliai. Busite pilnai užgu- 
nfidinti.
Im Mahanojaui Ir GirardvlIlM 

jeigu kas parelkalaai mane pa
tarnavime tai meldžiu mes tato- 
fenuoti o pribusiu ta dossimta 
mtautu. Mr Man Ttlsfnnae B7S 

, „ ! i i i i i . amui m

i.# ’

nidlnti.

tonuoti o pribusiu ta

i ■*'
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Motin Mylėk 
Mane

(. In Svietą.
Ant kryžkelio stovi mergai

te su pundeliu ant pecziu ir su 
aszarom akyse žiuri pakalnėje 
in savo gimtini kaima in rau
dona bažnyczios bokszta Jcy- 
szanti isz miszku žaliumyuos. 
Paskutinis pasižiūrėjimas in 
miela bažnytėlė vienatine gy
venimo skausmuose pribėga, 
liūdnas atsisveikinimas kaimo 
kapinyno kur ilsisi jos bran
ginusios ypatos. Pagalios atsi
suka in vyresne amžiumi mo
teriuke stovinėsią prie jos:

— Tegul jums Dievas už
moka už .viską. Dar 
vojn jums

syki dėka- v
nž tas visas gera-

dejystes kokias nuo jus per vi
sa

svki

ta laika apturėjau!
— Viskas gerai Onute te

gul tave Szvencziausia Panele 
laiko savo globoj!

Tuos žodžius isztaria su abe
jone apsisuka ir eina sau jn 
kaima. Darbas jos namie lau
kia o praleisti be nieko nors 
viena valandėlė tai labai dide
le iszkada biednai ir didelei 
szeimynai. Gerai kad jau nors 

neteko tos sunkenybes.
Valgyti reik© duoti biendai 
sieratai bet isz jos pagelba tai 
nedidele.

Biedna mergaite dabar jau 
liuosai gali iszsiverkti isz so
pulio szirdies ir isz gailesezio. 
Ak su noru apleistu gimtini 
kaima kur nieko sau gero ne- 
datyre jei ne mieliausioji mo
tina ant kapinyno gulinti. Te
nai ant to kapinyno kalnelio 
surado sau rodą visokia ir pa
linksminimu kiek tik sykiu ja 
desperacija norėjo pasmaukti 
kada buvo žeminama iszjuokia 
ma visais giminėmis stumdo
ma kada jau nemislijo sulauk
ti sau geresnio likimo. Sierata 
be tėvo ir motinos. Tėvo nieka
dos nepažinojo; numirė kadan- 

vienus metus. 
Nuo to laiko motina jai buvo 
viskuom taip lygiai ir del mo
tinos buvo visas džiaugsmas. 
Iszaugo nekaltybėj ir dievotu
me.

O kaip buvo laimingos tos 
valandos kada sėdėdavo pas 
motinos kojas o ta jai pasako
davo apie mieliausia Jezu, apie 
dangaus Motina ir Aniola 
Sargu! Kaip dege jos akutes 
džiaugsmu kiek sykiu tik mo
tina ja veždavo priesz komoda 
ant kurios stovėjo Dievo Moti
na su Kūdikėliu fignra, priesz 
kuria kasdiena kalbėdavo ra- 
žaneziu. Po tam ja motina im
davo ant ranku ir rimtai kal- 
Ijedavo.

— Busi Marijos tarnaite 
Onute pasiszvensk jai: bet 
Marijos vaikas turi but nekal
tos dievotas pilnas dorybių 
idant Czyscziatįsioji isz jo tu
rėtu sau džiaugsmo. Ar prisi
žadi tokia būti?

Po tam Onute labai dievotai 
sudėdavo savo rankutes ir isz 
visos szirdies kalbėdavo ma)- 
dele kurios ja motina isžmoki- 
no:

—* * Marija Dievo Motina

gi ji turėjo

JH

^sio laipsnio! :
Ir kas gali apraszyti mergai

tes sopuli'ir baime!
— Motinėlė tu nepasitrauk

si nuo manos! Ka asz be tavos 
pradėsiu ir ka veiksiu!

— Tu priguli Marijai — 
tarė serganti su sunkenybe. — 
Marija bus tavo motina. Ji ta
ve geriau už mane myli o ge
resnes motinos niekur nerasi.

Keliomis valandomis vėliau 
motina užmigo amžinu miegu. 
Laidotuvių dienoj bieduos sie
ra tos desperacija priėjo prio 
to kail norėjo inszokti motinos 
graban ir sykiu ant amžių at
sigulti: kaip tik nuo to darbo 
ji buvo sulaikyta. Stebėjosi po 
tam nuolatos kad galėjo to
kius sau sunkus laikus pergy
venti.

Kas galėjo ir turėjo priimti 
sierata. Kaime gyveno vienu 
vienas miriisios motinos gimi
naitis bet žmogus pasipūtės 
pilnas godumo.

— Nereikalauju veltėdžiu— 
tarė tasai beduszis kada jam 
buvo patarta paimti pas save 
sierata. Ir kada jam buvo 
aiszkinta kad su laiku mergai
te galės Už užlaikyfna atidirbti 
sutiko bet vis dar visiems pa
rodydamas * 
dinima.

Sunkus laikai atėjo biednai 
sieratai. Kasdien turėjo kiaušy 
ti visokias sunkias paszaipas, 
kad ji esanti niekam netikus ir 
tik dykaduone. Kas teisybe ji į
storojosi, kiek tik galėjo, būti 
naudinga, bet nežiūrint in tai 
neiszgirzdavo nei Vieno gra
žaus ir gero žodžio.

Vienok nemoto vilties 
daugį ja motina gyva būdama 
iszmokino, jog per kryžių ir 
kentėjimus atrandama patieszi 
jirna pas Szveneziause Motina 
o Marijos vaikas privalo mo
kėti ir norite prie szvento kry
žiaus iszlaikymo. Sunkus kry
žiaus kelias, koki perejo, pri
davė jai tvirtumo, kad kan
triai iszlaikyti visus tuos savo 
vargus ir paniekinimus.

