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ISZ AMERIKOS
NEPAPRASTA 

ŽUD1NSTA
NUŽUDĖ LIETUVI PO TAM 

PATS SAU ATĖMĖ 
GYVASTĮ.

Grand Rapids, Mich. — Or
rin Hoover, 17 metu, studentas 
isz Creston High School, insi- 
gaves in kuknia namo Juozo 
Skabalaucko (o gal Sabaliaue- 
ko), 35 metu, ir be jokio žodžio 
nuszove ant : 
ka, po tam pats

< vast i su tuom paežiu revolve
riu praeita Ketvergą tuojaus 
po pusiaunakt. Yra tai viena 
isz stebetiniausiu žudinseziu ir 
savžudinscziu pagal palicijoš 
nuomone.

Buvo manvta 
lauckai laike “ 
palicije tai užginezina,
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GEROS MAINOSŽUDINSTA DEL
ATIDAVĖ PACZIA UŽ DVI 

KARVES IR TRIS 
SZUNIS.

Du fer
meriai isz ezionaitines aplinki
nes nusistebėjo nemažai, kada 
skvajeris jiems apreiszke kad 
negali iszdnot kontrakto dalei- 

mainyti paezia

Middletown, Va. —

dženezio
karvių ir szunu.

Petras Hallstein ir
Simpson ai ėjo pas

ant

1 lomer 
kvajeri suH 

svarbiu reikalu. Abudu pada- 
sutarti mainyti 

smert^Skabnliiiic” !’ncziu a,,t. ‘Ivieju knrvin ir tri-
re tarp saves

san atome gy

kad Skaba- 
spykyze, bet

MEILES
KAZYS MACZIULIS DEL* 
MERGINOS N U D U R E 

DRAUGA 
CZEPULI.

JURGI

VELIONIS PALIKO 
$10,000.

Czepuli sukniubusi prie lovos. 
I sz ka i rojo jo ,szono bogo krau
jas. Ant grindų gulėjo Berno
tas sakosi inkeles Czeqnili in 
lova padejes ant stalo ir tuoj 

,praneszc apie tai kiliems dar- 
Ibininkams. Buvo paszaukta po
licija, kuri nugabeno sužeista 
Czepuli. ligoninėn. Czepulis no
rėjo kaž-ku pasakyti, bet jo žo
džiu negalima buvo suprasti, 

pa-

Isz Visu Szaliu
’ F ........j ■ -

MARIU BAIDYKLA
PASIRODO ANT TOS VIE

TOS KUR NUSKENDO 
LAIVAS “VESTRIS.”

Mass. — Sziomis 
miestely, 

invvko

i 
i 

i
i
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DP-KABT SANVAITINI8 LAIKRASZTIS “SAULE’-’ 
.ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA.,

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto 93.00 
JEuropoje Ir Kanadoje >4.00 ant Tiso meto.

Lataku* ir Pinigus visada siuskite tik ant sslo adresu | 
W. D. BOCZKAUSKAS - 00.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
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dintojas pagal pripažinimą tė
vu, negerdavo ir buvo blaivus 
vyrukas. Skabalauckiene pasa
kė palicijai Imk jauno Iloove- 
r’o nebuvo niekados maeziusi 
nors jisai gyveno nuo juju my- 
le kelio.

Kada Hoover’is szove in $ka- 
balaucka, paszauke.: “ 
mi i žmogu s nieko nekalbu 
tam atkreipė Vevolveri in savo 
krutinę ir nusiszove, kada Ska- 
halauokiene .stovėjo kuknioje 
nutirpus isz baimes.

K<H<hi* fTi i> buvo hužu- 
dinimo Skabalaucko ir sav-žu- 

tai pa Ii ei je

ju szunu ir pribuvo pas skva- 
jeri idant tasai iszduotu jiems 

paliudinima arba lega- 
kont raktA. Hallstein ’as 

taip taji dalyko perstatė: “Ma
no Įjoti mirė du menesiui ad- 
gal..Gyventi num vienam nusi
bodo o puti Simpsono yra sztar- 
ki moteriszke, o ji ji jam visai 
yra nereikalinga, nes turi sese
rį kuri jam gaspadinauja. Kė
lės dienas adgal priminiau jam 
apie szita dalyku, ar nenorėtu 
man savo paezia atiduoti, na ir 
ant galo suderėjome taip: jis 
maji duos paezia, o asz už tai 
duosiu jam dvi karves ir tris 

szunis, nes turi

savo 
liszka

kodėl ta-
" ?”po

geros kilmes 
savo verte.

Ant užklausymo skvajerio ar 
motore Simpsono sutinka ant 
luju mainu, abudu atsake kad 
da apie tai josios nesiklauso 
kada jai praneszta apie
ims, lai su'jko ant visko. O .kad 
skvajeris nesutiko padaryti 
kontrakto, vyrai pa roja namo 
padare permainas ir jryvena

’ .°

mal

Boston, 
dienomis A m k e r s t o 
nc oli Bostono, invyko baisi 
žudyste, kurios priežastis buvo 
nesenai isz Lietuvoj atvykusi 

“ gr i nor- 
pradejo taikytis Jurgis

dinstos Hoover’o 
da noisztyrincjo.
DINAMITAVO NAMA, KAD 

JI NEINLEIDO ANT 
VAKARUSZKU.

Pittston, Pa. — Praeita Suim
tos nakti likos smarkei suardv- 
tas dinamitu namas Kazimie
ro Vaikszlio ant Johnson uli. 
Už ta darbu likos aresztavotas 
Antanas Krusznauckas, 19 me
tu, kuris gyvena artimoje.

Antanas su savo bode Joseph 
Moore, radosi pas Vaikszlius ir 

kada 
namo ir 

Vaikszlius,

permainas 
sau malsziai.

ISZMETE KŪDIKI PER 
LANGA.

Detroit, Mieli. — Vienuoli
kos menesiu Juozukas Žinskis 
likos iszmestas per Įauga

Negana
a i r ant 

to,

linksminosi su kitais, o 
palydėjo savo dranga 
sngryžo vela pas

• gaspadine jojo neinleido. Tada 
isz piktumo padėjo tris szmo- 
tjis dinamito prie szono namo, 
uždegė ir eksplozije sudraskė 
visa namo szona, padarydama 
bledes ant tukstanezio doleriu. 
Krusznauckas likos 
kalėjimo.

nždarytas

NUSIUNTĖ JAM ŽALCZIU 
ANT KALĖDŲ.

Cincinnati, Ohio. — Patrikas 
Haggerty, diena priesz Kalė
das aplaike nedideli pakeli gra
žiai suvyniota in popiera ir su- 
riszta su kaspinėliais. Kada 
Haggerty atriszo pakeli, rado 
jame du gana didelius negy
vus žalczius, persigandęs puolė 
ant žemes. Kaimynai ji pagul
do in lova ir lyg sziam laikui 
isz lovos negali iszlipt. Patri
kas sako, kad jaigu jam pasi
sektu surasti taji juokdarį, ku
ris jam prisiurite toki “krismus 
prezent” tai jam sprandą nu
suktu.
PUIKI KALĖDŲ DOVANA.
Scranton, Pa. — Per Kalė

das garnys atsilanko pas Jokū
bą Bertriszki, isz Griffis Hill, 
palikdamas jiems dvynukes. 
Yra tai szeszta pora dvynukių 
toje szeimynoje. 
vos 36 metus 
kitus vaikus — iszskirent tuju 
dvylikos. Trylika isz vaiku yra 
gyvi. Naujas dvynukes ap- 
kriksz-tyta vardais Brigyta ir 
Rozalije. __

vietos užmusztas.
žudintojas bandė ir jojo brole
li iszniest bet tasai pasislėpė 
po lova, d’rvs palicijailtui isz- 
girde kliksma Zinskienes, at
bėgo ir po sunkiam musziui pa
sisekė aresztavoti [burdingie- 
riu Petra Zaremba. Burdingie- 

s’Irius, persemtas gerai’munszai- 
ne, pirmiausia užklupo ant sa
vo gaspadines o kada toji isz- 
bego 'laukan, pasiutėlis iszme- 
te kūdiki per Įauga.
DVASE JAM PARODE KUR 

RANDASI SKARBAS.
Marinette, Mont. — A. J. 

nesenei sauna vo, kad
Al on t. ——• 

Hern, nesenei sapnavo, 
jam d vase parode, kur randasi 
paslėptas turtas senoje kasyk
loje.

Hern pabudęs, 
in sapnu, kad nusidavė in ka- 

ir pra'dojo jeszkot to- 
vietos kuria jam sapne

taip intikejo

szmotolius isz- 
Dabar llern’ay

S

Motina turi 
ir turi septynis

mergina. Prie .jaunos 
kos”
Czcpulis, 37 metu amžiaus Lie
tuvis, kuris dirbo Ainhersto 
Agricultural College 
no virtuvėj už virėja. Bet prie 
tos merginos 
Kazys Macziulis 
tame paeziame restorane 
Czopuliu ir abudu ten pat- ant 

ule jo. Matydamas, 
kad Czepulis merginai geriau 
patinka, Macziulis nutarė ji nu
dėti. Ir atsikėlęs 20 Gruodžio 
nakties vidury, jisai pasiėmė 
dideli mėsini peili ir smeige 
juo mieganti Czepuli. Smeige 
ir pabėgo. Subadytas Czepu
lis už 3 valandų mirė.

Macziulis atvažiavo in South 
Bostoną ir pasisamdė 
kambarį po numeriu 760 West, 
Fouth St. Bet papildyta Am- 
herste žmogžudyste buvo ,įau 
apraszyta laikraszcziuose ir 
buvo/indetas pabėgusio Ma- 
cziulio paVeikslas. Szeimininke 
tuojaus pastebėjo, kad naujas 

“burdingicrius”
naszus iii ta žmogų, kurio pa
veikslas tilpo laikraszcziuose, 
ir tuoj pranesze apie tai poli
cijai. Macziulis tu6j buvo aro- 
sztuotas ir iszgabentas 
Northamptono kalėjimą, 
jis dabar laikomas be kaucijos 
ir kaltinamas pirmo 
žmogžudystėj.

Jis yra jau 40 metu amžiaus 
“grinorka

kuris
rostora-

(‘me pirsztis ir 
, kuris dirbo 

su

virszaus <r

ezi a

buvo/indetas pabėgusio

jos labai pa-

in 
kur

laipsnio

vyras, o toji

Policija

,” del 
kurios jis nudėjo savo dranga 
turi vos 19 metu amžiaus.

padare Czcpulio 
kambary revizija ir rado ban
kiniu knygucziu, kurios paro
do, kad velionis paliko sutau
pytu invairiuose bankuose apie 
$+OJ)0() pinigu.

Uzepulio lavonu palaidot pa
sienio dede Konstantas Savic
kas, kuris gyvena ant
Road, Sunderdand’e. Kitu jo 
giminiu policijai nepasiseko 
sužinoti.

Velionis buvo kilęs isz Stu- 
puru kaimo,

River

SziauliU' apskri-

svklas 
sios 
d vase parode. Alėjas prie tos 
vietos, rado puodą kuriame ra
dosi daugelis Iszpaniszkii auk
siniu pinigu ir 
kasto aukso.
mano pirkti tais senas kasyk
las tiksle suradimo daugiau 
aukso.
NEPASISEKE NEDORAI 

MOTERIAI ISZPILDYT
SAVO UŽMANYMĄ.

Bristol, Pa. — Mrs. Tilotta, 
geide atsikratyti nuo savo vy
ro nes mylėjosi su Guiseppo 
Guida. Na ir tame tiksle pa
samdė žadintoja Giaccomo Cu- 
cciorda isz Brooklyno idant ta
sai priimtu iii czionais ir pra- 
szalintu josios negeistina vyra 
isz kelio, bet kokiu nors bildu 
visas užmanymas gavosi in po
licijos ausis ir dabar nelaba 
moterėlė su savo meilužiu sėdi 
uždaryti kalėjime.

’Taip jis ir įnirę sąmones 
kankninai neatgavęs.

M i n ola. “grinoVka,” 
invyko V 

kai)) raszo 
labai, daili 
laikraszcziai paduoda jos var
du, kaipo Alary Grawich. Poli
cijai teko sužinoti, kad Czepu
lis buvo partraukęs ja isz Isie
tuvos ir jau neužilgo butu bu
vusios jųdviejų vestuves, nors 
ji prie to neprisipažysta. Bet 
Czepulio mirtimi ji esant labai 
sujudinta ir nuolatos verkian
ti.

GAILESTINGI BANDITAI.
Philadelphia. — Ana diena 

du puikiai pasiredia banditai 
atlanko Morris Kaul, kuris ‘lai
ko cigaru sztora, paliepdami 
jam atiduoti visus pinigus. Mo
rris rugojo priesz banditus kad 
biznis yra szvakas ’ ir neturi ♦
daugiau ‘kaip keturis dolerius. 
Banditai pasiėmė keturis do
lerius, apgailestavo kad Mor
ris mažai uždirba, vėlino jam 
giliuko, Įiabucziavo gulinti kū
diki ir pas£kįa laiba nakt, isz
ejo.
V, A I K A M S MIRSZTANT 
TĖVAS PESCZIAS ISZVY- 
KO ISZ MILWAUKES IN 
CHICAGA DARBO IESZ- 

KOTI. .
Wis., -

rios
grinoVka 

szita, 
Kolei vis 
mergina.

l c

del ku- 
tragedija 

esanti
Anglu

Dvieju 
negvvi kūnai

M ilwakec, 
mažu vaikucziu 
guli miesto lavoninėj, tuo tar
pu kai szirdi geliama ju moti
na
ro, kuris priesz .keletu 
iszvvko 

v

n.

laukia nesulaukia savo vy- 
dienvi 

inChicaga darbo 
duonos ieszkoti.

