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PAKART ABUDU
DARBS4. (JS VYRAS NU- 
ŽUDINl^S PER PACZIOS 

PRIE LAIDINI.

DIRBO '^ENA IR NAKTĮ.

Chicago. — Da žmones neuž- 
mirszo ; garsingos žudinstos 
Snyderienes su Gray kad sztai 
ir ezionais panasziai atsitiko 
praeita sanvaite.

Willii m J. O’Brien, 27 metu, 
kuris dienomis buvo už raszti- 
ninka sūdo, o

2.

vakarais dirbo 
ant strvtkraio idant uždirbti *
pinigu int užlaikymo savo ne- 
prisotiijtos moteres, likos mir
tinai pasiautas per prielaidini 
savo paczios, Samuel Dorr, loc- 
nininki. Duplex namo, kuriame 
O’Brien’ei gyveno, tame laike, 

iszeitinejo iszkada , )’Brien 
maudihyczios. Szaudymui pri- 
sižiij-'n♦'jo szaltai jojo pati.

O’ r. ,m mire in kėlės rakin
tam ligonbuteje. Nela

ba r Mere apdraude savo vyra 
kėlė*-; sanvaites 
$5,0W).

das jo

Dorr

ryti kįl^rmc^,.

priesz tai ant 
mylėjosi su 

O’Brien’iene nuo kokio tai lai
ko ir abudu susitarė atsikratyt 
nuo negeistino vyro, kuris die- 
tja ir nakti dirbdavo be pasil- 
sio idant intikt savo paežiai, 
kuri jam už tai taip atsimokė
jo. Abudu rakaliai likos uždą-

-tljliRi J*.į “‘Įh .ft'T*' irt if*ijfriir M

ISZVIRE PIRTIJE.
New York — Rusiszkoje pir- 

tije kokio tai Izako Sternerio 
surasta du žmonis: Pasteranka 
ir Russa kur nuėjo iszsipraust 
ir likos iszvirtais gyvais. Tar
nai pirties inleido juos in pir
tį, užrakino ir pamirszo apie 
juos. Garas paleistas suszutino 
juodu teip, kad užtroszko.

Palicije aresztavojo Sternc- 
ri ir penkis darbininkus dir- 
banezius pirtije kaipo kaltus 
žudinstos papildintos per sa
vo apsižiopliavima.
NARSUS PASIELGIMAS

VYRO IR TĖVO.
Woolwerine, Mich. — Tracy 

Bruce, randasi mirsztaneziam 
padėjime ligonbutijo isz prie
žasties baisiu apdegimu. Kada 
užsidegė jojo namas ir lieps
nos apsiaubė visa narna, atsi- 
musze, kad deganeziam namo 
radosi motore ir keturi vaikai. 
Keturis kartusTnetesi in lieps-
na ir nežiūrint ant skausmu Ir 
apsvilinimo, iszgelbejo motere 
ir trejetą vaiku bet ketvirto 
jau nebuvo galema iszgelbet Ir 
pražuvo. Bruce teip 
!kad po Iketyirtam 
isz deganezio namo pats krito 
pajėgu netekes. *

sudegė, 
iszejimui

JESZKOJO NELABOS PA
BĖGUSIOS MOTERES PER 

4 MENESIUS.
Catawissa, Pa. — Mrs. Edita

Sassaman, 23 metu, susinesze 
su Washington Metz, 30 metu, 
paliko keturis mažus vaikus ir 
iszbego su juom in Harrisbur- 
ga, Pa. Nubudęs vyras mylėjo 
karatai savo prisiega, geide ja

Isz Visu Szaliu - -  
NELAIME VAGIO

NORĖJO 
BET 

APVOGTAS 
KITA VAGI.

APVOGT 
PATS

KITA 
LIKOS 
PER

Kijevas — In tula kva t i 
vagis,

era 
inslinko vagis, 'kada nesirado 
namie locnininko,

38

RANKA PRIKALTA PRIE 
STULPO.

Washington, D. C. —Mažam 
kaimelije Forestville, keturio
lika myliu nuo ezionais, ant 
vieno telegrapinio stulpo, li
kos atrasta ranka prikalta su 
vinimis. Palicije nežino ar ran
ka priguli prie balto ar juodo 
žmogaus, nes kūnas buvo ant 
jos labai sudraikytas. Ranka 
iszžiuri kad ja kas butu nukir
tęs su kirviu ir kaip daktarai 
sako, tai būti moteriszka ran
ka.
“TIKRAS STEBUKLAS.”
Atlanta, Ga. — Argi kas gir

dėjo, idant žentelis del meiles 
savo uoszves atimtu gyvasti? 
Gal ne, nes tai yra labai retas 
atsitikimas.