Viena isz jos draugiu, su ku
ria kitus kartus mokinosi mo
kykloj ir kuri turėjo užsiėmi
mą dideleme mieste, paraszc 
Onutei laiszka, kad del jos tu
ri gera darba viename turtin
game name; tegul ji tik tuo
jaus atkeliauja. Onutės gimi
nes tai su džiaugsmu sutiko ir 
jai in miestą keliauti visai ne
draudė. Džiaugėsi, kad nors 
syki jos neteks.

Tie visi atsitikimai slinko 
pro mergaites airis, besiskubi- 
nanezios in geležinkelio staci
ja. Keliavo ant tamystos.

Dideleme miesto ant staci
jos tūrėjo laukt jos draugelka, 
idant ja nuvesti pas tuos po
nus, pas kuriuos turėjo tarnau
ti. Ar ji jausis laiminga dide
liame mieste ir turtingame na
me ?

— Gal bus arti bažnytėlė— 
o joj

• •

savo neužsigano-

Ka-

tieszinosi sieratuke
* II A

Palinksmint o jos ir Suramin
tojo# Paveikslas 1

Biednas -—
Vaikas.

Invedu brangu skaitytoja in

O 
4M»« ir turtingas

i

. ...........r11 ■
isz ju riebin raudonu veidu,'

' l!>1 ' , t 1*| 4 l ' I

kad tiems žmonoms czia labai
* . . . t....gerai einasi.

Tuo tarpu iszkisza galva per 
pravertas duris plona, jauha 
ypata, laikydama rankoje kny
ga; yra tai pana Eani, bona.

— Ar nematėto Elzbietos ?
— paklauso* ji; *

Visi atsako, kad nematė; bet 
Jonas, kuris jau buvo truputi 
inkaites, tuojaus atsistoja ir 
užpraszo jos, idant ji szalo jo 
atsisėstu. 1

Pasižiurejhs sn paniekinimu 
in “Smarkuoli” Joną, bona isz 
didžiai sau už duriu pasitrau
kia.

'I

— Puiki dama! — Szauke 
pažemintas Jonas. — Mes vis: 
jai nepatinkamo. Ji mislija, 
kad bona, tai jau kasžin kokia 
asaba ir dar už mus visus ge
resne.

—• Pati ponia lygiai jos ne- 
apkenezia, kaip ir Elzbieta, 
kuri visados buna po jos ran
ka — sako Mina.

— Taip, taip, biedna Elz
bieta — bumba virėja — maw 
visada mažiukes labai gaila. 
Kaip tai ponia gali savo vaika 
taip mažai mylėti?

— Kadangi negraži ir nuo
latos serga.

— Už tai-gi Antanukas yra 
geresnis — insimaisze vėl vi
rėja. — Ji motina perdaug 
paikina ir su juom 
ant zobovu.

— Už tai jis yra geraduszis 
i szmint i ngas vai kas;
motina įVanaszus — 
paka jauku.

—- Graži taisykle — mur
mėjo virėja — bet klausykite, 
ar czia kas nebeldė in duris?

Antrusyk iszsigirdo lengvas 
in duris beldimas. Jonas atida- 
roddriš; fttdvi priesz ji negrą- 
'žiai apsiredžius kaimo mergai
te, baimingai žiūrėdama priesz 
save — yra tai musu Onute.

— Ak, tai nauja virėjos 
pagelbininke! szaukia links 
ma virėja, kad tuotarpu vis: 
kiti žiuri in jos prastus drabu
žius.

visur eina

visai in 
ajszkino

> —i m i ■ Įk' *11 ■ į t $ A < • 
aszaroja.

Kur-gi yra. Ant valandėlės 
bona apleido vaiku kambari, o 
sugryžius jos nerado. Ar kar
tais ji nebus ant kiemo? Tai-gi 
tuojaus in tenai skubinasi.

Ant kiemo stovi namelis ag- 
radninko Sviatonskio, kuria
mo jisai gyvena su paezia. iV| 
vaiku. Czia prie to gražaus na
muko tęsiasi ilgas paeivaiksz- 
cziojimui sodnas papuosztas 
pu i k i ausinis klombai s.
Priesz namelius stovi krumn- 

užsidenges jieszkomas vaikas, 
septynių metu iszbalusi mer- 
gaite žiūrėdama per langa in 
la namelio vidų. Sviatonskicne 
sėdi viduj prie stalo laikyda
ma ant keliu stora kęturiu me
tu vaika su jiiom juokavo ja ji 
bovina ir. bueziuoja o vis tai 
daro sū didžiausiu savo moti- 
niszku jauslumu. Ak kaip ma
žulėlis szirdingai juokiasi ir 
net szoka isz džiaugsmo kaip 
jo rankutes drueziai. spaudžia 
motinos kakla. 
žiai meilaujasi.

Akys stovinezios po langu 
vaiko prisipildo aszaromis: 
verkdamas pasitranko nuo lan 
:go. — 0 kaip ta ponia myli sa
vo vaika — kuszda pati viena 
sau mažyte. — O-manos mama 
visai nemyli.

— Elzbieta, Elzbietukt — 
pa sklysta bonos balsas. Pa
smaukta greitai apsiszluosto 
aszaras ir bėga prio bonos. —■ 
Esu!

■J-

■1
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Hr ten apie Dubojnja.
I* f ft t* •<< V ’ *Apygarda Ja v i eno,ja,Apygardoj a v i eno ja, 

Bobelės trauke gnzute,
' • , ■ >•’ Ti i'"1 . « i

Ir da maiszo su namino bitizuto
Velkasi in kdkia tai karczoma,

• ‘ . i1 I 1 . ‘ ' !‘ 1 L
If da su saVftn vaika, paima,

' I 1

Ir taip nebago nusilaka,

L
NAM
vai:

B PADAROMI 
SINEI SVIESTAI

Obuoliu Sviestas Be Giros. »
Geras obuoliu sviestas daž

nai padaromas ir lx; giros. Už
tektinai vandens reikia pridė
ti prie nuluptu ir supiaustytu 
obuoliu, tuomet padarys skys
ta obuoliu sriuba, paskui isz
lengvo virintit, nn!t mažos ug
nie apie 3 arba 4 valandas. Ru- 

Idasis cukrus tinkamesnis, negu 
Imtasis, kuri reikia indeti kad 
baigės virti. Cukrus kuris apsi
stoja ant dugno 'New Orleans 
sirupo baozkos yra labai geras. 
Svaro ant galiono užtenka, 'bet 
tas priguli nuo skonio, kaip ir 
cinamonas,

7'7 • < ■ > ‘itTidk* v **• y* r F '

LAVONAS
> * i, k. J ■ 1 " '• '■ ,l7
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GAŽDINO
i

Moteres Baisei Iszgaz- 
dintos, Bet Vagis 
Apipiesze Kromeli

-------------
LAVONAS GULĖJO 

MALSZEI. •

I1

Taip jis gra

Puikiai papuosztamo vaiku 
kambarelyj placziai iszdestyta 
gražios brangios zobovoles Bo
na sėdasi prie Elzbietukes kad 
ja pabovyti.