Laukiamas vyras yra darbi-

ir

I

• • « r.‘ . t » ninkas Marvin Wharton. Mil
waukee! jis ilgoka laika nega
lėjo niekiu’ gauti darbo. Pasku
tinis centas buvo liszleistas. 
Badas žiurėjo szeimai in akis 
o ežia dar abudu maži vaiku- 
cziai susirgo plaucziu uždegi
mu. Wharton nusitarė bandyti 
laimes 'kitur, ir pesezias iszke- 

Vaikucziai

London 
Belch ter

baisia
arti tos vie-

ISZ LIETUVOS
VYRAS SAKO, 

ŽMONA KITI NUŽUDĖ,
O JIS PATS JA

P .

KAD JO
»

Augsz- 
rotužes

. — Kapitonas Geo. 
ant laivo Carrington 

kuri7 priguli prie Allen luino, 
kalba sekaneziai apie 
marine ha i dyk Ja,
tos, kur nesenei buvo nusken
dęs laivas Vestris.

“Kada plaukėm isz Londo
no in Hampton Roads, ra.dausi 
ant tilto ant sargybos. Anksti 
rvta 22-ra Decemborio kada 
pradėjo dienytis, paregėjau ne
paprasta baidykla kuri mane 
baisiai pereme. Turėjo didele 
galva su asilo ausimis o kaklas 
ilgas kaip girrafo, o 
torielkos.”

Kada Belch t er apsakė savo 
regėjimą zoologistams, 
nusprendė, kad tai buvo

y 

nuo

baidvkla 
pereme.

akys kaip

rine girrafa 
isz nyk o

tieji 
“ mu

ku rios jau senei 
musu svieto. —

Gilumoje mariu maitinasi la
vonais nuskandvto Vestris lai- 

ir kai|) kada iszplanke in 
virszu.
v o

Penkiolika 
isz darbo

15 NUSKENDO SU 
AUTOMOBILIUM.

Liege, Belgije. — 
darbininku važiavo
namo ant didelio treko, kuris 
užva'žiaves ant tiltuko ingriu- 
Vi> in Ourthe upe ir visi nu
skendo.' Troikas buvo per sun
kus, todėl tiltas suluže. Lavo
nu ne vieno neatrasta.

Ourthe upe ir

27 NUSKENDO SU LAIVU.
Laivas

nuskendo prie Ma-

voriais ir pasažieriais. 
iszs i gelbėjo.szeszi

UPE TIBER UŽLIEJO 
DALI RYMO.

Rymas. —- Upe Tiber iszsilie- 
jo isz savo lovio per tanku lie
tu, kuris padare daug bledes 
po visa Daliję. Dalis 'miesto 
Rymo užlieta ir iszrodo kaip 
tikra Venecije. Kėlės isz Rymo 
in Ostia likos užlietas. Žmones 
turi naudoti luoteles.

NUŽUDĖ LENKISZKA 
VIRSZININKA.

Varszava, Lenkije. - 
cz i a u s e s ra sz I i n i n k a s
Petrkove, likos n u žadint as per 
socialistą, kuris taipgi užsikei- 
sejo ant gyvasties miestiszkos v
tarybos prezidento. Žadintoju 
suėmė ir uždare kalėjime.
DVYLIKA ŽYDELKU PRA

ŽUVO SYNAGOGOJE.
Viednius, Aust riję. — Dvy

lika Žydeiku likos užmusztos 
ir sumindžiotos o.daugelis su
žeistu laike sumiszimo Žv- 
diszkoje szkaloje Kodorave, 
kada laike pamaldų'kas tokis 
suriko “ugnis!” ir visos did
žiausiam sumiszimo mėtėsi 
prie duriu. Viena isz moterių 
apalpo ir krito ant grinda, o 
ant’josios ir kitos, o kitos isz

Kada 
surinkta

sumiszimo

ugnis!” 
sumiszimo

ir

užpakalio stūmė kitas.
viskas a ps i ma Isz i no, 
d y vilką lavonu ir daug sužeis- 
I n. »

JIE JUMS BRANGUS 
LIETUVOS KRASZTO 

ATSIMINIMAI!!!

HI HIS
I 11

II

I 
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UŽMUSZE.

Pil. Seniauskas Jonas isz Ra
gu ju kaimo, Pasvalio 
cziaus praneszc policijai, kad 
nakti sz. m. Gruodžio men. 4 d. 
in jo namus insibrove trys ne
žinomi pleszikai ir atėmė 85 
litus pinigu. Pleszikai ji kanki
no, o jo žmona, kuriai buvo pa
sisekė pabėgti isz buto, pikta
dariai lauke pasivijo ir nužudė 
ja. Iszaiszkinta, kad jokio ple- 
szimo nebuvo, o tik Seniauskas 
susikivirkezijo su žmona, ku
ria vėliau užmusze. Bijodamas 
bausmes sumanė nebūta plcszi- 
ma.
DVIEJU NELAIMINGU 

MERGAICZIU LIKIMAS.
Paskutinėmis dienomis kai 

kurie laikraszcziai paskelbė 
kad tūlas szoferis atviliojo isz 
provincijos dvi nekaltas mer
gaites ir atidavė in vieszuo- 
sius namus, isz kur vienai pa
sisekė pabėgti. Teko sužinoti 
isz tikru szaltiniu kad krimi
nalinėj policijoj del szio gando 
buvo vedama kvota, isz kurios 
paaiszkejo, kad paskutiniu lai
ku isz provincijos — Ukmer
gės miesto savo noru atvyko 
dvi paneles: Duvidiene- Taina- 
szauskaite, Mare 22 metu am
žiaus, persiskyrusi su savo vy
ru, ir antra Žilinskaite Zofija, 

mei
luži. Atvyko abidvi pas vieszu 
namu užlaikytoja, Abelevicziu, 
gyx'. Gerdino gatvėj, kad jas 
priimtu, bet kadangi Žilinskai
te buvo nepilnamete, liko ne
priimta insziuos namus, tai ji, 
isztiesu, kreipėsi in viena mu
su dramos artistą K. praszyda
ma pasigailėjimo del likimo, 
deliai ko paskutinis net jai 
iszrupino vieta pas viena ūki
ninką, nuo kurio ji in antra 
diena pabėgo. Sulaikyta krimi
nalinėj policijoj Žilinskaite, 
karpo neturinti nuolatines gy
venamos vietos ir užsiėmimo 
gražinama in Ukmerge etapo 
keliu.

laikraszcziai

vals-
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Jei jus pasiilgstat. Lietuvos 

lau’.*tt,*iei jums rupi pamanyt 
kaip gyvena Lietuvos sostine 
Kaunas, kaip gyvena miestai, 
miesteliai ir sodžiai, jei jus no
rit matyt koks gyvenimas jnsu 
brangiu tėvu, broliu, giminiu, 
draugu ir pažinstaniu, jei jus 
norit matyt sunkias kartais ir 
džiaugsmingas darbo ir kovu 
dienas Lietuvoje — iszraszy- 
kit sau gyva ir indomu visa- 

gy veniniu 
paveiksi nota 

-------------y y

visuos Lie-

ir antra Žilinskaite Zofija
i!) AiciFi ainžiaus, palikusi

■«4i»

I

pusiszkai Lietuvos 
nuszvieczianti ] 
žurnalą “NAUJA ŽODI.

“Naujas Žodis”
t u vos kampuos turi savo kores
pondentus — fotografus.

Madricl, Iszpanije.
“Malakof,” 
hono, Minorca Sala, laike bai
saus sztiirmo drauge su 27 lai-

Tiktai- 
Laivas

plauke isz Havros in Madagas- 
kari.
TURTAS GRIUVANCZIOJE 

GRINCZELEJE.
Suvalkai, Lenkije. — Kaime 

Kodorove, keliolika metu ad
gal mirė gaspadorius Steponas 
Jesclnickis, apie kuri žmones 
kalbėdavo kad turi dideli ‘tar
ta. Mirdamas jisai paliko vai
kams tiktai maža sodybėlių unt 
kurios gaspudoriavo. O kad 
grinczele buvo jau taip supu
vus ir griūvanti, todėl vaitas 
paliepė Jeselnickui idant tuo- 
jaus pataisytu. Urispirtas Įirie 
darbo, Jeselnic'kis ėmėsi taisy
ti sena grinczele, iszimdamas 
viena supuvusi balki rado sie
noje geležine skrynute, kurio
je radosi gana didele suma pi
nigu, 
les pagal tebyria verte.
SNIEGINĖJE VIESULOJE 

DINGO 17 ŽMONIŲ.
Tokio, Japonije. — Septynio

lika žmonių pražuvo o 3G su
žeisti, laike sniegines viešnios, 
kokia siautė Žieminėje, dalyje 
Ja poni ju 

r

Žilinskaite

pondentus — fotografus. Tad 
skaitydami “N. ŽODI” netik 
žinosit, bet ir savo akim inval
iduos paveiksluos matysit kaip 
gyvena visas Lietuvos krasz- 
tas: ir miestai ir net kaimai.

Tokiu budu il'. 
kaina Amerikoje 
tams tik du (2) doleriai.

Tad visi kam pateks iii akis 
szis praneszimas — nepagailė
ki t 2 doleriu. Turėsit patys kuo 
pasidžiaugti ir ka savo drau
gams ir patinstamiems paro- 
dyti. Siundkit pinigus keli su
sidėjo. Nurodykit savo adre
sus ir žurnalą tuojau gausit.

“N. ŽODIS” gyvuoja 5 me
tus, tad jam jau galit pasitikė
ti. Su “N. ŽODŽIU” atplauks 
jums in Amerika Lietuvos lau
ku kvapas. “N. Žody” pama
tysit visiems indomiu Lietuvo- 
je pagarsėjusiu ’žmonių veidus. 
Viekas, kas. atsitiks Lietuvoje 
bus jums paveiksluos parody 

Raszykit tokiu adresu:
” Kaunas, 
Lithuania

■i

I

t
N. ŽODŽIO” 

visiems me- I1Ilinvo in Chicaga. 
mirė.

AMERIKONAI SUVALGĖ 
DAUG CZOKOLADOS.

Ilersliev, Pa.' — W. F. Mur- 
rie, prezidentas Hershey Cho- 

, metiniam 
ra parte skelbė buk 1928 meto 
kompanije pardavė 14 milijo
nu svaru ezokolados daugiau 
ne 'kaip 1927 mete. Mote 1929 
jau parduota 142 milijonai sva
ru arba daugiau kaip po švara 

galvos Amerike. 
Ant pergabenimo los czokola- 

tukstaneziu

ožio. Buvęs labai geras ir link- colatc, Wpanijos,
smo budo žmogus. Norėjos vis 

©J’ ■ 
atvykus in Am- 

ginai isz Lie
tuvos, pradėjęs prie jos pirsz
tis. Macziulis irgi pradėjęs prie 
jos lysti. Bet mergina pamylė
jusi Czepuli, nes szis turėjos 
daugiau pinigu ir negerdaves.

gi pinigu daug no- 
turis ir mėgsta pagirtuokliauti. 
Jis ir isz Lietuvos pabėgės del 
kaž kokio prasižengimo, 
paeina isz Dargu kaimo, Sziau- 
liu apskriezio.

Jurgis Bernotas, kuris kar
tu su Maicziuliu gulėdavo, sa
ko, kad ta nakti Macziulis ne
galėjos užmigti. Jis skundęsis, 
kad krutino skauda. Kolis 
kartus kolos ir ejes in Czepu- 
lio kambari, isz kur buvo gir
dėti ginezai. Staiga isz Czepu- 
lio kambario pasigirdės siks- 
mas. Bernotas szokes isz savo 
kambario pažiūrėti, kas 
rini darosi, ir pamatęs Ma- 
cžiuli bėgant. Inpuolo in Czepu- 
lio knmbari, Bernotas rados

vesti, bet vis neturejes mergi 
uos. Dabargi, 
Jiersta jaunai mei

; ant kežuos

Macziulis

to-

Į’aspadoriavo.

grin ežele

bet turintieji mažos ver-
N. ŽODIS” gyvuoja 5 me-

N. Žody

'Hi

dos roiketu trijų 
tavoriniu vagonu.

ASILAS UŽMUSZE KŪDIKI.
Mrs.Eagle Station, Ky.

Helena Resell, eidama su kūdi
kiu ant ranku per kiemą, likos 
užpultg per asila. Gyvulis nu
tvėrė dantimis kūdiki, iszplo- 
sze motinai isz ranku ir pasilei
do 'bėgti purtindamas ir blasz- 
kydamas savo auka in visas 
sza'lis. Motore perimta didele 
baime, pasileido vytis paskui 
asila,hbet pirm negu atomo ’kū
diki, asilas užinusze ji, sulaužy
damas jam szonkaulius ir per- 
skeldamas galva trenkimu in

.■P'*1 Niigata

vaiku paliko užrakinta 
Mergaite, 
prisipesze isz lovos

suradusi

SUDEGE MERGAITE.
Mosėdis (Kretingos aps.). 