Sztai De Witt Moore,
metu plumbcris, nusiszove ant 
smert isz gailesezio po mirezei 
savo uoszves. Savžudintojas 
paliko paezia ir aunu. — Ma
tyt uoszve buvo ženteliu labai 
gera, 
vast i.
MILŽINISZKA VILNIS PAS

KANDINO 42 ŽMONIS.
St. Joliiis, N. F. — Buriu in- 

lunkeje, po smarkiam drebejl- 
i mui žemes, kilo vilnis isz ma
riu kuri užliejo pakranezius 
Lamaline, Buriu, Postiai ir ki- 

paskandindama 42 žmo
nis, o gal ir daugiau.
ATMESTA PER JAUNIKI, 

NUSIŽUDĖ.
New York. — Helena Navra- 

til, 17 metu, patogi Slavokiute 
Tsz* Coalaalfc, Pa'., likos surasta 
negyva savo gyvenime St.

per iszgėrytau

uoszves.

kad del josios atėmė gy-

tur,

**•

savo 
Marks 'Place, 
truciznos. Mergina nuvažiavo 
in New Yorka susitikt su savo 
mylimu Povylu Kutcziku bet 
rado ji Bellevue ligonbuteje po 
operacijai o kuris visai savo 
mylimos iszsižadejo. Helena isz 
gailesties atome sau "gyvastį. 
Gromfateleje buvo paraszius 
kad ji labai myli, meldže mo
tinos atleidimo ka padare ir pa- 
sirasze “**'”*' ”tavo prižadėta pati.

PERSISKYRĖ 24 KARTUS 
IN 11 METU.

Chicago. — Po persiskyri
mui 24 kartus ir vela suėjimui 
in pora, Lėonlai Ignovskiai, 82- 
2G Manislee Ave., vela atėjo in 
suda melsti sudžiaus Ehlorio 
idant juos sziuom kartu per
skirtu ant gero. Ignovskiai ap
sivedė 11 metu adgal ir turi du 
vaikus ’bet in taji laika persi
skyrė 24 kartus. Sudžia juos 
perskyrė ir paliepė Leonui mo
kėti savo pacziuliai po 10 dole
riu ant užlaikymo ir pavėlina
ma atlankyt vaikus kas Suba- 
ta.

NUMIRĖLIS SUGRYŽO 
TURTINGAS.

Kensington, Ohio. * — Vin
cas Gill, kuris apleido namus 
30 metu atgalios jeszkoti gi
liuko ir /kuri tėvai laike jau 
už mirusi, sugryžo ana vaka
re namo, kur da rado gyvus tė
vus. Gili turėjo daug vargo, 
bet ant galo rado gilinki ir 
dasidirbo turto. Pas tėvus no- 
rasze per 19 metu ir buvo lai
komas už mirusi, nes jiems

Į GILIUKIS VARGSZO
ISZGELBEJO MERGAITEI 

. pYVASTI.

PASILIKO GRAFU IR SU 
JA J A APSIPACZIAVO.

ADGIJO GRABEVELNES BOBA ISZ LIETUVOS
MOTERE NUMIRĖ PO TAM 

ADGIJO IR APSAKĖ 
SAVO JAUSMUS.

SUDAUŽĖ GALVA KŪDI
KIUI MAISZE, PO TAM IN 

DUOBIA UŽKASĖ.

surasti ir prikalbint idant su- 
gryžtu pas jį ir vaikus. Jeszko- 
jo vargszas savo nelabom pa
czios per keturis menesius po 
visa Nauja Anglija ir ant galo 
užėjo ant pedsakio Harrisbur- 
ge kur surado jaja gyvenant 
su prielaidiniu. Metz su asza- 
romis melde idant sugi’yžtu su 
juom namo bet toji beszirde 
staeziai atsisakė važiuoti na
mon. Vyras liepe abudu aresz- 
tavoti už svetimoteryste.