— Pagarbintas Jėzus Kris
tus — pasveikino mergaite.

Abelnas tylėjimas ant1 ‘sma
gios” Minos veido apsireiszke 
p a j uok i m o nūs i szy p so j im a s.

Etano nuveskit© mergaite in 
jos busianti kambarį reikia jai 
duoti ka nors suvalgyti — sa
ko virėja pakajaukai; ta pa
liepimą tuojaus pildo nors su 
dideliu nenoru. ,

— Tikra žasyte isz kaimo 
mislija sau Mina; daug lai

ko ir vargo bus su ja ja kolaik 
ji ko nors iszmoks.

Kiti visi teipgi sau juokiasi 
isz atėjusios mergaites.

Atėjus in savo kambarį at
siklaupia Onute praszydama 
Dievo ir Szvencz. Motinos, .. ' «■ '
idant jai suteiktu sylas ir kan
trybe iszlaikyti tame naujame 
darbe.

Bone t uo tarpu iszjieszkojo 
Elzbietos visa narna.

Ypatingas vaikas— mis 
Turi visko ko tik du- 

szia trokszta gražiausius rublis, 
brangiausias zobovas puiku

• •

h

dcl-

juk tn

liūdnai

— Tegul man ponia pasa
ko, — pradeda mažinto 
ko asz neturiu mamos?

Bona nusistebėjus tuo klau
simu sako:

— Bot-gi, vaikeli, 
turi mama.

Elzbieta palingavo 
su galvele ir atsako:

— O ne, asz turiu tiktai — 
motina!

Ka tu czia vėl sakai? 
Mama ir motina, juk tas pats!

— O ne mama, tai toko mie
la, gera kaipo ponia Sviatons- 
kienc, kuri savo Jonuką tęip 
myli, taip su juom meilaujasi 
ir ji bueziuoja, kad net links
ma pažiūrėti. Ir visados sn 
juom būna. 0 manos niekas ne 
myli. 1 ’

Isz naujo biednas vaikas ap
silieja aszaromis,

t

o jo verks
mas gimdo bonos szirdyj sau 
jausmą del nelaimingo vaiko.

Pasilenkia prie mažosios bu- 
czioja jos veidą ir sako szvel- 
niai:

— Duok ramybėj Elzbieto
je, juk asz tave labai myliu.

Bet veltui tie žodžiai skani- ’ ė ‘ ■ *

lija.

sostapiles miesto turtingiause valgi, kaip tik geriausia gall- 
padaryk mano savo tarnaite! daliv!

Kad net 'žiūrėti kaka.
Kad kas užfundytu laukia, 
O kūdikis namon szaukia, 
Bet mamyte paeiti negali, 
Ba kojos krypsta in szali, 
Anglikai nusistebėja ant to 

žiuri,
Ir nemažai gailesties ant tokios 

* • motinos turi.

kvepiantieji pi pi-

Biržų valscziaus, Užusziliu 
kaime mire S. M. apie 60 mo
tu. Liko žmona 71 m., i]4 iszte- 
kejusi savo mažame namuke 
laike krautuvei© ir isz to gy
veno. Ta pat nakti žmona ir 
duktė lavonu indejo in gtaba, 
isznesze in krautuve ir graba

rai ir gvazdikai, kuriuos pride- '”l,,e-'0 ant kcdžiu Prio vienin'

ft

Netrukus in. Va namuko atsi
lankysiu,

Tai plikins gerai patrinsiu, 
Pasakykite kad apsimalszytu 

Šzczyra pakilta padarytu, 
Ba kaip in tonais pribusiu, 
Tai žandus gerai iszblasz- 

kinsin.
ftft *

Žmonys sako kad Anglinvillejo 
daug blakių priviso i

Kad net st ryt n negali eiti sn- 
visu,

O kaip truputi atszilo, 
Tai rodos maiszas prairo

O ka moterėlės laiko neturi
y

y 
Pasigėrė prie samogonku guli 
Arba viena pafe kita'bėgioja, 

Suvis paredko stnboj nędboja.

♦ ♦ ♦
Isztikruju net juokinga klau- 

i syti,
Kaip musu mergaites pradeda 

kalbėti,
Žinoma Lictuyiszkai, 

Sumaiszyta kalba Angliszkai, 
Rodos kad j u li ežu vis storas, 
Ir be valdžios sustingęs, 

Sakytum, kad užgimus tikra
Anglike, •

O ežia nuo Angliku atsilikę. 
Sztai paklausykite truputi j u 

kalbos:
‘ ‘ A.lo mam, gimi som kavos 

Ir som dželes,
Gimi ir pateieziu kėlės,

f

Papuszyk Maik pieną, 
Toni gimi keika viena, 

Mam, kur mano stokinsai, 
Ar jau supiksinai?

jr, > , # t

Mam, insiuk botena in sziu, 
Ba asz taimo neturiu.

O ar jau drese papiksinai, 
D’ gerai iszpresinai?

• I ** • i r nA. .. A ■ n . <
H

Mam, asz szlektai stypinau,
Kam tu beda negerai paklojai,

I R ji *•' f

Ir blakių no neiszklininai.

bėjo taip szaltai ir nebuvo taip 
szirdingi, kaip tai motina kal
ba in savo numylėta vaika.

< f ' V - ’

Elzbieta dar labiau pradėjo 
verkti: '

—• Ak, kaip asz labai nore-
I -'f.. J? V.l i/ .. ' -■ t' i ' La 4 if fcj / ir . .

cziau

Jauti

• f' 'i'W ** 

verkti

būti Jonuko vietoj!
-TTau nepridora reika-

- suszuko bona, kuri tuo

.. , * 4 i

Al na it mane keczino, 
Visa kakla suskreozino.