Bakszcziu kaimo ūkininko Sut
kaus visa szeimyna iszejo in 
jauja grūdu arpuotu; penkių 
metu mergaite su kitu mažes
niu
troboje, 
dektuku, 
sziaudu ir susikūrė ugni. Tuoj 
užsidegė jos rubai. Pasitaikė, 
kad tuo laiku važiavo pro szali 
kaimyno sūnūs; iszgirdes vai
ku baisu riksmą, bęgo pažiuro- 
ai. Rados duris užrakintas, at- 
plesze Įauga ir inszokcs užgesi
no besibaigianezius degti ant 
mergaites drabužius. Mergaite, 
pavaitojusi keletą valandų mi
re. Kad no tas berniukas, gal ir 
troba butu virtusi pelenais.
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tvora. Nelaiminga motina ap
alpo ir vargiai isz to iszlbks gy
va, , .t r 1 •, »

T rojuose kaimuose 
žuvo 72 žmones o 40 sužeista.

Arti Nagasaki laivas Toyo- 
tomi nuskendo su 34 pasažio- 
riais.
AUTOMOBILISTAI

UŽMOKĖJO $27,113,777 
UŽ LAISNUS.

Harrisburg, Pa. — 
vanijos automobilistai praeita 
1928 meta užmokėjo 27,113,777 
dolerius už laisnus. l’ennsylva- 
nijoj praeita mota buvo u‘žre- 
gistravota 1,424,514 pasažieri- 
niu automobiliu o kitu buvo 
225,2!)!).

ta.
“NAUJAS ŽODIS 

Maj/onio 6 Nr.

Paskutines Žinutes

Pennsvl- 
1/

IMiiladelphia. — Ugnis 
sunaikino vidurius Szv. Stepo- 
ni episkopolines ir Nekalto Kū
dikėlio protestoniszkos bažny- 
czios. Bledes padaryta ant ke
liu tukstaneziu doleriu.

If Erie, Pa. — Tula szeimy- 
na prisirinkus grybu ant szven- 
cziu, po valgiu apsirgo isz ku
riu trys mirė o penki kiti jia- 
vojingai apsirgo.

NENORMALUS GYVENI
MAS LIETUVOJE.

Sziauliai. — Pastaruoju lai
ku nėra tos dienos, kad Sziau- 
liu mieste nebūt u padarytu ko
kio nors kriminalio nusikalti
mo; tai ploszimas, tai vagyste, 
tai užmuszimas. Lapkriczio 28 
p. policija Kražių gatvėj vie
nam namely rado užmusztus 
žmones — szeimininko ir tar
naite. Žmones kalba, kad už
muszimas buvęs su pleszimu.

Panasziu atsitikimu ir pro
vincijoj daug yra.

Szitokie reiszkiniai reiszkin 
ne normalu gyvenimą.
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Kas Girdėt
I n.spėt o ja i oro prannszauja 

Įnik Vasario ir Kovo menesiuo
se turėsimo keliolika smarkiu 
snieginiu szturmu, o ypatingai 
Westuose kur užpustys net ge
ležinkelius ir padarys daug 
bledes. Žiema prasi t rauks ga
na ilgai ir žmoneliams nubos.

lovos sūnelis insikandes papo- 
rosa, dumia kaip senis 
tėvai yra tame kalti, jaigu to
kiam hubiii nieko ne sako ir da 
ne viena motina tuom pasigi
ria. Kūdikis nekaltas, 
vai, kad duoda valia 
pratina.

Ka noreli, jaigu toki snarg
liai užaugia pasilieka 
viais ir niekam netikiu: 
minusia pypkele, po tam mer
gele ir arielkele, ipit galo prie 
vagystes ir piktadarystes.

Toki

tik te- 
ir neiit-

pusgal- 
“Pir-

* 1

Isz Lietuvos.
VEŽE AMERIKON UŽ 31 

DOLERI?
Pil Bagdanaviczius 

gyv. 
pol.,
szvogeri Giedraiti Joną, 
Vytauto prosi). (Ižejes

Jonas, 
A. Szancziuose 3 nr. kr 
žiniomis užėjo pas

•> 
savo 
gyv.

prosp. ii Zojos pas 
szvogeri, rado nepažįstama as
menį su kurio vėliau susipažino ♦ 1 , t . • w*

Patogus, but skysto proto 
žmogus panaszus yra in gro- 
mata, kuri labai puikiai parn- 
szvta bet suvis kvailiszkai ir 
be jokios minties.

Nemanykite, kad dabartinis 
svietas yra labai iszmintingas. 
Priesz keletą tukstaneziu metu 
ar tilv žmones ne buvo isznjin- 
t ingesniais, 
kronoUogiszki 
jo, kuriuos 
žemes atranda, 
byri mokytojai ir 
labai stebisi.

Nesenei Tibete, 
mokslincziai surado senus už- 
raszus, kuriuose raszoma buk 
keli tukstaneziai motu adgal 
tūlas karalius iszloke in padan
gos su nepaprasta 
mesdamas ugni ant i 
donų ir vėla pasekmingai su-

Tas

liudiję visokį 
žeme

ly r i net o ja i gilume 
()

ka 
užliekni

isz kuriu te- 
kronologai

Europiszki

maszina 
savo nevi-

gryžo in savo karalysta. 
parodo, kad žmones jau tada 
lekiojo orinėms maszinoms.

Bukime Lietuviais isz gimi
mo, o 
girnų.

Amerikonais isz pūstel

-c*

f..
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Darbininkas
♦

n'

NUOVARGIS
KAIPO LIGOS

» V. A ■ A A *
• 1 W - ■ ' ' •i APSIREISZKIMAS

Nuovargis yra žmogaus ar- 
szinusias prieszas. Dabar ne
kalbame apie nuvargima nuo 
slinkaus darbo. Nuovargio nuo
dai susirenka žmogaus kūne 
nuo nuobodumo, neinteresingu-

ncmislina apie vartotojus. Ir 
joh nežino kokias konkurenci- • i. • / > . 'W « * ILA • 1 
kitoms 'kompanijoms kurios sa
vo darbininkams tinkamas al- 
gas ir siūlo geras darbo apylin-

lust rijose Suv. Valsti jose yra .

SVETIMTAUTES
\ 1 ‘

I

INDUSTRIJOSE
Viena isz penkių visu mote

rų pasamdytu iszdirbyscziu in-

jas ju lės kompanijos varo «n

kybes.
Paprastu szeimyna 

isz keturi u vaiku, kad nors 
septinta dalis moterų turėjo 
apie 7 arba daugiaus <aiku. 
Kelios turėjo not 13 vaiku. Vai
ku prižiūrėjimas sudaro tikra 
problema. Isz suvirsz tukstan- 
czio vaiku, isz kuriu dauguma* 
neturėjo 8 metu amžiaus, 
palikti namie su senesniais vai
kais, 417 su kitais szeimynos 
nariai ir 9 vaikai dvieju metu 
amžiaus ir vaikutis trijų metu 
amžiaus vien sau buvo palikti. 
Apie 500 vaiku prižiūrėjo mo-

susi dėjo
svetimtautes, 
Mary Anderson, Suv. Valstijų 
Darbo Departmento Motom 
Biuro vedėjos metniis raportas. 
Tos skaitlynos isz 1920 m. celi

nio, per dideli proto inveržimo jjO buvo imtos kaipo pamatas 
ir rupesezio. Netik sunkus dar- vesti tyrinėjimą, kuri nesenei

prancūzu plės.

ir pradėjo draugauti. Nepažįs
tamasis užsirekomendavo save 
Giodrniezin Adolfu ir sakosi, 
esąs Giodraiczio Jono giminai
tis, o taip pat ii’ Bagdanavi- 
ezians, turis apie Kėdainius di
deli dvarn, gyrėsi nesenai gry- 
žes isz Amerikos ir greitu lai
ku vėl ten važiuos, nes ten gy
venanti jo žmona. Be to, gyrėsi 
kad, iszvažiavus jam in Ameri
ka, noris szi dvarn 
savo szvogoriui Giedraicziui 
♦Jonui valdyti. Sakėsi, kad jis 
važiuodamas in Amerika gali 
su savim paimti dar viena as
menį. Bagdanaviczius girdėda
mas tokia Giodraiczio Adolfo 
malones teikanezia kalba užsi- ♦ 
norėjo vykti Amerikon. Gied
raitis Adolfas sutiko . paimti 
Bagdahavicziu su savimi in 
Amerika, už ka sulygo 31 dole
ri. Szia suma Bagdanaviczius 
jam tuoj sumokėjo. Prasidėjo 
kelione in Amerika. Giedraitis 
pradėjo rūpinti jam reikiamus 
dokumentus tam reikalui, nusi- 
nesz<» prie atstovybes rumu pa
liko ji gatvėj, o pats užėjo at
stovybei! dokumentu parupi- 
nimo nukalu. Po kiek laiko isz- 
ejo isz atstovybes, pasakė, kad 
dokumentai kol kas neparuo- 
szti, bet greitai bus
Prie atstovybes susitarė vykt: 
in Giodraiczio Alfonso kalba
ma dvaru. Giedraitis Alfonsas 
liepo jam eiti in namus ir lauk
ti kol jis ateisiąs ir jam atėjus 
brauksiu in dvaru. Bagdanavi
czius parėjės namo lauke gera
dario, bet nesulauke.a Tad 
Bagdanaviczius pasijuto 
gautu esąs ir pianesze apie tai 
kriminalinei policijai, 
nuline policija 

apgavyste

ir rupcsczio. Netik sunkus dar
bus mus suvargina. Jeigu kas- Biuras užbaigė ir dabar garni- 101siekasSzindien durim 

beveik visur dirba gerai ir vir
ti n gi i iie,4e tai ir 

kožiins prie graszio. Žmoneliai 
turi ka valgyt ir už k a apsi- 
dengt, bet neturi užmirszti apie 
tobulinimą savo proto 
maistu snvo dvasio 
dvasios huną ingyta

szn t inesu ir

ii<‘ ♦

taip pat ir

- apie 
Maist as 

per viso
kius skaitymus. Reike skaityt 

knygas ir lai k ra sz- 
kas persiskaito, reike 

Jaigu

i.S 

s
parduoti

” Įdien sunkiai dirbame, tas dar
bas suvargina mus bet miegas 
ir poilsis pagelbsti gamtai isz- 
planti nuovargio nuodus. Nuo
bodumas ir rūpestis greitai ve
da. prie nuovargio. Mechanikas 
parojęs namon, po sunkaus 
darbo, permaino visas savo 
mintis, 
kur nors 
tas kuris per diena sėdi prie 
raszomojo stalelio, vakare tu
ri atlikti kokio nors fizinio 
darbo kad nuvarus krauju nuo 
galvos in kitas kūno dalis. Per
maina pagelbsta sveikatai.

Netik miege rasime pailsėji
mo. Poilsio ir pasilinksminimo 
suteikia vaikszcziojimas, geros 
knygos paskaitymas, loszimas 
invairiu žaismių. Bet katras isz 
tu daugiausia, pagelbės, priguli 
nuo ko kūnas nnkalauja, 
gerai balansuoto fiziszko 
protiszko gyvenimo, žmogui, 
kuris per diena labai susirūpi
nės, pa rėjos namon neturi kal
bėti apie savo užsiėmimą, jo 
rnpesczius, apie jo darba, ir ge- 
riaus namie nestudijuoti sun
kius problemus kurie reikalau
ja gilios koncentracijos.

Szeimininkes nuovargis yra 
netik nuo darbo bet ir nuobo
dumo. Gaminant tris valgius 
kas dien, siuvant drabužius, 

Imokinant, vaikus, sugadina ge
riausia upa. Ant lanko pavaik- 
s z cz i o j i m a s, pasivažinėjimas, 
keliu stivaicziu vakačija, tie 
yra geriausi vaistai szeiminin- 
kems — ir namai bus daug 
linksmesni, /'t »♦*’ ♦ ♦

Nuovargis imliausia pasiro
do nekantrumu, greitu inerzi- 
inn ir nerūpestingumu, 
mot kas pasako kad tavo vai
kas tinginys, arba patsai taip 
manai, tai tada laikas kreipti 
atyda in kiek valandų miega, 
ka valgo, koks jo protinis vei
klumas. Jeigu uctinkamai vai
kas valgo tai tuoj neturi ener
gijos ir kantrybes.

Jeigu žmogaus kūnas netin
kamai maitintas jis negali atsi
kratyti nuo džiovos ir kitu už- 
krecziamu ligų gemalu, 
kia dirbti tik pakol pavargsta
me, bot saugokimės nuo galvos 
skaudėjimo, i___L_*____  L

na. Tikslas to tyrinėjimo buvo 
— sužinoti kiek ir kaip 
svetimtautes tinka Amerikos 
industrijų gyvenime;,kaip rei
kalingas yra darbas toms mo
terims; ka jis joms reiszkia ir 
ka ju szeimynoms reiszkia; ir 
kiek laiko ir sveikatos paau
kauta industrijoms. Biuras vc- 

Bet (|0 tyrinėjimus Philadelpliijos 
apielinkej ir Lehigh apskrity
je, ir užklausinejo ir tyrinėjo 
gyvenimus net 2,100‘ svetim- 
tauezin. Buvo rasta kad viena 
isz penkių buvo Amerikos pi
liete.