i

Vilnius.“Asz tik atsime- 
karszta pa'bucziavima mano 

ir jausmą, kada darėsi 
kas kart szalcziau ir szal- 

cziau. Pražudžiau visiszkai at
minti net lyg da'bar, kada su
pratau kad mano nesza tropais 
bot vela apalpau.
bojo jauna
Emma Holden kada adgijo gra-

Lvovas. — Pas Mikola Ma- 
likevicziu, k'uris tarnavo ant 
geležinkelio, 'buvo atiduotas 
ant iszauginimo kūdikis kokios 
tai moteres kuri nuo meto lai
ko neatlankineja savo kūdiki 
pas Malikeviczius ir nemokėjo 
prižadėtos mokesties. Malike
viczius pasakė savo paežiai ir 
savo uoszviai idant su kūdikiu 
padarytu ka jos nori, kad tik jo 
nerastu namie kada sugryž isz 
dai‘bo. Uoszve,
tikt savo ženteliui, ne ilgai mis- 
lydama (nes dasiprato ka turi 
daryt), paėmė kūdiki,

ir nunesze iii arti-
Ten užriszo kūdiki

London. — 
nu 
vyro 
man

Varszava, — Graudinga ir 
liūdna istorija kuri neseniai, at

jauna mergina, 
16 metu amžiaus, duktė turtin
go scdaiiuinko Timotcjo Petro
vo, kada

si ti ko ezionais

................. O paknjujo vo, kudu i_ 
nesirado moko dauginus kaip - s]C0Ilst i/but u
naujas apredalas pono — nuo 
marszkiniu lyg <
kepures. O kad vagis buvo la
bai apiplyszes, sumano persl- 
redyt. Nusirėdė greitai,

nykus isz akiu jai

pradėjomiaudesi, 
i ant visados isz-

gu stovintis
czevchjku' iii a.n[ kranto žmogus ne butu in- be.

” -— Taip kal- 
moteriszke Mrs. tycziotis isz gyventoju

Isz

ne

bet 
vos da nesepejo kelnių nauju 
užsitraukt, sztai iszgirdo kad 
kas tok i s atidaro duris, 
baimes greitai palindo po lo
va. Gulėjo tonais kėlės miliu
tas, kai neiszgirdo, kad duris 
volei užsidarė ir iszlindo, kad 
ne nauju nei senu drapanų ne 
rado, nes tasai žmogus, kuris 
buvo priesz valandėlių inejas, 
buvo teipgi vagis, kuris
porsirede, tik viską paėmė, ka 
rado po ranka — nauja ir se
na pareda, nepalikdamas 
marszkiniu. Susirupines vagis 
sėdo ant lovos ir nežinojo ka 
daryt. Ne ilgai laukus inejo 
locnininkas kavalierius, o ra- 
des-nepraszytia sveczia, paszau- 
ke policija ir nuvežė vagi pus
nuogi in koza.

ne

BAISUS ATKERSZINIMAS 
NUSKRIAUSTO VYRO.

Varszava. — Dancszta iii 
ezionais privatiszkai apie bai
su kerszta prekejaus Nikalo- 
jaus Keretinko, kuri papildo

szokes in vandeni ir nelaiminga 
mergaite iszgclbejas isz szalto 
gra'bo.

’Povas mergaites norėdamas 
užsiinoket už iszgelbejima my
limo kūdikio, davė jam penkis 
szimtus zlotu bet vargszas pi
nigu nepriėmė. Tada tėvas mel
de idant duotu savo adrosa bet 
žmogus ir ant to nesutiko, sa- 
kydamias kad slapstosi nuo pa- 
licijos.

Mergina labai insimylejo in 
savo iszgelbetoja o kada savo 
meile iszreiszke tėvui, tas ant 
to nesutiko 
teketu
Iszgelbetojas

in svi°ta o Marcele pradėjo nykt 
ir džiūt ir visiszkai nupuolė ant 
sveikatos. Tula diena Marcele 
dingo nežino kur. Niekas neži
nojo kur Marcele dingo. Sztai 
viena diena dagirdo buk Mar
cele po ilgai ‘ir vargingai ke
lionini atrado savo mylima vie
nojo isz vargingiausiu vietoje, 
kada' davėsi save jam pažint, 
apsakydama'apie savo ilga ke
lione,

“Ka
da apalpau trecziu kartu, pa
laikyta mane už mirusia. Ka
da turėjau 18 metu, gulėjau ap
mirime per tris dienas, bet ne
atsimenu daugiau.’’