Aibeczo kaip tyczia, 
i 11 1 t " įį i

Negalėsiu Sondeje go in bažny-
• ežia!” 

v *

0 jps karves, karves, 
Manote kad esate Anglikes?
Kad jus protu turėtumėte,

v

da sviestui iszvirus.
Obuoliu Sviestas su Uogų

• Skystimu.
Jaigu geistina turėti uoga 

skonio, galima pridėti ju skys
timo. Ant kiekvieno galiono nu 
luptu ir supiaustytu obuoliu 
iszvirtu ir perkosztu, viena pus 
kvorte uogu skystimo, vienas 
varas rudojo cukraus, ir kot- 
.virta-dalis szauksztuko drus
kos turi būti inmaiszvta. Virint v

reikia iszlengvo, ir per dvi va- 
landi dažnai maiszyti arba kol 
nepasidarys tirsztas, 

viena
ir kol karsztas su

pilti in bonkas. Paskui virinti 
bonkas taip kaip buvo daroma 
su obuoliu sviestu.

maiszyti 
cinamono

tada iti- 
szauksztuka

Obuoliu Sviestas su Citrinomis
Reikia supiauStyti keturais 

citrinas, apmerkti vandenyje ir 
laikyti per nakti. Ant rytojaus 
sudėti in puodą sykiu su asztuo 
niais svarais nuluptu ir su
piaustytu obuoliu. Virinti vie
na valanda, pridėti tris svarus 
cukraus, ir virinti dar pus-an- 
tros valndoS, kol nepasidarys 
tirsztas. Supilti in bonkas kol 
karsztas ir virinti bonkas, pa- 
nsziai kaip buvo daryt su obuo 
Ii u sviestu arba aplieti 
karsztu vaszku.

Grusziu Sviestas.
Grusziu sviestas yra daro

mas taip kaip obuoliu sviestas 
be giros. Gruszis turi užtekti
nai prinokusios būti.
jas nulupti ir supiaustyti ir ju
dėti in puodą pridėjus truputi 
vandens, ir tol virinti, kol ne
pasidarys minksztos. Paskui 
reikia indeti cukraus viena 
pouduka ant kiekvienos kvor
tos ir virinti dar nuo pusantro 
iki dvieju valandų. Sviestas 
tada turi būti jau užtektinai 
tirszts. Truputis citrinos skys
timo, imbiro, cinamono, ii* ki
tu kvepianeziu žolių turi būti 
gerai inmaiszyta, kol dar kar
sztas. Paskui supilti in karsz
tas bonkas ir vėl virinti pana- 
sziai kaip buvo daroma

'i i if • ' i 1 ' I1 L ' ! 1 J 4 »

tolio krautuves lango. Isznesz- 
ti lavona krautuvon turėjo del 
to, kad gyvenamoje trobos da
lyje reikėjo pasirouszti laido
tuvėms.

Lavonas krautuveleje iszgn- 
lejo para ramiai. Vėliau nak
ti isz Sausio 26 in 27 velionieft 
žmona ir duktė pajuto, kad nu
mirėlis krautuvėje vaikszczioja 
ir baladojasi, bet jos, vietoje 
eit ir pažiūrėti, emo melstis ir 
drebėti. Baladojimasis kratų- 
vėloje nesiliove nuo 12 nakties 
iki 3 valandos ryto. Po to apti
lo. Moterys bandė iszeiti lau
kan, bet durys in lanka buvo 
užrisztos ir iszeiti negalėjo.

Apiė 6 valanda atėjo greti
mo kaimo ūkininkas krantuve- 
len ka toki pirkti. Tuomet at- 
riszo duris ir išzleido iszsigan- 
dueias moteris lauk. Iszejusios 
pastebėjo, kad krautuves iszim 
ta langas ir langinėj iszpiauta 
skyle. Pamano, kad numirėlis 
bus pabėgės. Bet moterys kar
tu su kaimynais inejusios krau-

,įt

su

Reikia

tuvelen pamate, kad numirėlis, 
kaip gulejes taip ir guli, tik 
iszvogta krautuvėlė ir iszvar- 
tyti pigesniu prekių likucziai.

Stebėtina, kad vagys turėjo 
viena inejima ir iszejima tik 
pro langa, o ties pat langu gal
vūgaliu in bufetą, o kojūgaliu 
in siena inremtas stovėjo ant 
kėdžių grabs. Reiszkia, turėjo 
viską iszneszti ir žargstytis 
p^r buvusio krautuvėlės saA i-

obuoliu sviestu.
su

Persiku (Peach) Sviestas.
Sudėti persikus in dratini 

gurbą ir inmerkti in verdanti
vadeni kol fu lupenos neniisi

Tai kalbos taip nedarkytumot.

ninko lavona, ir grabo nepaju
dinti.

Bet vis del to, vagiu butą 
udžentelmenu.” Jie matydami 
kad savininkas guli paszarvo- 
taš grabe, reikalingu jo laido
tuvėms, daiktu, nepaeme vistų 
o vis paliko, tiek kad pakakta 
pakasynoms. Pavydžiui, cuk
raus paliko apie 8 kilogr., apy
niu apie 3 kilogr., miltu paliko 
apio 20 kilogr., taip pat ir sil 
kiu paliko. Nors didžiąją dali 
tu daiktu, paėmė, bet isz liku- 
cziu dar galėjo iszkelti tinka
mas pakasynas.