Nepaprastas 
kejb. Apie puse iszegzaminuo
tu motoru raportavo, kad snvo 

Europoje dirbo 
apie keturios-penkt 

(4/5) dalys isz szitu dirbo ant 
savo ukes.-Tas yra ypatingos 
svarbos nes parodo kad szitos 
moterys in labai trumpa laika 
priprato prie* visai kitokio dar
bo negu prie kokio prato dirb
ti. Nes industrija darbas nebu
vo panaszus in ukiu darbus. 40 
nuoszimtis szitu motoru nesu
prato ir nukalbėjo Anglu kal
bos. Mažai isz ju buvo mokin
tos czionais ar Europoje, 
apart szito darbo jos dar paro
jusios namon dirbo ilgas val
andas namini darba.

156 atsitikimuose szios mo
terys užlaikė szeimynas, 
nors

szios

namon, 
permaino visas 
truputi pailsėjęs eina 

pasilinksminti.

kyklos, gimines arbd susi ėda L 
Viename atsitikime, szcsziu 
motu vaikas buvo kasdien per 
visa žiema užrakintas kuomet 
motina dirbo, ir ji parojus at
rakino duris.

Daugiausia szitu motoru dir
bo cigaru fabrikuose, ei garėtu 
fabrikuose, drapanų ir szilko 
isz<lirbystes. F.L.I.S.

*zvogeriuivisokes 
ežius, o 
gerai apsvarstyt. Jaigu žmo
gus žino smoka visokiu valgiu, 
vaisiu — kas saldu, o kas kar
tu — kokis valgis ar gerymas 
kenkia sveikatai, tai turi žino
ti ir skaityti visokius rasztus, 
o tada pažins skirtumą t uju 
rasztu ir 
katrie blogi.

Ne vienas užpykęs ant kuni
go, užpyksta ir ant Dievo ir per 
tai pasilieka atskalunu; jtaip 
pat ne vienas užpyksta ant laz
duotoji! ir redaktorių ir todėl 
ne skaito juju 'laikraszcziu, nes 
ant ju piktas. Tai yra kvailys- 

Taip lyginai, jaigu sziau- 
czins buna girtuoklis — neti
kus valkata, bet jaigu pasiuva 
smagius, drains ir, vigadlyvns 
kojai czebatiis, argi tai ne sma
gu •

Visados esmių gudrus
Visados asz linksmas,

Rupescziai ir vargai 
Tokis mano paskyrimas.

Apsiaubė mane kas diena
faktas paaisz-

i

ta.

žinos, katrie geri o

I

I

PAJESZKOJIMAIBet asz ju nentboju, 
Kuo labinus mano vargina 
Tuo dauginus dainuoju.

Nusiszypso man laime
Tad linksmas sau szoku, 

Iszsisziepia nelaime 
Ginuosi u kaip moku.

Ranku neapleidžiu
Nusimint ne noriu, 

Su nelabu eriniu 
Asz narsiai kovoju.

Žinau kokiu ginklu
Varga i nga lot i...!

J’ad su noru dirbu 
Kad ji praszalinti.

Ba tinginys vargas 
Darbo labai bijos’,

rn

del
ir

szalysr
ukiu
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ant
o

paei-
Asz Kristina Dudinskiute, 

po vyrui Barkauskiene, 
nu isz Simno parapijos, Bambi- 
ninku kaimo, pajeszkau sesers 
Javos Dudinskiutes o ik) vyrui 
J*.* w • V a • «
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Czyžiauskiene, pirmiau gyveno 
Anglijoje dabar nežinau kur. 
Teipgi pajeszkau dėdės Ignoto 
Dudinskio pirmiau gyveno 
Baltimorej. 
ant a<lreso:

Mrs. Kristina Barkauskiene, 
Frackville, Pu.

pirmiau
Tegul atsiszaukia

(t.5
daigias,Yra tai 

kad nekurie 
-szvietos( !!) ’ 
mones

stebėtinas 
“platintojai ap- 
vra tosios nuo- 

kad visi laikraszcziai 
iszdavineti per ne-tlvasiszkus
yra nekatalikiszki, norints juju 
iszdavejai yra gerais /katali
kais. O gal ir maldos visu ne- 
kataliku turi pas Dieva verte!

Sunku sz’ui gaily nia žino
moms tokius daigtus inkalbeti, 
o tuom laik tokiais .po^nnųiy- 
mais 
Kvailiu jeszkoti 
lys kvailiai apsireiszkin.

t nonų laik tokiai?
tik sav<* apjuokina. — 

nereikia, pa-
sa ve

tvarkoj.
ir Box 123,

Daugelis moterių ir merginu 
tankini puola aukomis visokiu 
žudintoju visose daly 
Valstijų ‘ir 

Yra

se S n v.
tai beveik kožna 
tai piktadary stos 

per
diena, 
papildytos per neinoraliszkas 
iszgamas, nigerius, novos paik- 
szus, pleszikns ir 1.1. Žudinstos 
moterių auga stebėtinai baisiai 
tokiu hudu. Yra - tai ŽAmklu 
idant moteres butu atsargios 
ir naktimi.- nesitrankvtn barn- 
biliais su nepažinstamais, o tė
vai privalo savo dukreles sau
goti kaip irki galvoje, nes ne
galima atspėti valandos kada 
nelaime gali jais patikti.

Nežino keno tai kalte, ar mo
liuos ar tėvo, jaigu apsisnarg-'

bildu.

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimu Pazlapczlu Atal- 
tlea. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiazku. Persiazku, Gralkiazkų, 
Arablszku ir Cigonlitku burtlnlku. 
luguldinejtmaa to kabalo yra labai 
lengvu Ir kiekvienam gali būti au- 
prMtlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra lazdeda iiaogaua ateiti. Su 
Salamono None.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka lai Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VI»O9 TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Priaiuaklte m ūmia 25c. G ava i ta 
via u tria knygutea per paeita. 
Pislgua galite aluatl atempomia.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

25c.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

DnicsUi PuildAi Apdaryta Audekliniaii Iszmargintaia Vyrszab
■ZTAI KA RASZO I8Z LIETUVOS

APIB 8ZITA KNYGA
• , -

0«rb«mMla TamUtal:ueroemMU lujuiu;—
Sulaukiau auo Jutu •luactlamoe 

maao , vardu knyga "Tukatantle 
Naktų Ir Vleua” ui kuria tariu 
•širdinga aczlu ir labai diiangiuoal 
ka$ tokia knyga kaip t “Tuk«tanU« 
Naktų Ir Viena" apturėjau, neo auan 
labai yra tlngeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nsl nepa
sijunti taip laikas ssventai Ir sma
giai praeina. Ass visiems llnklczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
**TukaUatls Naktų ir Viena" nes ja 
•kaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirszti Ir visokį rupescslal nors 
aut valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba. ♦ 
18 d. Geguiio llJJm.
Dy,, fa lazduos r s.
Czsklazkos vaL

Kauno apsk.
LITHUANIA.

ŽOKAB.

Yra Ui ketvirta* hedavimaa toe puikios knygojtas
parodo kad žmonėm* labai patinka., Teipgi galima 
ja nhaiuati in Lietuva. Preke knygoe Amerika $2.00 
PMoe kRygmi in Lietuva su nuriuntimu tiktai $2*00. 
W. D. 1OCZKAUSKA8 • OO. MAHANOY CITY, PA.

bet
ap-

Krimi- 
aiszkindnnm 

sziu apgavyste nustatė, kad 
Giedraitis Adolfas yra jau lai
komas Kauno sunkiųjų darbu 
kalėjimo už panaszia apgavys
te. Tardomas Giedraitis Alfon
sas apgavystėje kaltu save ne- 
prispažino visai p iszsiuki neda
rnas ir sake, kad jokiu pinigu 
isz Bagdanavicziaus nereikala
vus, o tuos 310 litu isz Bagda
navicziaus tik pasiskolinės, ku
riuos kai turėsiąs atiduosiąs.
Kvota apie tai perduota Kauno 
nuovados taikos teisėjui.

NUSZOVE ŽMOGŲ.
Sz. m. Gruodžio men. 4 

A u k.sz t nd vario vienkiemy, Pa
nemunes vai. Rokiszkio apskr. 
nežinomi piktadariai, per lan
gą nuszove pil. Kubilių Stepo
ną. Szia žmogžudyste krimina
line policija aiszkina.

d.

GAISRAS AUTOBUSE.
Gruodžio men. 2 d. apie 10 

vai. vak. Vytauto prospekte 
autobuse kilo gaisras — užsi
degė deže su benzinu (bakus). 
Szofeiis panėrė liepsnoje. Au
tobusas atsimusze in ra va, ir 
sustojo. Keleiviai buvo labai 
susi rupine. Ju buvo beveik pil
nas autobusas, 
nen u kentėjo.

MIRĖ VEŽIME.
Gruodžio men. 2 d. vakare 

prie Karo Muziejaus ant suo
lelio rastu gulinti be sąmones 
moteriszke. Tuojau buvo ga
benama in ligonine.

Tuojaus szalin traukias 
Nieko nolaimejas.1

t »

Tad asz vėl sau linksmas
J noki uosiu isz vargo, 
Nes jokis sunkumas. 
'• r * i- t t « t ■ >'■■* * »w # įA •

Neslegia man sprando.

Nelaimingi žmones • 
linkite pavoizda,

Kaip reikia nuo savos 
Nubaidyti ta vargu.

Elgkiles kaip elgės 
Anas darbininkas,

O kiekvienas galės
But nuo vargo liuosns.

Nes tai vr’ teisybe• <

Kaip Diev’s danguje, 
Jog vargu tik darbas 
Žmogaus niigidoje.

Vargas, tai kaip liga 
Prikimba prie žmogaus,

Kankina nelaiminga
Savo baisiuos’ naguos’.

Ne tu ji parduosi
Ne peiliu nepapjausi, 

Ne nuodu užduosi 
Ne kulka nnszausj.

Bet tik paskaūdysi
Savo prakaituose, 

Tik darbu' užmuszi 
'Vaja pildą dvasia.

Nes kuom esti velniui

Nes jokis sunkumas
. '■•f + -i t' < >'■* « » w M <A

*

1

pasivažinėjimus 
vukačija,

Kuo-

Bei-

ncrvisz kuino ir

Bet ne vienas

Kryžius, vanduo szventas 
Tuom tikrai vargui, 
Žmogiszkas prakaitas.

Kaip vanduo szventytas
Szetona baisu deginu, 

'Pa i p žmogaus prakaitas 
Varga visad nnžudina.

—F.B.
L1

Pajeszkau sa»vo broliu Autu-

Tacziau 
bevežant ji vežimo mirė.

DUKTĖ KASZTAVO 700
LITU.

47-48 n r. 765 pusi“Šaltinio” 
buvo raszyta, kaip vienas po
nas “Higienos” pirty neteko 
700 litu. Dabar toko sužinoti, 
kad tam pėnui “ itigienos” pir
ties savininkas sumokėjo 700 
litu. Kadangi tada prie, kasos 
sėdėjo ne tarnauoja, bot duktė. 
Vadinasi, ta diena “Higienos” 
pirties savininkui duktė kasz- 
tavo 700 Iitu>

Higienos” pirty neteko

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

M,M JL
Hm

Nubudimo valandoje .suteikiam 
Palaidojima 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

Įsz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano ' patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

geriausi patarnavima.
tr’''r^ar* T"wv ■ 

site pilnai užganėdinti.
»—. — ~T’,— * — — g. —

kalaus mano' patarnavima tai mel-
(

deszimts mlnutu. Telefonas 872.

■'■4 y.,*., , , 1

i;

skaudėjimo 
piktumo. Tie ženklai yra pavo
jaus ženklai. F.L.I.S.- -------S 6 6

", *• yra tai Receptas de!
Szalczio Gripo, Flū, Dengpe, 
Bilious karszczio ir JMtalerijos.

Greitai veikia. Gausite aptieko^e

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka .tai* tukcUątis doleriu žmogui 

rciflzkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kabia parodytam, tai janą malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso

w

Bilious karszczio ir JMtalerijos.

kai! 
puse buvo isztekejusios ii 

gyveno su savo vyrais. Tik 139 
vien sau gyveno neturėdamos 
szeimynu ir negyveno su drau
gais a r ba. pažys tarnais..........

Vienas vvras isz kiekvieno 
10 neprisidėjo prie szeiinynos 
užlaikymo kuomet tyrinėjimas 
vestas. Laikinus darbai, kaip 
tai t riebu statymas, sumažino 
kitu vyru ineigas, ir labai dliug 
moterų pranesze, kad ju vyra* 
nedirbo per daug metu.