Dabar Mrs. Holden praeita 
sanva i te vėla inpuole in toki 
lėta rgiszka

Motore kalbėjo tolinus:

> >

Priesz

norėdama in-

senos

ati,-
ii'

indejo

idant jojo duktė 
už nežinomo valkatos.

nuėjo toliau in

jeszkodama jojo,
ant prielaidinio savo paczios. reikszdama kad ims ji
Nužiurinejo jisai jau nuo se
nei neisztikimista savo paczios 

suėjimobet, susek t negalėjo 
moteres su prielaidiniu. Ant 
galo juos sugavo, __ _____
laik nieko nedarė, tik nuspren
dė atkerszyt prielaidiniu. Tam 
tiksle pasiėmė blokine su ga
zolinu, o kada vela rado mei
linga pora drauge priszoko prie 
prielaidinio, aplaistė gazolinu 
ir uždege. Akimirksznijo prie- 
Jaidinis pastojo ugniniu stul
pu ir sudege baisuiosia kan- 
cziuose. Kcrtinko po tam pats 
pasidavė iii rankas teisingys- 
tes.
TRYLIKOS METU 
MERGAITE TLUMOCZIUM.

London — Atkreipė ežia ant 
savos atyda jauna mergaite 
13 metu kuri savo iszminte nu
stebino mokytus ir sudžius.. 
Viename isz czionaitiniu sudu, 
jauna mergaite pildo dinsta 
tlumocziaus, nes kalba asztuo-• ' 9
nes kalbas gerai ir moka ra- 
szyt ir skaityt juose.

Paskutines Žinutes

ap- 
sau už

vvra.
Jau nebuvo niekam prieszin- 

tis porai 
mirė isz

apalpimu.
tai pasakė savo vyrui kad ke
liauna in kita svietą, 
kiridama su vyru prasze kad ja
ja paskutini karta pabueziuo- 
tu i pabueziuotu už ja vaikus 
kurie miegojo kitam kambary
je.

Vyras

atisvci-

iszpilde josios norą 
bot sugryžes nuo vaiku rado ja 
jau be pajicgu. Iszejo sukviest 
žmones idant paszarvotu miru
sia bet sugryžes rado ja jau 
visiszkai parengta ir nupraus
ta nes tai padare pati. Po ko
kiam laikui adgijo ir iszlipo 
isz grabo. Kaip pati pasakė, 
nieko neatsimena kas su ja ja

in maisza 
ma girria. 
maisze ir prasidėjo baisus ne- 
žmoniszkas paveikslas.

Sztai sena boba, savo dreban- 
cziom ramkom, nutverė nelai
minga auka, trijų metu kūdi
kėli už kojų per maisza, ir taip 
ilgai nebageliui daužė galvuke 
in akmeni pakol kūdikis suvis 
nutilo; po tam iszkase po me
džiu duobe ir indejus su mai- 
szu kūneli užkasė, nepri.jausda
ma to, kad artimoje stovintis 
vaikinas prisižiurinejo tam 
baigiam darbui, 
kad tai ketina taip musza. Ka
da motore nuėjo, jisai tuoj at
kasė maisza. Su nusistebėjimu 
paregėjo ka toki motore taip 
daužę ; rodo jame baisiai pame-

prisižiurinejo 
manydamas

KOL ATVYKS 
GREITOJI PAGELBA;

GALIMA NUMIRT.
Magistratas, ku

riam visu pirmiausiai rupi sa
ve patenkinti patogunais, kaip 
pav., liuksusiniu automobiliu 
pirkinėjimas visokiems sze- 
fams, kas antra diena rumu 
iliuminacija, praryjanti tuks- 
tanezius zlotu, galutiniai emee 

savo
greitąją pagalba. Priesz pora 
metu buvo nupirktas 
konstrukcijos “Fordas,” kuris 
po kiek laiko sugedo ir 
duotas remontui. Ta laika grei
toji pagelba važinėjo sunyku
siais mavistrato arkliais. Ga
lop, “Fordas” “pataisytas” 
ir eme važinėti. Bet neilgam. 
Po trijų dienu sugedo ir vėl 
magistrato szveicoriai nutem
pė remonuoti, o greitosios pa
geliuos važinėjimas, \po seno
vei, pakinkytais arkliais. Tuo 
tarpu miesto galva, vice-gal- 
va ir kiti raudonosios spalvos 
szefai “katajutsia” 
isztaiginguos automobiliuose. 
Szitoks szeimininkavimas, tie
siog, tycziojimasis isz miesto 
gyventoju.