Ii

AUKSO ALTORIUS ABBA

DIDELIS SZALTINIS
Naujausia spaudimas pagal tikra 
deszimta ir ataszta sulyginimu 
pagal Naujoji Szaltini pirmo 
spaudimo.•. * > ‘___________ v ........ .v

Minkszti apdarai tiktai $3.75 
f— — *— — — — '

Mahanoy Oity, Pa.
„ ■ >----------—... . ... ............................... .. . '

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABOMIUS 

4 • i

lups. Pasku iinmorkti in szalta 
vandeni, ir lupenas lengvai nu
silups. Gerai prinokusieji ir no 
turintieji priaugusiu prio mink 
sztimu kauluku >Ta geriausi. 
Sugrubti vaisius ’ir virti be 
vandens. Ant kiekvienos vai
siu dalies dėti puse tiek cuk
raus iszlengvo virinti, ir da*žnai 
maiszyti, kol nesutirsztes. Ga
lima kelius czielus persikus sy
kiu su sviestu iszvirti. Karszta i

W. D. Boczkauskaą-Oo.

«

"" 1 ' < * AEstate, kaip sakote “kreizes”, 
O Uetuviszkai ‘‘kvailes”,suszuko bonū, kuri tuo 

buvo labai ližganedinta, kad 
iszgirdo sau suraminimo žo- 

Jonukas ir jo tėvai 
yra biedni, tu—gi tuotarpu esi

« r;
f

y

Stinkerkom busite, 
i f 1 , <

Ir tokioms pasiliksite,
. .. ■ ...

ma rūpestinga globa, o noužiu- 
rint in tai tos jos liūdnos ake
les taip neramiai žiuri in švie

čiu skleidžiasi garsus juokas.' ta tarytum nori iszriszti ten

" ' ! ’ ' 1 ’ į

Isz didelio mūrinio namo 
ežia tųojaus szale Italijos palo

turėjo dar trylika mėtų Jcada1 Ponia priesz valanda iszvažia- kokia misli. Retai kada jos vei

Ęet-gi tasai laimes pilnas 
sugyvenimas ūmai ir netikė
tai buvo pertrauktas. Onute

viena gražia diena motina atsl- vo; katino nėra namie, tai pe- das prasiblaivina linksmu juo
« • « ft w w i • v > r t\» ri _ i • ‘■•i

O jus motinos negerai darote, 
■K^d dukrelėms vale duodate, 

turtinga ir turi sau visko pil- Juk jaigu tokia kvailiuke isz-

1 v» džius.

nai, ko tik geidi!
f

I 
k

VLtL
Laidoja kunua numirėliu, Paaaxn-II;

> ■ “'I ft b >’• . U #
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji* 

—Telafonaa (06
603 W. Mahanoy Avus Malu Chp p

do automobiliu* del laidoti

mo ir t.t

tekės,
Tai vyras dideli varga turės,Bona buvo tosBona buvo tos nuomones, 

kacB tik Vienatiniai auksas da- 
paga- kajus Jonuas, Mina, Zose, Era- mikitų žmonių vaikai kaip!ro žmOgu laimingu. .Negalime 

Uos liokorius apreiszke:- Plau- ne pakajaukos ir Ona Virėja nuolatos juokiasi, o Elzbieta jttį į0 už pikta paiaikyti 
ežiu uždegimas ant aukszcziau. bovinasi sau linksmai. Matyt - taip tyki ir liūdna taip tankiai I Tfetiawi Ha . *

ft

gule in lova, liga su kožna die- les tuojaus pradeda szokti. Le- ku. Mano Dievo koki tai links- 
na vis labiau didinosi; žmogų laimingu, v Negalime

l Ji kramtys,
Lovoja kirmys, 

O kad ir iii kaili duos, 
Tai vis bus be naudos.

• l . *
i

« *

sviesta sudėti in <bonkas ir pa-'
nasziai daryti, kaip su obuoliu 
sviestu.
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SHENANDOAH, PA. Keliaus Su Savo Vyru Paskutines Žinutes
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l taininkc Szv. Patrikd. 
. — Ketverge Szv. Juozapo.

Kaip girdei, tai mieste 
vioszpatauje tikra Sodoma. Ne- 
kuiios moterėles teip pasileido 
kad peržengė visus riibežius 
dorybes. Girtuoklis/.kos pilotei 
daugoliuosia namiiosia in kur 
sueina vyrai. Girtos vėžliojo 
amino ir užsikrecziuios viso- 

pasiclgimal

Girtos 
ir užsikrecziuios 

vkioms ligoms
juju x*ra knuuoszlykszcziausi. 
Apverktina juju ateitis ir pri
skubinta mirtis.

—• Kunigas (‘zesna pirko 
puiku GVahaiu Page automobi
liu nuo agento Morbo.

Antanas Roleskis, 51 
metu, likos nuvežtas in Schuyl- 

priglauda, kuris 
kariniu

o

----  
kili HaCtm 
gyveno szanteje prie 
darželiu 900 East Mahanoy 
Avė. Žmonis ji užtiko kone 
pusgyvi ir sumirgusi ir nutarė 
kad jam priglamloje hm 
nau m* kaip skursti 
su griu v ilsiojo szanteje.

J. Gedmoniene, 130.’’ E. 
Mahanoy avė., likos nuvežta, 
i h priglauda Schuylkill Haven, 
nes pradėjo sirgti proto liga. 
Moten* turi vvra ir vra moti * • 
na penkių vaiku.

Naujas milžiniszkas bre- 
kuri Readingo kompa

nija mano statyti St. Nieholso, 
ketina pradėti darba apie Ap- 
riliaus ar Mojau s monesije. 
Nieko tvirto apie tai negalima 
ži not i nes kont ra k t oris t ei pgi 
ne yra tvirtu kada kompanija 
pradės darha. o 
szimtM 
to darbo.

S gc- 
vitmam

•>

ave.t

Mrs. Lena Greensbergie- 
ue ir josios duktė Rose, kune 
užtroszko nuo gazo kuris iszėjo 
isz gazinio pveziuko. Kaimynai 
surado abidvi be žado ir p" 
szaiike daktarus kurie atgniVi- 
no motervM. f 7 *

%• e ▼

— Liudvikas Kostinskis, 
motu isz (’onnertono mirė 
gonbuteje nuo sužeidimu ko-j 
kins aplaike kada in ji trenkė 
didelis Irokas, kada Ludvikas 
ėjo in darba. Velionis buvo ant 
bordo pas savo seseria. Rozali
ja Žubrieue. Paliko viena broli 
Lirtnvoja.

Juozas Scheider, garsus 
szvilpikas ir pana .Ieva. Jurke- 
vieziute, ])ianiste, grajino per 
radio stoti W.R.A.W., Readin- 
ge ir gavo kont rak t a ant szn- 
sziu menesiu 
programas per laja stoti.

Szimanas Buskeviezius 
likos surastas nekaltas už par 
davinejima uždrausto sztopo. 
'Teismas perėjo per suda ii; su
rado Buszkevieziu nekalta bet 
žmogelis panesze daug kasztu 
nereikalingai.