Savaitines algos 456 vyru bu
vo truputi suvirsz $25. in san- 
vuite. 29 nuoszimtis moterų 

nuo
szimtis moterų Philadelphijoj, 
uždirbo net $20. in sanvaite. 10 
nuoszimtis Lehigh apskrityje 
motoru ir 11 nuoszimtis Phila- 
delphijos moterų uždirbo ma
žiaus kaip $10. in sanvaite. Pa
prasta motoru alga Lehigh ap
skrityje buvo $16.75 iii savaite 
ir Philadelphijos 
$15.35 in savaite.

patingai Itales ir Vo’kietes 
Philadelphijos apielinkej pur- 
sinosze darbus namon. Nes pa-

na įr Miką Lisausku (Las
key). Kitados gyveno Shenan
doah, Pa. Paeina isz Suvalkn 
gubernijos, Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos parapijos, Szeszta- 
kavo kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso: (J18

Bok 392 Gilberton, Pa.
. ,J.ohn

T" *

Ka .tas tūkstantis doleriu žmogui 
remkis, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi-

X i r’ w j-

siqi kaina parodytam, tai janą malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kainos. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaiat-žoliu nuo 
biją vienos žemiau pažymėto ligų ir 
atgauk sveikata. ,

Vaist-žoles yra nuo sekanoziu Il
gu: viduriu užkiąlejimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perssalimo, skaudėjimo po 
krgtine. reumatizmą, plauku slinki
mo, pleiskanų,, s^laplnlmosi lovoj* i* 
kitu lifto. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas lifts* ‘ 

. Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima aupyse, nuomoja, 
izirdioe Uja, tai atsiunsk 85c, a gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Neryu Preparatas/* Nem li
ga yra labai blogas dalykais, bet mu-

greit reikalauk musu valst-žollu nuo

atgauk pavo sveikata.

viduriu užkietėjimo, skilvio nt-

krutinę, reumatizmą, plauku alinki- 
i ..
kitu ligii. Atsiunsk 60c, tai gausi

sveikata, panaikins minėtas ligas* ’

MirdiM ll$a, „tei a|$lun$k 85$, a ggu* 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Neryu Prepajratas/* Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas, užbėga tai li
gai kelia Ir suteikia žmogui, ramu
ma. A^usk 10c. o gausi muaų IftUu 
Ir knygų kataloge. Reikallpgl musu 
Moliu pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Glllet Street. Spencerport, N. Y.

I ■‘■'i
..

29 nuoszimtis
Lehigh apskrityje ir 17

IN KENTĖTOJUS
Gerklinio kataras, Bronkltis, Ger

klinis kosulit, Sunkus kvėpavimas, 
Katariazkas kurtumas, Užimąs gal
vojo, Priozakinio galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetlne pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET
4 '•»

READING. PA.
.... '.g- - f“ Jtf -i W I

apielinkej

Dr. T. J. Tącielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dantistas Mahanojujo.

Ant Antro Floro Kline Sstoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

"*T

togiai galėjo namie atlikti tuos J 
audė 

užbaigė 
užbaigė 

szvederius, priege spi Ikutes 
prie korteliu siuvo vaiku dra
panas, ir panaszu darbu.

Net ir vaikai prisidėjo prie 
szio darbo bet uždarbis neszio- 
kis. Viena moterių pasako 
“Praszome Dievo mums duoti 
darbo, bet taip pavargstame, 
kad isztikruju daugiaus keiks
mu eina su kortelėmis negu 
ėpjl'kucziu. ’ *

kad tos darbininkes vifca:

darbus. Moterys namie 
sjcudurinius kaurus, 
Vy r i szk as (1 ra panas, 

priege

4 <

sza,

I

Ant Antro Floro Kline Sztoro

*r r?rrr M

ir *

Raportas pranc-
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $628,858.68
A . k ..

Mokamą S-csia procąąta. apt
i sudėtu pinigu. Procente pride- 
' dam prie jusu pinigu 1 Saudo ir 
*■' 1 Liepos. Mm norim kad ir jut 
1 turėtumėt reikale au musu banke 
' nepaisant ar matas ar didelio.

G. W. BARLOW, Pros.

I,

’ G. W. BARLOW, Prea. t 
X.FERGVSQN, Vij^^rea ir Kas.

I Ii8MM I If ilb—MMIU ■■ n— 11 M Illi.... IMKI
•        ■■■   IIIW .1*1 I m I— >■ I i '■■■ IWI«H ■iĮwi ; ■ I MH w—nil

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, P A,

r

Į ♦ „• I | 1 Imi < a * «■ «I* •» . | 4. '
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del juiuj 
pinigus yra goriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugunM^ _ ■

*11 jj A » K L* i 1A v r I X

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-ozia Procentą už ju.u sutaupytu, pinigus it tą

saugumo. .1

I "Jį* S ♦* m t

suma kas-kart augau didyn. Yra Ui saugiau ir geriau
Dėkite tavodel žmogaus kuris dirba ir ozedina. 

pinigus in asita Banka o pereitikrinaite ir matysit* 
kaip tai pinigas auga sta padauginimu Prooantb.
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Sziaucziaus
Duktė

ko nuo kelio kaip tai keistui, 
ordinariszkai nusijuokdamas, 
o po .tam su kokiu t atpik t u 
szandu pasi'lenkdamas 
einanezius, prabilo:

— Good evening my sister 
Annie I...

Ona kruptolejo, bet susival
dė ir tik besiglausdama prie

priesz

Bet viena karta aplaike laisz- 
ka kuris juos nemažai sulinks- 
mino, kadangi vien prijautimas 
pasako jiems, jog tai nuo vaiko
ar mergaites. Tikrai buvo tai numylėtinio be žado vien aki

tu piatyj savo duktero dabar 
Vaikszčziojanczia po pasamdy
ta vicszbuczio kambarėli ir žai- 
buojanezin baisiom akimis, kil- 
da.isz jos lupu kartas nuo kar
to iszsiveržia tik stuiprangytas 
keiksmas, o su putomis trysz- 
kant isz burnos apmaudu.

— Prasmegsiu pragare —

% m

-

i s

Ptl '■

i ’

<

laisakns nuo Onutės. Suraszy-

M.

■1 ' lt.

NETIKĖS
TURCZ1US

...... I*—*

Apsakymas senu žmonių, kuri 
i' 
''L

I

i Labai senei

badai yra teisybe.

■r ! ■

siduso ir nieko nekalbėjo.
. Pono pati girdėdama visa j u 
kalba ir žinodama gerai mote- 
res gyvenimą^ atsigryžus in 
vyra tarė:

, — Ar žinai ka, duokie tu 
jam nors tris rublius, kad ne
turi penkiolikos, tai kaip bus 

gyveno vienus jomarkas, tai galės nors oszka

Į

I

la.
. .Antanas padek u vojeą ponai
cziui už pinigus trauke in jo;
marka nuėjės jiiu rado kelis 
vežimus su gyvuleis isz kuriu 
iszsirinko sau karve ir.sude-
r T - . f H ~ | ii 1 f ’ J V ' f' ■

rėjas už penlciolika rubliu, už
mokėjo ir vedesi namon dasive-

nS

'It

H

i

I

dės iki tai vietai kur ponaitis 
[Miikns ir turtingus abivattdis, nusipirkti, o munis reikės p jau- davė jam pinigus žiuri kad ji-

* 1 n ‘ sai tonais stovi Antanus persi
gando ir mislino kad atims isz 
jio karve bot atsimino kad ji-

• bet nematys manes daugiau ne 
mis reikalavo apgynimo nuo tas viltvilys kuris intikejo val- 

s, ipasiirtusio trumpo žo- 
Onuto k*a <H’asa iszsitiese (ir vėl nusi- džiams, no tas prakeiktas val

tas buvo jiems nesuprantama valkatos, bet szisai su begcdisz- kuto?
kalba nes Angliszkai.
ga'l tyczioms, nors reikia pripa- juokės kalbėjo.
žint kad tėvu kalba gal ir su
vis nemokėjo, parasze Anglisz- 
kfii, idant turėtu duot kam 
'kitam skaityt ir idant skaitan
ti ypata pagarsintu gimtines 
miestelyje apie kurpiu Onutės 
laimingumu ir garbia. Mat yra 
jau tas moteriszkes prigimimu 
kad nori idant jai kiti pavydė
tu, ypacz tos su kurioms 
draugo augo. Onute, o tacziaus 
jau Ona, savo laiszko kaip su
vis no in gimdytojus raszyda- 
ina, raszo kad iszi inko sau pui
kia “partija,” kad ketina te
kėt už gražaus kadeto aficie- 
riszkos mokvklos A

kata nepūstos daugiau man kc- 
O-ho, mano sesute 'bijo lio, ne neiszmetines man jie, ku- 
brolia Juozo. By-gosh,jrie nustume mane in pragaisz-

atsakyt ant brolio geru veliji- manės žodžio. —
Ir pradėjo jeszkot tarpe

savo i 
kokia pone pastojo, nenor no ii..... Jie noiszgirs daugiau nuo

i* *. 
n 4

.1

taradaika
I-..-...,.

se. haisz- 
kas buvo pilnas pasigyrimu ir 
tuszcziu žodžiu, be irliejoncs ty- 
czia taip suraszytas, idant pa
sklydus pas'kelbom apie jos isz- 
tekejinia pažins'tamos jos san- 
dnuiges pavydėtu jai. In gim
dytojus lH‘Veik suvis nebuvo 
raszyta, kadangi 
tiktai tas, 
savo Onutės tekėjimą.

II.
Jaunyste! kaip smagu gyve

nimą suteikė kartais. Nors ne
vienam sulaužai gyvenimą, bet 
koddl nerodai ateiti visugra- 
žiausiose spalvose, keno neisz- 

duszia 1a n 
nesisvaigina

suvis
juos lytėjo 

kad iszgirsta apie

tyrusi gyvenimo 
esant ne svajoja, 
vilczia ir nesigire sapnais. Bet 
sapnai paprastinais vien lieka, 
tikrybe tuo liūdnesne, juo tie 

sma-

t uloje

sapnai buvo gražesniais, 
gesniais.

Kaipgi gražus buvo gyveni
mus Onutei! Nors vaistus gy
venimui suteikinėjo jai locni 
r u pesezi a i tarnaujant

. .f urmo j už ne|M‘r<lidele mokesti 
kokiu mokama yra subjektui, 
ar klerkai, bet kad atsiekė tiks
lą savo svajonių, kad atrado 
savo szirdžiai 
jautėsi visulaimingiansia, ka
dangi ateitis jai rodėsi tik ir 
szypsojosi laimėmis, o 
prie tos ateities tik jau ir isz- 
barstvtas rožėmis. »

Mylinti kūdiki gimdytojisz- 
nemažai

kad 
patinkanti —

taipgi

keles

visudi- 
persiun-

nusidžiaugė

viso gerai,

nieks nevaržo

m u ?
— Jis yra beproeziu!—kuHmatu, kurias turėjo savo 

policija ! — tarė Ona norėdama j szclej, kalbėdama: 
užsigint brolio ir praszalint ji 
nuo kelio.

I'nom tarpu praeiviai pradė
jo apstot aktorius dramos isz 
ko pasi naudodamas valkata 
kas kart drąsinu kalbėjo:

— Acziu, sesute už rūpesti. 
Galiu ir be tavęs nueit in triin- 
sinyczia pernakvot, nes matau 
kad pas savo seseri nakvynes 
negausiu. - 
lio sn 
cziaus, ateivio, duona valgyda- 
vai, nes matomai pamirszai jau 
kad esi duktere prasto sziau
cziaus isz N—. Nelaimingas ta
sai jaunikaitis kuris paimtu už 
paezia ta, kuri 
broliu, o 
motinos kad pasitiktu czia da
bar, nes ji nori būti didele po
ne ir jai nieko nėra negalimu 
kad ir iszsižadet locno vyro, 
idant lik prisotinti savo tusž- 
tybe. — Gerai pasilik sveika 
nedonmlukte, nenoriu daugiau 
mat v t nelabos savo sesers.

Ir užsigryžes nuėjo savo ke
liu. Niekas jo 
akys atkreiptos buvo in mer
gina, kuri dege kai]) liepsnose. 
Stebėtina, niekas neužtaria už 
ja, niekas nestoja jos apgyni-

- Net tas, kuri mylėjo ir 
jai meile prisiegavo, at

sitraukė nuo jos ir su nusiste
bėjimu ir sn ‘kokiu tai panie
kinimu žiurėjo in nelaiminga 
anka tojo atsitikimo.

Girdejusieji valkatos žodžius 
palaike už teisdbe ir rimtesni 
piktai nusijuokiant atsitraukė 
o žiopliai žiopsojosi kaip del 
I >asi t yeziojimo i sz 
niekintos merginos.

Pasekmes to atsitikimo pa
siliko blogesnes, negu tikėjosi 
nelaiminga Onute. Negana kad 

atėmė nuo jos 
bet ir mvlimas 

aficieras iszsižadejo jos ir pa
niekino. Firmos principalas pa
tyręs apie tai k a valkata pasu
ke, pradėjo kvost apie savo 
su'bjekles praeiti. Paliudinimu 
Ona neturėjo, graudinosi dabar 
kad suplesze laisžka aplaikyta 

gimdytoju, nes principa
las reikalavo taip-gi darodymo 
kad apio-savo gimdytojus ji 
neužmirszo ir ju neiszsižadejo. 
Užginczyt tikrinimams kad 
valkata buvo tikrai jos broliu 
taipgi negalėjo. Valkatai uoliai 
intiketa. O jos broliu buvo val
kata principalas blogai apreng
damas apie gimdytojus, kurie 
nemokėjo iszauklet vaiku, pa
varė Ona nuo darbo.

Iszejus be paliudijimo apie 
laike tarnavimo 
kad nors niekas

me. - 
kuris

kuriuo
Užsigini savo br<\- 

d rauge sziau-

užsigina savo 
užsigintu ir tėvo ir

nesulaike. Visu

<r n edos isz-

g ro
ką-

suplesziau ju— Be to, 
lais/ka — kito adreso ju netu
riu — nedan’esz 'niekas. —

— Paemo kitus laiszkus ir 
viena paskui kita, nuomas nuo 
naktines lemputes stiklą sude
gino, o po tam sUžerus in sau
ja pelinius pasėjo ipo kambarį.