PABĖGA.
Kaunas. Buv. Ūkininku 

gos’Centralinio Banko direk
torius ir C. valdybos narys, 
Dionizas Trimakas, 
ar iszerkvojes apie miliona li
tu, iszv.ržiavo sveikata taisy
ti in Francuzija, 
per Bordeaux uosta iszplauke 
iii Brazilija. Tai ne pirmas 
Ūkininku sąjungos “gabus” 
finansistas ar direktorius pa
bėga. Brazilijoj jau yra keli 
toki: Rimsza, Siaurusaitis ir 
kt.

a pataisytas

po miestą

s-

paemes

r
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1darėsi, vien tiktai kaip augsz- 

eziau sake.
GERA VAGILKA,

Paryžius. —Ana diena pali
cija sugavo jauna vagilka kuri 
gal yra smarkiausia visoje Eu
ropoje. Palicija rado pas jaja 
58 maszneles su 2,645 dole
riais, kurias pavogė in laika 
septynių valandų.

16 NUSPRENSTI ANT 
MIRTIES.

Veronesk, Rosi ja. — 
sziolika nariu isz tikejimiszkos 

likos 
nusprensti ant suszaudymo už 
suokalbi prieszais soviatu val
džia.
Dimitri 
11 mes i 
jisai yra juodas. Teisybe kad 
caras yra miros bet jisai sugryž 
isz dangaus vela valdyt Rosi- 
ja-” ■
JAIGU NORI PRIGAUT VY
RA TAI ATRAS ANT TO 

BUDA IR ANT SAVO 
PASTATYS.

Poznanius. — Nuo keliolikos 
Trimitovo,

lynavusi kūdiki kurio galvuke 
buvo baisiai sudaužyta.

Danesze apie tai palicijai ku
ri tuojaus velniszka motore su- 
aresztavojo ir uždare kalėjimo.

bet isz ten

< ( gabus

IN

KINAI NORI PAKAJAUS SU 
RUSAIS — PALIKO 12,000 

KAREIVIU ANT 
PLEOIAUS.

Tokio, Kinai. — Kinai atsi
žadėjo kovoti už geležinkeli 
Mandžiurijoj ir meldžia Rusu 
idant paliautu muszius. Kinai 
pabėgo isz Khingan aplinkines 
palikdami ant pleciaus 12,000 
kareiviu o 8,000 Kinu nugink
lavo paimdami 10,000 karabi
nu ir'daug kariszko materijolo. 
Rusai paėmė miestus Khailar 
ir Moling užmuszdami Kinisz- 
ka generolą.

nes .Marcelos tėvai 
gailesties. Nupirko 

bet tuom jam drapanas, po tam nuėjo in 
palicija idant pasirūpint prasz- 
parta. Kada palicija peržiūri
nėjo popieras, pasirodė kad gi
mines nuo seniai jeszkojo din- 

jaunikaiezio nes dede 
mirdamas paliko jam dideli 
turtą.

Jaunos poros svodba atsibu
vo szionĮiis dienomis katedroje 
Varszave o pana Marcele suvis 
nesigaili jog taip varginga jau
niki sau iszsirinko ir p riek tam 
netikėtinai turtinga.
1,000 ŽMONIŲ PRAŽUVO 

KASYKLOSE IN KUR 
PASISLĖPĖ.

Tokio, Japonija. — Pabege-- 
liai isz 'Khailaiv Mandžiurijos, 
matydami kad 'bolszeviku oro- 
planai ketina numesti ant mies
to bombas, pasislėpė in kasyk
las Dalainor, 
lekiotojai imate kaip pabėgėliai 
inbego in kasyklas, numesdami 
daug bom'bu ant tos vietos. Vir- 
szune žemes sugriuvo ir visus 
užmusze. Manoma kad pabėgė
liu buvo suvirszum tūkstantis, 
kurie rado gyva kapa po žemo.
FRANCUOS “TIGRAS” MI

RE; BUS PALAIDOTAS 
SĖDINTIS.