Pį>-

78 
li-

siuntinėti savo

I 
koris.

darha, 
darbininku

tiiom Įnik 
raminsi

- Keliksa^ Balovas isz \\ il- 
kos-Bane lankosi \ini«nnniiiH» 
pas gimines

Mahaiiojiiji 
i r pažinsi amus.

◄ Reading 
.lines >

►

Sztai Pigi Ekskurcija
In PHILADELPHIA S3.25
In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Nedelioj 22 MORCZIAUS

Specialia Treinat Subatoa Naktį
Isz Valanda
Shenandoah ...................... 1:50
Mahanoy City .................. 2:30
Tamaciua ............................ 3:05

ANT READING GELEŽINKELIO

Dr.T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

' ■ Dentisfaa Mahanojuje 
i Ant Antro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Cante* St., Mahanoy City

BILE KOKIA SUMA

Nuo $10 
iki $300

Galim paskolint Privatiszkai 
r ir Greitai.

• * r > *Galite atmoket pagal juso 
finansiszko stovio.

Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansisz 
kas patarnavimas.
Ateikite, raazykito nr telofonokito 

in Juso urtlmlnusi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.

f

P.opl.. Trust Co. name
T*niA4)iio*

9 N. Centre St. 
Pottsville, Pa.

I .!T

.. Telefonas 6-9-7
■ —■'%

Grand Sztore 
Telefonas 2-3-41

Firat National Bank naa« 
Mt. Carmel. Pa. Telefonas JJ17.

—MMBMMBM—■ ■ ■ « I ■ ■■

In Žiemini Poliu I

<
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I 
Hiftftftst J. _

Keysar, W. Va. — Selins 
.eiviliszkos kares kareivis (1ole- 
Iman Eernum, kuris turėjo Ul
met u ir buvo levu 33 vaiku, mi
re ezionais po trumpai ligai.

11 Shamokin, Pg. S 1IS( | IK1- 
hanim Coall vo., a | įgarsi no buk1

. ■ ■ ----------------------------------------------------------------------------------- ------------ - .M'

tos iki 5 motu. A. Petravicziiii 
bausme visai dovanota. J. Ci- 
gaiikoviii bausme
iki 10 metu; J. Jankauskui 
bausme visai dovanota: St. La-

• pinskui sumažinta bausme iki
5 metu; J. Stakauskui suma- '11 Ji *žinia bausme iki 5 metu. <

Midnavicziui Boinf. bausme ■ 1 1 I I ■-
ir J. Jake-

» ’ 
iki .10 metu;

V r

f »-

sumažinta

uždarys kasyklas (’amoron aiit Numažintu iki 7 m 
ilgo laiko.'Apie 600 angU’kasiU lovicziui sumažinta iki 5 motu.

•f

Pati Sir Herberto M’ilkins 
keliaus drauge su savo vyru in 
Žiemini Poliu, ant to tikslo pa
dirbtam submarine, kuris 
plauks po ledu.

submarine,

V*
TORONTO, ONTARIO, 

CANADA

>

Tamaqua, Pa. — Ana diena 
pradėjo eiti bosai tarp Lans- 
,’ordn in Maneb (’hunk, viso do 
vynos mylės t dilimo, kurias va
ro East Penn Traction kompa
nija.

Scranton, Pa. — Juozas Ro- 
nianskis, 21 metu, kuris nustū
mė nuo trepu ir sumusze savo 
neregi Ieva, likos nubaustas 
ant 100 doleriu ir 30 dienu ka
lėjimo. Reikėjo toki iszgama 
pasodyt ant deszimts metu ka
lėjime.

Meizeville, Pa. 
prasidėjo 
kun. Alfonsas Marija, parapi- 

. Liudviko ir trauksis

- Nedėliojo 
misijos kurias laiko

pasiliks be darbo.
II Toronto, Kanada, 

džia pakele preke ant arielkos 
23 centus ant lionkos. Kanada 
da dauginu |iori pa^inundvl iSz 
A’inmjkoniszku sveteliu.

11 Scranton, Pa'.

---- \ Ui- KIEK LJĘTUypję l»4 
A* 
4 h

Apylikrenils žiniprtiis, dabar 
1 » 4 ' “ *

Lietuvoj 
advokatu padėjėjai’\‘r truputi 
daugiau kaip lOtp privaeziu 
advokatu.

i .

Sziu metu Kovo menesi 
priesz 8 diena nakezia 2 valan
da rvto du kartus e 
sudundėjo, sužaibavo ir užėjo 
didelis vejas su sniegu kur tiek 
sniego prisnigo, kad visa žie
ma dar nebuvo tiek sniego pa
sirodė. Kol 
nuo namu

grauš! ims
sužaibavo ir

žmones atsikaso 
snieg negalėjo nie

kur iszeiti. Gatvekariai miesto 
sustojo vaikszczioja apie puse 
dienos koll begins nukasė. I*er 
visa diena snigo ir dar 9 diena 
Kovo. Mieste nemažai darbi
ninku panine prie darbo kasi
mo sniego. T 
teike darbininkams 
centus :

Tai anai gamta su
po kelis 

uit duonos užsidirbti.

PADEGIMAS ISZ MEILES. ,
Soda, Mažeikiu apskr. — Va

sario 11 d., apie 12 vai., vakare 
važiavusieji keliu žmones pas
tebėjo, kad dega ūkininko Ka
zio Strikąiezio kute (tvartas). 
Kadangi stogas buvo apsnig
tas, tai ugnis plėtėsi paieng^’n. 
Keleiviai prižadina fttrikaiczhi 
szeuna ir agni pavyko užgesyt. 
Pradėjus tirt, pasirodo, kad k u 
te buvo padegta. Padegėjos 
■moteriespėdsakai vedėju Pad- 
va r 11 ii i kif knintąkJn w "kr i r su
imta Mickaite Magdelena, 28 
metu anyžiaus. Ji prisipažino 
padegusį Strikaiczio tvaria del 
nelaimingos meiles su Strikai
czio sunum 20 metu amžiaus 
Mickaite atiduota teismo tar
dytojui. *,

SLĖPDAMAS SZAUTUVA 
PATS NUSISZOVE.