Taip iszsisklaisto mano 
laimes, mano sapnai, mano gy
venimas...

Iszsieme maža bonkute, al
ki mszo — sudrėbėjo, bet sužai- 

, užverto 
o po tam 

trenkdamabonkute isztare:
— Tai viskas.

Atrasta ant ryt gražios Onu- 
jau tik pamėlynavusi szal-

bavus baisiom akimi 
prikiszus prie lupu,

fai viskas.

les
ta lavonu, kurio veidas baisiai 
iszkreivintas iszszieptas su isz- 
verstom, pilnom iszgasties aki
mis, baisiai iszžiurejo....

GALAS.

Mokykla Lankanczio, 
Vaiko Miegas ir 

Pailsėjimas

ilsėsi
ypatingai kuomet

pikti liežuviai 
vieta firmoj,

nuo

savo

Jau kad Kalėdos, tai bent 
Kabalos,

Visur musztynės ir bėdos, 
Kiek tik britvu ka.M turėjo,Kiek tik brilvu ka.M turėjo

Visas suvartojo,
Ir bobeles nemiegojo, 

Naujo Meto su ginklais 
jcszkojo.

Ugi jus a'blankai, 
Jus psziajukai, 
niekad liepusi taisysite,A>’ jau

Visada žmones juokinsite, 
Ne viena prasigeriąs dirst (dek 

in zerkola,
Kaip bjauriai iszrodo tavo 

terla, 
be valdžiosLupos storos, <uu^<v.-. 

Ir tai szirdoles beveik kožnos.
(1 ori a usi a susivaidyk i te, 

Burnas sueziaupkito, 
O Įiamatysito, 

Kaip savo vyriuns patiksite, 
Ir guodoneje del visu busite.

* * *
Nekurie mano, kad isz musu 

mamužių, 
goru bdbužiu

k a szirdis 
džiaugėsi isz laimes savo kū
dikio nors apie ta laime men
kai žinojo, tik tiek kiek sprenst 
galėjo isz dūktos laiszko. Nu- 
rasze Onutei 'linkint 
džiaus i os laimes ir
cziant savo gimdytojiszkas pa
laimas.

Onute nedaug
isz gimdytoju laiszko, tacziaus 
net nepefskuiczius 
Mupleszus numėtė.

Sziadien ji lauke vakaro: ga
vo daug imdlesni laiszko nuo 
Rudolfo, kuris kvietė ja in su
tarta vieta.

Su kokiu noru ji ėjo sulau
kus liuoso nuo užsiėmimo lai
ko! Žinojo kad susieis su nu
mylėtiniu ir sotinsis saldybe- 
mis laimes suteikiamos ta mei
le kurios nieks neardo, nieks 
nodrumsezia,
nzirdies troszkimu.

Ir Rudolfas buvo laimingu 
kadangi numylėtinė buvo tik
rai rotos grožybes o 
duosniai atsimoka jam 
meile. ..

Veidas Onutės spindėjo 
džiaugsmu laimingųjų, 
prisiglaudusi prie savo numy
lėtinio ėjo besikalbant, kada 
kalba Mfbiem skambėjo ausyse 
kaipo gražinusia muzike...

Netikėtinai ant vienos gat
vių kertes susitiko koki ten 
apiplyszusi valkata kuris, kad

priek tam 
už jo

(Jiiutes
kad

\ aikai auga kuomet 
arba miega, 
atsiguli ilsėti. Kuomet vaikai 
nerviszki ir nejauezia sveiki, 
ir mokyklose tingi mokytis, gal 
daugiausia atsitikimu tuomet, 
jog netinkamai ir neužtek tinai 
miega. Apart paprasto miego
jimo laiko, motina turėtu pri
žiūrėti, kad vaikas kasdien, 
nors biskuti, pailsėtu, ypatin
gai jeigu vaikas nerviszkas, ar
ba netinkama valgi valgo ir 
jeigu nesveikas.

Geras laikas vaikui ilsėti yra 
po vidurdienio valgio,
lanko mokykla tai kuomet pa
reina isz mokyklos. Tui’i atsi
gulti, užsikloti ir suliuoseti vi
sus muskulus nuo deszimts iki 
dvideszimts minutu. Daugelis 
vaiku, kuomet atsigula, negali

Gal tas todėl 
neužtektinai

Jeigu

pasielgimu 
sziai firmai, 
apie jos pasielgimu ta mygtoje 
blogai kalbėt negalėjo, jau ki
tur gauti vieta jai buvo sunku 
kad ir iszvažiuotu suvisai isz 
to miesto kur jau ja pažeista ir 
kur jai jau buvo ankszta.

— Pasibaigė — kalbėjo ap
sistojus viename isz vieszbu- 
cziu. — Pasiekiau savo gyveni
mo rWbęržin.

Tuose -žodžiuose matyt jau 
galima 'baisus užmanymas gra
žios nieVgeles. Pas ja permažai, 
jeigu ne suvisai, buvo religisz- 
gumo,‘ o perdaug savmylistos 
ir ambicijos idant galėtu per
galei likimą, kurio smūgis ant 
jos kaip žaibas tporktino nukri
to, idant galėtu pradęt kova 
del pataisymo to, kas likos su-

greitai užmigti, 
kad persivalgę, 
pasimiklino per diena, del sto
kos szviežios oro miegojimo 
kambaryje, arba jo aplinkybes 
neduoda jam užmigti. Sveikas 
miegas priguli nuo daugelio ap
linkybių. Lova turi būti szvan 
ir gm-a, 
daug mažesnis. Kambaris ap
tamsintas, bet no perdaug. 
Daugelis suaugusiu ir 
gerinus miega jeigu kambaryje 
randasi mažai sz viešo s, 
tai, nuo menulio bet ne nuo ži
burio.

Vaiku kūnai visuomet turi 
būti czysti ir einant gulti rei
kia apvilkti liuosais naktiniais 
rubais. Vaiku viduriai turi bu- 
ti Ii uosi. Reikia kasdien pri
žiūrėti j u nosės ir gerkles.

Geriausia jeigu vaikas vie
nas miega ir no arti suaugusiu 
žmonių kambariu. 

f

ir kambaris turi but:

bet
vaiku

ka i |)

F.L.I.S.

voidus einanezios merginos bu
vo gerui upszvietftas eloktriki- 
niu žiburiu, valkata matomai 
pažino, nes staptelėjo, placziai 
atidaręs akis ir burna žiurėjo 
iu mergina, liet žvilgtelojas in naikinta jai. 
kareivi, kuris rirscziai sutrau
kė bruvus ties nose, pasitrau- jos iszvaizda motina jai gale-

■ . ! *

■
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Nemažai parsigautu matant

A e v ra v
Ana,

Ne pasakysiu kokioje,
Su savo dukrelėms taip padare, 

Viena pas kriaueziuka, kita 
pas skrybolnyko atidavė,

Kad dalba pramoktu ir kilus 
apsiūtu.

Na, mano kviet kėlės, 
'Tos dvi musu mergeles,

Viena baczka kitu dabintoja 
„pastojo,

Ir dideles leidos stojo 
Kad bile vaikina, 
Gvventi mokina.

Save ant paveizdies stato 
h’ į>ako, kad asz vaikinu 

bnezia, 
'Tai kaip mulas sunkiai 

nedirbezia. $ *
Jaigu vyrueziai in kur 

•nuvažiuojate,
J’ai in bile urvą.'neužeikite, 
Gorinus kokio žmogaus 

paklauskite,
Kol pas ka užeisite.

Po pa rali u asz ir kaili inkiszau 
Kaip in viena karezema * 

inlindau,
() tik du paku Inkai ten sėdėjo, 
Kaip inejau, ant manes žiurėjo. 

Asz tuojaus s y p ra t a u,
Ir atsargus buvau, 

Ba vienas buvo žvairas 
kitas rudas,

O tokis sutvėrimas tai labai 
bradas.

A te jas, alaus paprasziau,
I r stovėdamas prie'baro geriau, 

Rudis at vėžliojo ir in paszone 
dalypstojo,

Bet tuojaus in szona atstojo.
In savo (įranga sznabždojo;
“Tas

pV/l II

v ienoje a pygardoje,

9

r n

J

padla diedas drūtas, 
Inp'leszti negali bile kas,” 
Nugi ir kitas priėjus mane 

užkabino,- 
Szun i szkai i n kabi lio.

Vaikino saviszkai, 
Net sulindo nagai, 

In ranka inleido, 
Ne paleido.

Mislinau, tai jau Taradaika, 
Czia tau bus ne baiku, 

Bet atsidavęs ant savo 
gudrumo,

Ir Dievo padėjimo, 
Kaip rėžiau ypa in tari) aki, 
Griuvo adbulas,

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVJSZKA8 GRABOR1US 

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bei! Telefonas 172

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

Bell Telefonas 1480-R Į 
L Įszbaieamupja ir laidoja mirusiu^ 

ežia nuo papraiczlauslu iki prakil
niausiu, Parsamdo automobilius del 
laidotuvlu, ’ 
kitiems pasivažinėjimams.

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruoš

vonelių, kriksztyniu ir

ne žodžio 
nesako.

Kaip parvirto;
Raudonas burbulas iszvirlo, 

Svaįguh guyo, 
Net apsisnargliavo,

Svaiguli guvo, a.1 ta a
O asz sau stovėjau.

Apie gražu o Va kalbėjau.
Atėjo da keli vaikinai,

Judku turėjo, kad gavo

ji pievas tai jis atėjus mumst a r | te d idol i u gi rri u i r. t urejo 
kelis tarnus, vienas v . 
Užgyveno pas ji 20 metu, bet * \Ponas atsisakė ir 
kada jau nusibodo jum tarnau- i 
ti, apsirinko sau vienas gyve- ko per duris, aszarėmi upsipy
nima, nes vienam begyvenant les, jis nematė ne kiir eina, mis- 
labiau neramu buvo) susimisli-Uydainas: Duok Dįbvo, kad tu 
HO jisai, apsipaeziuot. Tai0 ir 
padaro, iszsirinko sau dora 
mergina ir apsipaeziavo, bet ži
noma, tas vaikinas visai nebu
vo turtingas tai ir vargo nema
žai isz pažino.

Pirmutiniai metai praėjo po 
szlitibui, nes ka daryt kad Die
vas da didesniu vargu užleido 
nes jiems davė aunu o motore 
ir ant sausos duonos su kūdi
kiu nega'lejo būti, omo melsti, 
savo vyro kad eitu kur nors, 
mažam gaus paskolinti kelis 
rublius, o 
ai4ba oszka 
negali 
maitinti ir jaigu ne pasirūpins, 
lai už keliu nedaliu pa grabu

jo tarnas atidirbs.
’ nuo to. 

Antanas užsidejpH kepure ti*au-

los, jis nemato ne kur eina, mis-
- ' -I- į ■ ‘

sai virves lauke tuo jaus prie-

V i

nupirktu ar karve, 
'kalbėdama: kad. 

su sausa duona kūdiki
y

kad no

uz 
t ures.

Vyras susi rupines mislino Į 
kur galėtu gauti pinigu, o pati, 
tuom kart tarė:

—- Ar žinai ka, tavo ponas’ 
netoli nuo czionais gyvena kur

tavo ponas’

pas ji isztarnavai 20 metu, tai 
nuoikįe pas ji, o jisai tau pa
skolins kokia 15 rubliu ant kar
ves ir asz taip miglinu jog jis 
tau to neatsakis.

szele, nes
bėjo, jog pagelbės mane kada, 
nors bėdojo.

Vyras ne daug mislydamas, 
pasiėmė kepure ir iszejo pasi- 
storuli pinigu. Nuėjus pas po
ną davė “laba diena,” o toliau 
ne dryso nieko kalbėt, stovėjo

ponas uz-
< * * > i....... ............................

ne skatiko netektum, 
norėjai mane bėdoje pagelbeti.

Antanas nusiszluoste aszaras 
ir iszSiemes pypkje norėjo užsi
rūkyti, bet žiuri/ kad luszczes 
krcpsziirkns ir merą ne tabako, 
nuejas prie medžiu prisirinko 
sausu lapu ir užsidegęs ėjo sau 
dumdamas. Bet. sztai patinka 
ponaiti kuris in Antana tarė:

— Kur taip'ilgai buvai, asz 
jau net duobe iszstovejau ant 
kelio, tavęs belaukdamas.

ponai!is norite 
klausė Antanas.

ne 
duokie man |>ypkes parūkyt.

Pypkes! — tarė Antanas 
per juokus —- kad ne yra taba
ko.

Man užteks-kiek yra pyp- 
- atsake ponaitis.
Kad ne tabaka 

tiktai alksnio lapus.

jaus padavė virve ponaicziui, 
kuris tarė:

— Dabar Antanai, klausyk 
ka asz tau kalbesiu ir teip tu
ri daryti, matai ana pakum
pusi medi, tai nuejas užkabinc- 
kie ant jo virve ir veskis sau 
karve namon bei turi kanogrei- 
cziause su grižli su maiszu ir 
jaigu tu ne pribusi lai tau bus 
galas.

— Gerai ponaiti ateisiu! — 
tarė pęrsigąndes Antanas.

Parvedės karve pavedė pa- 
ezei kuri apžiurėjo, o Antanas 
tarė:

!I
'fj

f

„ .llf

i H

— rl’a i k a 
nuo manes?