Paryžius, 
meneoau, 
kuris buvo

Francijos tigras

gusio

bet soviatiniai

Vo

draugoves ‘ ‘Kryžioku

Vadas tuju Kryžioku 
L Pakomenka sako: 
ne'pr i pažy stam Lenino,

sanvaieziu kaime 
velnes apsigyveno pas racziu 
Joną Siemona. Kas naktį vel
nes iszdarinejo lenais nepa
prastus daigtus, stumdydavo 
stalus, lapvertine'jo kodes, mes
davo kas jam papuldavo in na
gus

LIETUVIO ISZRADIMAS 
RADIO SRITY.

Zarasai. Lietuvis Stasys Si- 
lickas, gyvenas Zarasuose isz- 
rado gana sudėtinga aparata, 
kurio dėka, galima panaikinti 
nepageidaujamas stoties radio

| bangas.
Iszradcjas žada neužilgo sa

vo iszraclima paskelbti spau
doje.

VILKU MEDŽIOKLE 
LIETUVOJE.

Panevėžys. Žaliosios girijos 
miszkuose, invyko vilku me-

■

I
*^1^1

J|

I

džiokle organizavo Žalgirio 
Miszku Urėdas p. Kakalaus-
kas su L. T .M. ir Ž. d-jos Pa- 

Skyriaus pagelba.nevezio
Sziais metais Miszku adminis
tracija, ypacz Žalgirio, labai 
energingai veikc vilku naiki
nimo atžvilgiu, nes dare gana 
dažnai vilku medžiokles. Per 
trumpa szi medžiokles sezoną 
jau padaryta 5 vilku ablavos 
ir nukauta 6 vilkai. Terp kit
ko, paskutinėje medžioklėje 
nukauti 2 vilkai: viena nuko
vė pats urėdas, antra panevė
žietis p. Liudvigas. Paskutine 
medžiokle dar buvo tuo indo- 
mi, kad ja aplanke atvykusieji 
isz Kauno 2 kino filmo fotogra- 

4‘Liet. Aido.” korespon*
dentas. Szie reti svecziai buvo 
pakviesti medžioklėn ir filmu 
fotografai turėjo progos nu
filmuoti visa vilku medžiokles 
procedūra, inimanlt, su gana 
sėkminga jos galu.
PANAIKINO LENKISZKA8 

< PAMALDAS.
Ukmerge. Szios parapijos 

bažnyczioje ankszcziau atsilai
kydavo, kai kurias pamaldas 
Lenkiszkai, bet nuo dabar jau 
ju nebus. Ta padare vietos kle
bonas, praszant visiems para-

I,
^i!

*

ir iszdarydavo kitokius 
szposus. Grinczia Sicmono bu
vo kas vakaras apsiaubta žmo- 
nimis kurie isz tolo stovėdavo 
iszsižioja, klausydami tranky- 
mosi velnio.* Ant galo insimai- 
szo in tai palicija kuri nusiun
tė ir tonais viena slapta palici- 
janta, 'ant 'iszsznbpinojimo. Ir 
sztai kas isz to iszejo. Pasirodė 
kad ponu velniu buvo pati Sie- 
mono kuri 'buvo susinoszus su 
20 motu gizeliu B. Losu ir gei
de per tai iszga»dint savo vyra 
isz grinezios kad jai nebutu 
ant porszkados meilingam dar
belyje su gizeliu. Kada apie tai 
dagindo gyventojai, taip inir- 
szo 'ant bobos kad norėjo jaja 
paskandyt artimam prūdo bet 
policija i^vežq(įąja in ^oleji- 
ma, ,

U Dallas, Tex. — Lokomoti- 
va ant Santo Fe 
trenkė ant skerskelių in auto
mobiliu kuriamo važiavo pen
kios motorus ir visas užmusze 
ant vietos.

11 Washington, Pa.
eksplozija kilo isz nežinomos

A 9^ .A • i t

geležkelio

1

—■' Georges Cle- 
hariszkas ministoris, 

žinomas kaipo 
“Francijos tigras,” mirė Ne
dėliojo, kaipo ir jojo kiti gimi
nes imi re toje dienoje. Jojo ka
pas yra apleistojo girraitejo 
kuriame bus palaidotas stovin
tis kaipo ir jojo tėvas buvo pa
laidotas o motina 'buvo palai
dota sodinti ant krėslo. Jokios 
iszkilmes laike laido tuviu no 
bus nes sau velionis to noveli
ne ir jojo paskutinis noras bu-

— Girdėjau kaip skdmbte- jojov) automobilius apsiverto vo kad ji palaidot tuoj po mir-
• • )

nes
apie tai daneszo vienas kelei
vis, bet ant didelio džiaugsmo 
tėvu, ypatiszkai pasirodė gy
vu ir sveiku ir dabar visi vė
la linksmai gyvena.