Omiszkis, Traku apsk.t l'ž- 
tileziu kaimo gyventojas Jo
nas Kaszeta be leidimo laike 
medžiokles szautuva. Vasario 
8 dieija jis pamate beeinanti 
pm* kaimu policininką. Bijodu- 
maHį kad policininkas neužeitu 
iii vidų ir neatimtu szautuvo, 
kurs kabojo kambaryje. Kasze
ta iiorcjo szautuva paslėpt. 
kYbshvjJ. SžauiTvns buvo užtat- 
sytas. Bokiszdamtis ji krosnių, 
Kak'Ada iiotiksliai padilgino 
gaiduką. Szautuvas iszszove ir 
l>ataike Kaszetai in krutini’. 
Pasikankinęs 5 valandas nelai
mingas, draudžiamos medžioki 
les mėgėjas, pasimirė.

* —!■■■—IIMMM —'M. ^MIIMIIBBII ■ I IlMlll I ■»■■■■       i i .,.M 1 —|M ■   

norėjo szautuva
krbsny.jė. S^niiVviik b

esą 86 prisiekusiojit
— Buvusia 

•pulkininkas policijos Edvar
das Shallock isz Mayfield, lir 
kos surastas kaltu už pardavi
nėjimu guzulus ir kitu 'gėrynių 
ant $200 bausmes ir 30 dienu 
kalėjimo.

II Trenton, N. J.
Sabo, 52 metu likos uždarytus 

I * *

kalėjimo už sumuszima i I
paezios. Ant rytojaus dnžiure- 
tojas rado ji pasikorusį ant 
rankszluosczio.

11 J’liilndolphia.
lami ugnį ant 1024 Chesnut 'įima ranka. Nusigandęs ukinln 

dvylika ngnagi’siu likos 
o ketu-

X i

ISZ ISZGASCZIO INSIVARE 
i PARALYŽIŲ.

A leksa

— Gesin-

Luoke, Tolsziu ap^kr. — Ne
senai Kirkliu kaime vienas ūki 

savo ninkas nuėjo gyvillFu pasžėrt 
volai vakare.- Bijpleszdpmas 
feziena jis netycziomis viena sa
vo ranka nutvėrė ahtraja. Jam* 
pasirodo, kad bus nutveręs svo-

— Nuo 
ezionais 

kuriep

( 
nly., 
sužeistais pa vo j i n ga i 
r i. longViai.

11 Ryga, La t vijo, 
nepamenamu laiku 
nupuolė dideli sniegai
pertrauke visa kommiikaeije 
sklypo ir užpustino geležinke
lius ir kelius. Kaip kur pirsnoi 
yra 16 pėdu. , l

11 Blegradas, Jugoslavije —• 
Pasavio afilinkineje prie upes 
Savos, likos užlieti 96 kaimo- 
lei ir miestiloi, per iižsiliojimn 
upes Fsz l(V\’fo.‘

ISZ LIETUVOS
I . . - _________

’kas pradėjo szaukti gvolla 
Rydamas, kad nutvėrė vagi. Su 
bėgusi szeima rado ji begulint 
ant. žemes ir nusitverusi savo 
ranka. Žmogelio taip nusigąstą 
kad jam suparalyžavo puse 
kūno. Dabar jis nevaldo vienos 
rankos ir vienos kojos ir yra 
tiek silpnas, kad, regimai, tu
rės mirt.
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VERTA JUSO PASITIKĖJIMO

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF TITE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
---------- $----------

Veda bankava bizni nuo 1903 meto, ir visada patar
nauja publikai teisingai ir aažiniszkai.

Yra tai banka ant kurios gaite pasitikėti.
Virszininkai, direktoriai ir klerkai visi jumis yra gerai 

pažinstami ir žinomi kaipo geri biznavi vyrai.
—....... .. 1 . ...................... ............. .. -.. M' ■ — .... ' !■ ■■ » ■

DR. C. A. ŽERDECKAS
...LIETUVI^ZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko namo ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki G valanda (pagal senovės laiko), iszskircnt Sercdomis. 

" Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., ndaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.
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Sercdomis visa diena buna adatas.
Telefonas, Tamrtqun C38
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Pottsville 9-R-2
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'Tarp Kataliku nesutiki
mai ir nesupratimai. Lietnvi.i 

kaip isz
nesupratimai.joj *

per visa savaite. Prabaszcziii.s Kataliku jaunimas, 
Lietuvos atvažiavęs taip kole- 

gi m usiu pa- 
programus

• * 
VISUS

npliukiniuš Lietuvius pasiimu 
dot i isz t uju misijų nes misijo-

Alfonsa yru goru kal-

kun. Tiszkus užkvieczia

nierius 
botojo.

ISZSZVENTYS GELEŽIN
KELIO DARBININKA IN 

PALAIMINTUOSIUS.

A'atikano Miestas. — Tomis 
dienomis prasidėjo ceremoni
jos iszszA’ontinimo iii palaimin
tuosius Paolo Pio Perazzo, pir
mutinio geležinkelio darbiniu- 

« e

ko o po tam padarys ji szven- 
tuoju.

Perazzo mirė 1910 mote, nuo 
inkandimo pasiutusio szune, 
kada stengesr iszgelbeti kūdi
ki, kuri sziio ketino sukandžio- 

Tasai žmogus vede szvent-
abliva gyvenimą ir kone visa 
savo gyvenimu paszvento pa
gerinti būvi geležinkelio darbi
ninkams ir 
J taliszki

Artistai

agi-

Ii.

juju szoimynoimi. 
geležkelio darbinin

kai surinko aukas ant kasztu 
iszktdimo savo gero draugo in 
szveiit uosius.