— Nieko

rn Tas ponaitis man Hope 
greitai pribūti pas ji su mai-

noriu tiktai szn tai mane labai baime ima,

keje,
ra ka u

Tai asz nenoriu tokio rū
kymo, kaip tavo. Tur but tu ne 
bagetas kad alksnio lapus ru
kai.

kad jiy mane in ta maisza in
de jas no inmestu.

Pati Antano ji biski 
minus padavė maisza jam ir 
liepe skubintis, Antanas kaip 

* kulka leidosi per duris in pa
sakyta vieta, susitiko su ponai- 
cziu kuris nuvedės in 
ta'nkumyna prisakinejo:

j — Dabok i e tu ta virve kas 
tonais atejs ir tu nesirodykie 
kad tavęs ne pamatytu jagu

apru-

dideli

s
1

7!

L»
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ne eiezia pinigu paskolinti ant 
Gerai tu sakai, mano du-1karves, -J— atsake Antanas.

i iisni man Linkiai kai- —Ai’-lH gavai? — klauso

Kad bneziii bagotas, tai t,lvc nužvelgtų lai tu pražūsi.

jisai man tankiai kal-

nuieides akis su kepure rankoj 
kuria vis mankė, o 
klausė:

— Kp-gi
Antanai, ir nenori nieko kalbėt 
tiktai kępure trini rankose, tur 
but delnus nioszti.

T a i p po ne, nioszti, — 
sake Antanas. Ponas nusiszyp- 
sodamas ture:

Tai gerai, o-gi katra del
ną nioszti I

taip užsiinislines

a.t-

Kairi ji.
Tai da goriau 

mena, kad jeigu kai riji delną 
nioszti, tai pinigu gausi, 

paszoko džiiuigs-
mingai ant vienos <kojos ir pri

jos prie pono, pabueziavo ran- leidosi namon pasakoti savo

r žmones

Antanas

Karves,
Ar-gi 

ponaitis.
— Kas gauna tas nesigire. 

'l’ai ar galima pasigirti? 
‘— klauso ponaitis.
I — Negalima nes d a 
kas nuo mus atimti. .

— Kytras isz laves žmogus 
Antanai, 
l)iednas, ir kad negavai ipasko- 
1 in t i pin i g u pa^ M vo ^potia, -bot 
ar žinai kad rytoj jomarkas?

— Taip ponaiti žiną u, ■— 
atsake Antanas.

~ Na, tai rytoj ryta ateik 
cziona’is, o asz duosiu penkio
lika rubliu ant karves.
—Labai dekavoju pohai- 

cziui kad man duosi, bet isz 
kur asz 
adgal.

— Duosi ir atiduosi, tiek to 
tiktai ateik 
gausi,

Antanas su dideliu szirdii.i- 
gumu dėkavojo ponaicziui ir

gali

tiktai bedu kad tu
C

ponaicziui atiduosiu

rytoj, o pinigus

kalakutai, 
Ba jau tiedu daugiau žmonių 

nohžkabines, 
daigu torius syoikas tureli 

norės.
-J . .« <(’ , ‘ W r '

Antanas stovi kaip dilgėlė
se pastatytas ir mislina kas ga
li su juom atsitikti bet ne il
gai laukus žiuri, kad atbėga su 
maiszu ant peoziu, ponas, pas 
kuri Antanas tarnavo 20 m., 
pribėgės pas medi padėjo 
maisza ant žemes pasiėmęs lo
peta pradėjo kasti iszkase duo
be po tuom arzuolu, supylė ka 
toki isz maiszo kur Antanui 
nusidavė kad pinigai ponas
ųžŲojo. duobe, su agios.szaku- . 
tom ir nubėgo atneszt da dau- 

_  giau pinigu. Kaip tiktai po
nas atsitolino ponaitis paszau- 
kes Antana paliepė greitai vi
sus pinigus susipilti in savo 
maisza ir pasikavoti.
4 Antanas pildamas pinigus 
mislino.

“Kaip man tai gaila buvo 
paskolinti 15 rubliu o in žeme 
pilti tai geriau.” Kaip tiktai 
pasislėpė su pinigais, tuojaus

tom ir nubėgo atneszt da dau-

ka, tardamas:
•ii., ’’•"7 ”

bekie mane varge.
Ponas nusijuokęs tarė:
— Kas-gi do vargas,

Brangus mano pone, gel-
paežiai apie ta atsitikima, bet 
pati miglino sau kad tai mela
gyste ir apgavyste ir tiktai 
juokavo ja isz^ manės; ne jis

ir ponas pribuvo su daugiau 
pinigu pribėgės žiuri kad nė
ra pinigu kur pirmiau supy
lė, ponas sudejavo ir apsidai
ręs žiuri kad kabo aukszcziau 
jo galvos galas virves, tuojaus 
ta virve, nusitraukė ir užside-

1
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ma
žam pati nugara iszplieke. Tai 
ka-gi daryt, — paantrino po
nas.

— Ne apie tpi eina, bran
gus pone, tiktai atėjau pas po
ną, mažam gausiu pinigu pasi-

i.

Ne apie tpi eina, bran-

skolinti. ■ /
— Kas-gi pasidaro, ar mis- 

Įini kur važiuoti ? — klauso po
nas.

Ne pono, asz no re tau
nors penkiolika rubliu

paszauke

kalbėdamas:
/ s UM h ?■

gaut i
ant karves.

— Ant karves, 
ponas trindamas kakta su del
nu.

— Antanas vela szokes prie 
pono pradėjo bueziuoti rankas

Taip ponuli, ant karves 
no retini gauti pinigu, nes ma- . • ''a • •
simaitinti tai 'kad karve turė
tume, tai prie laszo ir kūdikis 
taip ne vargtų.

no pati su kūdikiu negali isz-

į;s jas ant kaklo pasikorė, 
man duos ne bus jis czionais 
rytoj. Parėjus namon papasa
kojo savo paeziulei apie bedas 
ir apie ponaiti kuris ketino pa
skolinti pinigu.

Boba tai vis boba kaip tik
tai vyras iszsitare tuojaus ir 
spakainystes ne davė, liepė ej- 
ti isz vakaro laukti to ponai- 
czio kalbėdama: — Vercziau 
tu jio palaukio ne kaip jam 
reikės tavęs laukti Antanas ne
klauso savo bobos tiktai vižus 
nusipynesnuėjo gulti. Bot kaip 
tiktai gaidžei pragiedojo jau 
Antano pati senei buvo atsikė
lus ir pusryczius viro prikėlė 
Antana ir kanogroieziause va
re kad tiktai ejtu pasitikti ta 
ponaiti kalbėdama mažam ji
sai turės daug gyvuliu varyti 
in jomai'ka tai tu jam nors pa
dėsi.

Antanas dūsaudamas pradė
jo rengtis ir apsirengęs pasako

— Ha, ha, — nusijuokė po
naitis ir tare in Antana.

— Jisai tau ne norėjo duo
ti 15 rub. tai dabartės tu turi 
visus jo pinigus, tavo Antanai 
pinigai o jis mano.

Ponaitis da karta nusijuokė
ir nulėkė juokdamasis net visa
girre braszkejo. Antanas su pi
nigais parbėgo pa8 savo pa- 
cze kurie nog to laiko jau var
go no mate. Bet ne žino ar bus

GRAB0RIU3 MAHANOY CITY

jiem gerai už tai po omvrt.
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donas sede<lainas krose j ‘pa
pūto per m?ns ir murldolejas po 
valuiidui. ture.:

—• Taip, 'butu labai gerui 
duoti pamuczi žmogui, ale kad 
ir asz neturiu dalbar nevieno 
rublio prie saved.

Antanas paraudonavo ir nu
sigando, .nes dabar butu galė
jas pirkti karve labai pigiai, 
nes neužilgio bus jomarkas, at-

I į 
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Taip, 'butu labai gerai

i r a«ž neturiu dalbar ne v iouo , v-‘r1' i , 'J 1 i . Fr t . -i ; 1 Ii' f

Antanas paraudonavo i
’ T " . ''t ė 0jas pirkti karve labai pigiai,

Su Diev” savo paeziulei iszo- 
j°.

Ka i p tiktai p ribų yo, j n 
vieta žiuri kad ir ponaitis atėj
int tuojaus prięjos prie Ant ano 
pasako ” gera diena” L l 
ėmės penkiolika rubliu isz ki- 
szoniaus padavė Antanui tar
damas :

pirksi sau karve,

pasako

z

, S ' '

ta

ir iszsi-
J 'i

■ ill

Ii

K RĖKLAITIS
Li«tu<i»ak«» Graborivę
Laidoja numirėlius pa»r 
gal naujausia madai r 
mokslą. Turiu pagelbi- H

X 11 » ♦ J . ' ii dh|- ■ ' 1| ___  ’ - _ (y

Už penkiolika rubliu 
, o už viena 

rubli nupirksi man virves ga-

i
!

i

Kai nąujausU madą Jr 
mokslą. Turiu pagalbi
ninką motąrema. Priei
namos prekes.

a 10 If. Kprucf M., 
■AHAXAT CITY, PA.

'<1)0 MAMKY HT. , 
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— Kasyklos aplinkinėje dir
ba*.

:— Žmonelių i 
kioms ligoms, daugiausia plau- 
eziu ligoms ir szalcziais.

serga viso-

’— Subatos naktį užsidegė 
transformatorius ant stulpu

A te — * Aprie Coles*o poczes. Ugnagosiai
li(*psna tuoj užgesino.

* _ zwT1*

~ Seredos ryta, 8ta valan
da, atsibus gailios misztos už 
duszia mirusio kunigo Juozo 
Zablacko, ant kuriu užpraszo 
visus pažinstamus ir gimines.

— Jonas Žernauckas ant 
West Pine ulyczios serga kai
po ir keli ju vaikai.

t Po ligai suvirszum me
nesi laiko, po pnšiaunalkt 12:30 
valandą, Nedėlios nakti, per- 
si8kyi*e su sziuom svietu gerai 
žinoma gyventoja a.a. Antani-
na Rutkauckiene, 67 metu, (po 
teVais Kanczinte),
South uli. Velione paėjo isz 
Simno miestelio, Suvalkų ve
dybos, Kalvarijos apskriezio, 
fiergyveno Amerike apie 50 me
tu o Mahanojuj apie 42 metus. 
Paliko didžiausiam nuliudime 
savo vyra Aleksandra, (lukte
rės Sofija Juodeszkiene, Ash- 
lahde ir Veronika Kemzuriene, 
Tamftkveje; sunns Roberta, 
Edvardu, Frana ir Juozą — vi
si mieste, kaipo ir keliolika 
anuku. Laidotuves atsibus 
Ketvergo ryta su pamaldomis 
Sžv. Juozapo bažnyczioje. A.a. 
Rntkaudkiene buvo meilaus bu
do moterc, svetinga ir gera pa
ti ir motina savo vaikams, ku
rie sziadien labai josios apgai
lestauja, kaipo ir žmones kurie 
velione pažinojo nuo daugelio 
metu. Gaila, kad nelaba mirtis

602 W.
r

sūnūs

paėmė isz tarpo musu motore, 
kuri da buvo reikalinga del sa
vo szeimyneles ir savo vyro ku- 
rih neteko geriausios drauges o 
vaikai geros motinėlės.
Dievas priima josios duszia 
tarp savo palaimintųjų.

1

PADEKAVONE
Dekavojam tiems visiems ku

rie mys suszelpe nuo mus pirk
dami vaisius, bulves ir kitokius 
likes augalus. Mes visiems 
stengėmės užganedint katrie 
tik nuo mus perka, bet jaigu 
pasitaikintu kokis neužganė
dinimas tai meldžeme duot 
mums žinot o mes su mielu no- 
rh klaida atitaisysime, o jaigu 
viskas gerai, meldžeme paša
knį savo kaimynams ir drau
gams kaip mus vaisiai yra gra
žus ir skanus. Ant mus t rok u 
Vra iszdrukuota musu vardas 

važinėja 
Mahanov 

f

ir pravarde ir jie 
Shenandoah, .uoihukm v uj, 

Frackvillej, Mt. Carmel ir ki
tose aplinkinėse. Jaigu mus 
trękas nesustoja pas jus duris, 
meldžeme duot mums žinot o 
mes -sustosim, o katrie turite 
savo karus meldžeme ant u kės 
atvažiuot ir persitikrini kad 
tokiu gražiu vaisiu dar niekad 
nematėt augant. \risiems musu 
szelpejams vėliname laimingos 
ateities.

Andrew Abraczinskas, 
' Pine Grove Farms,
’ P. O. Catawissa, Pa.
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SIENINIAI 
KALENDORIAI 

*11 11 1 
ANT 1929 METO »I

J r 
aplaiky* 4 Paiku* Gurbiniu*

Ka* prisius* Viena Doleri A 
1___ * •>_»■______ 1__

Siaaiaiu* Kalendoriue ant 1129 
i“ ta» •■ T » * ~ ■

■Ml*. Prie koino kalendoriaus 
yra prisiūta saventuju kalendo- 
rb su pasnykais. Kalendoriai 
turi kropesiek* del sauk*, spil- 

Pulkol isa- 
■aarfinti Ir išspjauti.

Ant adroect
W. D. BOCZKOWSK1. CO., 

f MAHANOY CITY, PA. I
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DREBĖJIMAS ŽEMES SUNAIKINO SZIA VIETA.