. SUDE.
— Tai esi liudintoju ar ma

tei kaip Jonas gavo per gal
vai

— Ne, tiktai... girdėjau.
— Kaip tai girdejei?

Įėjo rodos in tuszte beriami • •

Baisi

priežasties McCrory sztore ku
ri su-žeide dvideszimts darbi
ninku. k *

11 Erie, Pa. — Penki žmones 
likos užmuszti kada juju auto
mobiliu suteszkino New York 
Central trūkis laike sniegines 
viesulos.

H Wilkes Barre, Pa. — Kun. 
Jonas Vi tuoki isz Dicksono vos 
apsisaugojo nuo mirties kada

ant Sand Springs plento.
'■■B
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NUTIRPO KAIMINKA KA
MATE, KADA ATĖJO 

PASISKOLINT 
ARBATOS.

Bygdoszas. — Tūlam name 
gyventojaus Ogulniko, netikė
tai atėjus kaiminka pasiskolint 
arbatos, paregėjo 'baisu persta
tymą.

Motina ant ranku laike trijų 
menesiu verkenti kūdiki kuris 
buvo visas sukruvintas, roidos 
kad motina buvo jam nulupus 
skura. 'Porsigandus kaiminka 
iszbego laukan pranoszdama 
palicijai ka buvo maezius.

Kada palicija inejo in stuba
rado kūdiki visa kraujuose re- 
kenti in padanges, bet sziaip 
kūdikis buvo visiszkai sveikas. 
Kada palicija užklausė motinos 
kas atsitiko su kūdikiu, moti
na apreiszko kad vienas raga
nius isz Czyžuvkos darodijo jai 
idant sudrutyt kūdikio sveika
ta, iszmaidytu ji kraujuose — 
ar tai žmogiszkam ar gyvulio..

Motina nuėjo pas vietini mė
sininką pas kuri pirko kelis 
galonus ‘karves kraujo kuria
mo iszmaudo kūdiki. — Nesiti
kėjo idant kaiminka butu taip 
porsigandus tuom regėjimu nes ____ _ r.
kitaip butu užrakinus duris. | pijonams.
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Kas Girdėt
W*1 1 ... . ■ ———

Apie tankius stebuklus Eu
ropoje duodasi tankiai girdėti 
bet Amerike yra jie retus atsi
tikimai l>et karsztis stebuklu 
kaip kada apima ir ezionaiti- 
nius žmones.

Ant kapiniu Szv. Kryžiaus, 
tukstaneziai žmonių atlanko 
kapa mirusio kunigo Patriko 
Power, kuris įnirę 50 metu ad- 
gal ir tik dabar prasidėjo ste
buklai.

Dabar ateina žine isz Minne- 
sotos buk -ant kapo mirusios 
minyszkos taipgi atsibnna ste
buklai.

Kodėl reikėjo laukt ’ net 50 
metu ant prasidėjimo stebuklo, 
ant to niekas neatidejo atydos 
kaipo ir del ko stebuklingu da
lyku ne-ataugo kokiam žmogui 
nukirsta ranka arba koja, o del 
sugrąžinimo valdžios -del ser- 
ganezios kojos ar rankos reike 
net stebuklo.

Meksiko yra katalikais bet tiki 
ir praktikuoja pagoniszkus pa- 
proezius’

Paskiausia laikraszcziai da- 
nesza buk miestelyje Zozongot- 
la, lengvatikiai Indijonai idant 
perpraszyt dievaiezius laike 
buvusios sausumos, kuri viesz- 
patavo nuo ilgo laiko^ nutarė 
paankaut septyiniii metu mer
gaite. Viskas jau buvo pareng
ta ant kruvinos afieros bet ant 
giliuko Meksikoniszkų valdžia 
daginio apie tai ir užbėgo žu- 
dinstai iszgel'bedami auka isz 
ranku fanatikiszku žmonių.