Taigi ana diena advokatai 
susilaukė savo szvento o dabar 
ir geležkcdiu darbininkai 
lauks savo patroną.

f M

susi-
i

tas ir Kanadoja 
ruoszdavo gražus 
su vaidinimais, dainomis ir t.i. 
Galima butu dirbti toje srytyje 
nės jau parapijos sale tam ata- 
tinka ir atremontuota. Bet ne
galima prieiti prie tvarkos ir 
ant tos sales bosu randasi kole
tas. Nežinai kokiam reikalui 
pas ka kreiptis. Jaunuoliu vei
kėjai norėjo gavėnios Sekma- 
diertyj pęrstatyti veikalo sąži
ne, penkių veiksmu drama Szv. 
Kazjmierio d-jos* leidinys, gana 
gražus perstatymas.
jau padare bandymu 8 diena 
Kovo kur keletas isz parapijo- 
nu ir prieszakyje klebonas ne- 
su]5rasdaimi veikalo omo
t not i, kad netinkamas veikalas. 
Iszkilo nesupratimas. Viena 
del veikalo, antra del salos ko- 
miėtoto, reikalauna 10 doleriu 
už slo, o klbenos 20 dol. Ir kad 
nuo’ kiekvieno bandymo butu 
apmokama du doleriai už elek
tra. Ne kur isz kilus tokiems 
dalyka<ms iizKataliku tokiai 
vienybiai esant visi artistai, 
be veikėjai atsisako nuo vaka
ru rengimo Kataliku oilcse. 
Nek viena, negalima veikalo 
pHlnikinti ir inlikinti, o antr.i

.T* B 1 , 'l'J ■ t

negali ^irloiti

VYSKUPAS KUKTA 
PRIESZ VALDŽIA.

I • ,

Ktiiszedorys —
I iri jos žiniomis, Arasario 16 die
nos szvento visur praėjo isz- 
ki Imi ngai.

IszkilBiinga tautines szven- 
tos nuotaika sziek tiek buvo su 
drumsta Kaiszedorvse kur vie- 
tos vyskupas Kukta per pa
mokslu bažnyezioje lesa grynai 
agitacinio pobūdžio kalba, 
peniem nukreipta priosz vy
riausybe. Apskrities virszinin-I 
kas ir kiti administracijos ats-! 
lovai del szios kalboj turinio* 
ir tono bilVo* priversti apleisti ’f '
bažnvezia.,

Kitose vietose — prieszingaf 
— pa v., Tclsziuoso; J. E. vys-’ 
kilpas Staugaitis Tiažiiyczioje 
pasako turininga tos rlienos 
szvontei pritaikinta papioksla 
ir, be,to, dalyvavo drauge su 
vietos administracijos atsto
vais visose tos dienos iszkilme- 
se ir tai dienai paminėti iszkil- 
mi ngam posėdy.
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K. RĖKLAITIS
Lietuviaskas Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moteroms. Prie!-, 
narnos prekes.
616 W. Spruce Str.* 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY* PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

• ■ > 
del švelni nes 
tvarkom. Jaigu Katalikpne to
kia Vienybe ir Kntaįikis^K'i- 
mAw'Vieszaplaus, tai Vtefcftp tiž- 
migs,’ iszkriks ir parapija ir 
dVuugijpS’ ir visas Kataliku pa- 
kilus'irf'į’dar'bas nueis už nieką. 
Visi’ Veikėjai kiekvienoja tiry- 
lyja nenori tokiu e regeli u ma
tyti ir turėti ir apleidžia nuo 

‘darbo rankas.
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PA. — Girrios Vol migis.
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DOVANOJO BAUSMES PO
LITINIAMS KALINIAMS.

Katinas. —

pol’d iniu

Vakario 16 d., 13 
metu Lietuvos nepriklausomy
bes sukakiuvi'ti proga p. Liep
tu vos Respublikos Prazidentas 
dovaįlojo visai eilei
nuteistu ’kariuomenes ir k tiro 
lauko teismo, kaliniu.

Kariuomenes feismb nuteis- ( - .1 t '
tam Tauragės puczistui Szalt- 
mieriui Antanui bausmes visai 

. . ,r.;. ’ 7 » i.

lauko teismo, kaliniu.

dovanota. Kitiems nuteistio- 
siems: B. Jovarauskui baus
me sumažinta iki 10 metu. J. 
Macziuliuj, J8t. Sadauskui, J. 
Bartkui, J. Segždai, ir J. Ka
valiauskui bausmes sumažin-

<

valiauskui bausmes
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Dolerius kurios sutaupinate gal but priversti 
prie darbo ir uždirbti jumis daugiaus pinigu, 
teippat kaip ir jus patis jos uždirbtumet. To
dėl paveskite savo pinigus prie darbo, tegul 
jie jumis daugiaus atnesza pinigu. Galite gaut

f! L , • ’ " . » I1 .

savo pinigams gera darba pirkdami už juos
szerus Pennsylvania Power ir Light Kompani
jos. Tukstancziai žmonių.szioj apelinkėje pa
vertė savo pinigus szioj kompanijoj už kurias 
aplaiko gera procentą. Todėl investikite savo 
sutaupytus pinigus in muso nauja $5 Preferr-
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ed Stock’a. Yra saugus ir atnesza procentą.
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Cut out and mail to order stock or for complete information 
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Buy your shares 

, »

from any em
ploye of the 
Company—they 
are oar sales

men.
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J PENNSYLVANIA POWER A LIGHT COMPANY 
I Preferred Stock Drpt., Allentown, Pu.

I < I. - ..
| in I wlxh to Bubxeribe . ahureB ychir S5 Fr<

at pride of S97 and accrued dividend per abate.
,i H ’ 1 į’"

...BharcB your W Preferred Slock I 
am ..-r ui1(i gm prr J

_____ dividend per ehare I

I

(Mark X irt O meeting your requlrimeiiU) 
v " R 

’eferred Stock 
F . Send bill to

,, ■'H "; * if’

I wl»h to aubacribe for............ ahttrea your M Pf<
on Euay Puyment Plan oi $io par 
ahure, per month until 197 and accrued 4ivid«i 
hua been puld.

me showing exact amount due.
i U 1 with to nubtcribe for

hits been pald. #
LJ Please khip.nhHreB your S5 Prrfcrrcd'StQv 

I accrued dividend per share with dr alt attained

I
I

* l 14'i

4
i

4I 7 |

und till per

I 
I*.
I 
I
I 
I
I 
I

__S®
AM Ml

k ut 197 and 
through

Your Bank ...

I Mamc
I
I SUtSl__________ - - - - - :______________

S su*________ ___ ____________ ;________
(«MMiBM*M.MMIMMaB«MMMmMMMaM

ire maintain a 
Resale Dept. to 
assist and ad~ 
vise our stock
holders who 
may wish to sell 

their shares.
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