€1
' s

Garsi vasarine maudymo vieta Chillano, Chile, kuria visiszkai suhaikino drebėjimas 
žemes ana diena. Daug žmonių pražuvo ir sužeista. ? ■

SHENANDOAH, PA.
t Andriene Marcinkeviczic- 

ne, 427 E. Centre uli., aplaike 
jįine, buk josios brolis Jonas 
Lėni kas mire Wilkes Barre je 
nuo vėžio ligos. Lavonu atvesz 
in miestu aut palaidojimo.

su broliu, pavieszejes, jis ren
gėsi keliauti namon. Bet lipda
mas žemyn laiptais paslydo, 
krito szonu ir pers i skėlė smil
kinį.

Jonas Yuszkeviozius 
Lietuvoje, Kaseiniuose.
rikon buvo atvežtas visai jau
nas, trejų metu kūdikis. Czia 
iszgyveno 37 metus. — N.

MALDAKNYGES

gimė 
Ame-

Kamarauskas persiskyrė 
sziuom pasauliu 27d. 1928

Coal Centre, Pa. t A.a. Jo
nas 
su 
m., turėdamas 52 metus am
žiaus. Likos palaidotas 31d. 
Gruodžio 1928 m. su bažnyti
nėms apeigoms. Palaidotas ant 
Szv. Thomas Aquinas, Kalva
rijos Kapuose, Coal Centre, Pa.

Laidotuves atsibuvo labai 
iszkilmingos, dalyvavo net trys 
kunigai: vietinis klebonas ir 
du svetimi. Velionis pali'ko di
deliam nuliudime paezia ir 
perikes (lukterės, tris sūnūs, 
Viena broli ir daug giminiu. 
Velionis sirgo tik suvirsz 6 san- 
vaites. Paėjo isz Lietuvos, Su
valkų Gubernijos, Slabados 
Miestelio ir Kalvarijos Pavie
to. Velionis buvo bepartyvis ir 
tykus žmogus. Prigulėjo jisai 
in S.L.A# 95 Kp., Coal Centre, 
Pa. Ilsėkis musu brangus drau
ge amžinai. Lai buna tau leng
va szios szalies žemeleje.

—A. K ūbi Iškiš.

Lowell, Mass. — Czia tūlas 
vaikinas A.K., Lietuvis vienai 
Lenkaitei, Tablenskaitei Kalė
dų szventems padovanojo pora 
vaikucziu. Na, merginau tokios 
dovanos, kaip paprastai, nepa
tinka. Tacziau ir vaikinas ne
ramiai Kalėdas ir Naujuosius 
motus szvente. J^s iszdume, ri
sa palikes, in platųjį pasauli. 
Tėvas, Lenkas gana piktas. Na 
jo vietoj irN kiekvienas levas 
smarkiai pyktų.
“chamas Litvinas 
apgavo......

Net .drovu ir raszyti, kokiu 
atsitikimu yru. Tūlo sulenkė
jusio Lietuvio sūnūs, czia labai 
negražiai pasižymėjo — iszža- 
gino 9 metu Portugaliuke mer
gaite. Koks jam už tai likimas 
bus, tuo tarpu dar neteko pa
tirti, tacziau toks smerktinas 
ir baustinas elgesys, gal ir la
bai daug žalos ir patiems Lie
tuviams suteikti ir jam 
ežiam pražūti. — V.

— Ana diena susijungė dvi 
dideles szilko kampanijos in 
v;ena, tai yra Nelson Silk Co. 
ir Skindel Silk Co., isz eziouais 
ir dabar vadinsis Skindel Silk 
Co. Toji kompanije turi szilko

Ypacz, kad
LenkaiteJ !

pa-

audinyczes ezionais, Shamokin,
Hughesville, Elysburg ir Pat> 
terson, N. J., turinti upie.tuks-
tanti darbininku.

Fajerbosie John Guise, 41
metu isz Kulpmonto, staigai 
mirė ana diopa nuo szirdies li
gos.

Ai ■■ ■■—

Ohioago, UI. — Jonas, Yusz- 
keviezius, 40 motu amžiaus,
gyv. 1341 North Dearborn st.,
atlanko savo broli Stanislova 
Yuszkevicziu, kuris gyvena 
855 East 55 St. Pasikalbėjęs

... ...................m—II Hn o^Į

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

• •

i Į via turi toa kompanijos 7 ir 6 
procento ežerus ir jie žino kad 

į težerai yra saugus ir ju pre-ti<Vežerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesncs negu ka-NAUJI SZERAI <»a juoH pirko. Galite tuos szo-

Pennsylvania Power & Light 
elektiikinc kompanija iszdnve 
nauja Stock’a arba Szerus. Tie 
szvrai parsiduoda dabar tik pvĮĮ 
$97., alnesza penktu procentai 
ir procentus mokamas kas trys:
menesiai. Daugelis musu Lietu-

Iri us Įiirkti taipgi ant lengvu 
įmenesinin rnokeseziu ir galite 
[ pirkti tos kompanijos ofisuose 
.arba per bile koki darbininku 
'dirbanti prie tos kompanijos 

I arba iszkirpkile kuponą isz di- 
į delio .. apgarsinimo ant szito 

pushvpio ir nusiunskite ant žo- 
’ miaus padėto adreso.

Pennsylvania Power&Light Co.
Preferred Stock Dept., 

9th & Hamilton Sts.,
Allentown, Pa.

PAJESZKAU DARBO.
Ant fanuos arba už dženito- 

riu. Jeigu kam reikalingas to- 
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žeminus padėto adreso, nes 
kasiklose negaliu jau dirb
ti. (J.18)

John I.nskoy 
Box 392

J 1 k

prie Paneles Szvoncziausios.

n
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Offlcium su 
dadčjimu litanijų, maldų ir giesmių 

57<
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurincis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai....

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj I 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurincis I 
apdarais •••••••.•••«•••••• $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais aku-11 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.........................$1.50

No. 188 Aniblas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygolo, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurincis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai...................$1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygęl lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, 
Rele katalikams' lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 250 
puslapiu, baltos* celluloides apdare- 
ilais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai bs. 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms..

No. 194 Trumpas
100,000 gyventoju ir tame tiks- pagal iszguldlma Kun. Pilauskio, 
le geidžia (idant Miestelis 
Plains pristotu prie miesto. 
Wilkes-Barriams da stoka ke
liu tukstaneziu g

Boston, Mass, 
tus 
triukszmauti, 
skambinta ir szaudyti. Nauju 
metu vakare, So. Bostono, Bol
ton gatvėje pasigirdo szuviai; 
17 metu vaikinas, Juozas Bud- 
roviezius, pravėręs Įauga, isz- 
kiszo galva pažiūrėti, kas szau- 
(lo. Tuo momentu pasigirdo 
szuvis ir kulka pataikė jam in 
galva. Nors vaikina skubiai nu
vožė ligoninėn, bet esąs mir
ties pavojuje. Ji perszove tūlas 
Ch. K. Sieborg, kuris tapo are- 
sztuotas už žaidimu pavojingu 
ginklu. Ta pati vakaru del per- 
didelio i nsi linksminimo
tapo uždaryti kalėjimai!. — V.

Naujus Me- 
priprasta

$2.50

sutinkant,
rėkauti, varpais

J 177

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Miestas stengėsi stoti in 
litą tuju miestu kurie turi po

geidžia (idant 
pristotu prie

yventoju 'idant 
pasiekt tojo tikslo ir tikisi kad 
Plains’ai ant to sutiks, 'kaip 
sutiko miesteliai Parsons ir 
Miners Mills.

— Alanydaiiia kad Charles 
Marelli, 30 metu, isz West Wy
oming yra banditu, Ona Man- 
tiene, 19 metu isz Exeterio nu- 
szove ji ant sniert. Nuszautasis 
buvo geru draugu josios vyro 
ir t a ji vakara atėjo pasiskolin
ti nuo jojo karajnna manyda
mas eiti ant medžiokles.

— Girdėt kad Deleware & 
Northern geležinkelis atves sa
vo kelia isz East Branch, N. Y., 
in musu miestą. Tasai kėlės tu
ri apie 75 mylės. Darbas jau 
pradėtas.

to 
miesteliai

GERASIS KAZIUKAS.

Buvo labui sunki žiema. Ki
lo badus visiems laukiniams 
žvėrims. Ypacz buvo vai’go 
kiszkeliams ir kurapkoms. Na
ktimis kiszkoliai atbėgdavo 
pas triobas jeszkodami gyvu
lius szeriant numestu sziaude- 
liu bei szieno pluoszteliu. Gi 
kurapkėlės pasidarė tokios 
jaukios, kad rankomis galėjo 
jas gaudyti. Jas, vargszos, daž^ 
na i gaudydavo szunes.

Gerajam vaikeliu Kaziukui
• n « e • •

a t bėgdavo

pagailo nelaimingųjų kiszkoliu 
ir kurapkėlių, todėl jis vaka
ro, kai vyresnieji szerdavo gy
vulius, iszneszdayo laukan ki-, UUUP) n.*

ožkeliams sugraibęs, szlauda- 
galiu ir szieno, o kurapkoms
visokiu grudu atamatu. *

Tokiu budu Kaziukas isz- 
izere nemaža kiszkcliu? ir ku
rapkėlių.

J '■ f

ežios nprobatu, 448 puslapiu,

maldn-kny-

•. • •. S1.50 
Katekizmas, 

BU 
nekurčia naudingais padėjimais. lOe

No. 195 Maldele
Szvoncziausio Veido Viesz. Musu 
Jczaus Kristaus................ .  ...10«

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso. ....... 10a

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
czios Vica., Jczušo Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda. 10c

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolimo. 
Užgyventose szalyso per katalikui, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku coiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkapleri. ......................    .Sr

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

KVITU knygele Draugystėms del Iss- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,>
MAHANOY CITY. PA.

Arcibrostvos

KVITU knygele Draugystėm® del Įsa-

1

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

-arui 1Gatavas
"HtyseisimiMiiiiimMiiimii Bfr

, 4. ž^aigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu.
. Jau už

'i

if

160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu,

- ~ L - .a

1

i(

v*.iszaiszkini visokius sa-
pnus kokius žmogus 
?ali sapnuot. Knyga 
nikiai drueziai apda-

Ii sapnuot. Knyga
A

ryta kietais audeklineia
. apdarais. Preke su nu-

siuntimu tiktai $1.50.r 1r
■■

W. D. Boczkauskas-Co.
• V-1: ' r cA'

Mahanoy City, Pa.

4.

Gilberton, Pa.
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money lie idle
irf’'

NO one can justly say he makes the most of his 
opportunities to get ahead in the world if 

he knows how to save money and then lets it lie 
idle—producing nothing—instead of investing it 
and making it earn MORE money. Isn’t that the 
logical, sensible thing to do? Teachyowr dollars 
to have more cents. INVEST YOUR SAVINGS.
Consider the man who invested 
about $1000 in Pennsylvania 
Power A’ Light Co. Preferred 
Stock when the Company first of
fered shares for sale in July, 
J 920. Since then, up to January 
1st, his shares have paid him divi
dends amounting to $595.00. He 
did not have to do a tap of work 
for that $595.00. His savings, in
vested in our stock, did the work 
and turned the wages earned (the 
$595.00) over to him. Investing

1 A , _A, 
is an up-to-date progressive way 
of making money«

t?Ml

u

r

* *
*

Do not confuse •‘investing” with

•*
Av

<1

• S

ing”

speculating”. Lots of folks don’t 
realize the difference. “Speculat- 

incans taking chances; run
ning risks; subjecting your hard-
earned dollars to perils and hazards 
— what many people call “ 
gambling”. INVESTING docs not 
consist of plunging or blindly tak
ing chances. Investing means put
ting your money to work in some 
firmly established business where 
your dollars will be SAFE and 
where they will steadily and surely 
earn more dollars for you. And that 
is just what happens when you buy 
shares of

stock
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Pennsylvania Power & Light Co.
PREFERRED STOCK

It’s SAFE and PAYS
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.and dividends have been paid every 3 months
WITHOUT A BREAK ever since the first shares 

were issued OVER EIGHT years ago
A

' 'Ai- 1* j 1 j.

H 'i -r

Br^yyouk* shares
from any em-

111

M.,*

nt and Mail Coupon Below to
pm ma pa «Ma» aw am

Preferred Stock Dept., Allentown, Pennsylvania

Company—they
plpye of the

are our salesmen
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PBNN8YLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

(Mark X in □ meeting your retiuirgmenta) 
wfah to aubacriba for—.............aharaa your N Preferred Stock at price ,
f M7.0U and accrued dividend per ahare. Send bill to me showing eaact

oubacrtbolfor............... aharaa year M Preferred Stock on Baev
Plan of S10 per ahare down and 110 pef share per month until

at M7.M and

□ 1 tubtcrlbt for..
•mount due.

O 1 vd«b to 
Payment Plan of tio p«r ahi 
•97.00 and accrued dividend

□ Pleaae ahip....

....aharaa yaar SS Preferred Stock 
ahare down and SIO per share per mo 
J per ehare haa been paid.

U Pleaae amp.............. ....aharaa your SS Preferred Stock
accrued dividend per ahare with draft attached through 

• t
g!.Y9''i.B*nk *

Nspy... ......
Street ■_

£ilZ______
* MS «M0 M*k M M* M» «M» O»M

■ Uta.
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We maintain a 
Resale Depart
ment to assist 
and advise our 
stockholders 
who may wish to 
sell their shares
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