Kruvinos aukos prasidėjo 
nuo prasidėjimo žmonijos. Pri
mena apie tai ir Biblijoj kad 
žmones aukavo ožius ant de- 
ganeziu altorių. Juk ir Biblijos 
Izaokas net savo sunu norėjo 
paankaut bet pirm negu pasi
liko žudintojiun savo sūnaus,

DEKAVONES DIENA __— • •.
(THANKSGIVING DAY)

SAULE t .....—.... - —
Kontinentinis Congresas
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Viena isz svarbiausiu moti
nos užduoeziu 
kūdikiai ingyti 
tiszkns papratimus

I

durt sii žmonėms

ros, 
paskyrė Deknvones Diena kas 
mot, apart 1777 m. Kongresas 
prasze gubernatorių užlaikyti 
szvente. .Jurgis Washingtonas 
iszleido preziiį^jitine dekavo 
nes proklamacija tinkamai ap- 
vai'kszczioti Lapkriczio 26 d., 
1795 m. Prezidentas. MadĮso
mis insako kita 1812 m. su ka-
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Kiekviena Suv. Valstijų 
valstija, teritorija ir nuosavy
be užlaiko Lapkriczio menesio 
paskutini penktadieni Ingalisz- 
kn szvente. Yra Amerikos De
kavones .Diena, ir ypatingai 
Naujos Anglijos valstijose yr(i 
didžiausia szvente.

Dekavones Diena — Senoviss- 
kas Apvaikszcziojimas.

Duoti dėka dievaieziams už 
visas gautas dovanas yra so- 
noviszkas pripratimas. Invai- 
rhi szaliu žmonos nuo anks- 
cziausiu laiku tinkamai ap- 
vaikszczioja piuezio užbaigi
mą.

Plutarch’as apraszo pasaka 
b 

kuris sugryždamas isz nepn- 
sekiningos kovos, paslėpė tik
rus faktus ir iszdave Dekavo
nes Dienos proklamacija, 'ku
ria žmones užlaikė. Vėliaus 
žmones sužinojo apie nepasek- 
minga 'kova, bet imperatorius 
paaiszkino, kad nenorėjo nuo 
žmonių atimti 
ino diena.

Tarpe Žydu

ir ypatingai

aniuolas sulaikė jojo ranka su apl^ Bilą. Rymo imperatorių

'■ »

ros pabaiga. Keliu ‘pietiniu 
valstijų žmones nenorėjo irz- 
lai'kyti Deknvones Diena nes 
jiems primine Pilgrimu szven- 
tory.ste. Bot 1858 m. guberna
toriai 25 valstijų ir 2 teritori
jų, iszleido padekavones prok
lamacijas. 1864 m. Prezidentas 
Linc.olnas paskyrė* ketvirta 
penktadieni Lapkriczio mene
syje, kaip Dekavones Diena ir 
nuo to laiko kas met Lapkri
čio men. paskutinis penkta
dienis yra Suv. Valstijų prezi
dento paskirtas kaipo tautisz- 
ka Dekavones Diena. F.L.I.S.

yra pagelbėt i 
sveikus pro-

. ,■

Kas dien mums tenka susi- 
, kuriuos yra 

sunku suprasti. Jie greitai in- 
orzinami, saumylingi, gudrus 
ir neisztikimi, arba jie nesu
pranta atsakomybes reikalavi 
mus, ir bando kitus 
del ju nepasisekimu, 
mus kiti negali suprasti

J ii * M

arba negalime suprast
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Vai tu mano mielas, kur hi pasidėjai, t r a • i v • • i i s B<*Kur tie tavo žodžiai, ka tu man kalbėjai? 
Nuėjai nuo manės n’ant Vienos adynos— 
Akys mano verkia del tavęs vaikinai. 
Kas tai dar^per czesai, kas tai per gadyne, 
Kad -žmonių liežuviai 'meile pagadina! 
Gyvent ant svieto, nian be tavęs sunku 
Numirczi.nl) tjots sziandiena, *bet ant tavo ranl^u.’ 
Einu in laukeli, niekas man nemiela, 
Ir asz kaip avele klaidine’ju viena. 
Užeiczian Ant kalno, toli pamatyeziiau, 
O savo mieliausia pas savo vadinezian; 
O asz •bevelyczia.u auksztus kalnus kasti 
Ne kaip savo miela, mylėjus pamesti. 
Kad ir kalnus kaseziau, kasus pasilsecziau, 
Kad tik savo miela po akiu turecziau. 
Vai kas man isz tu turtu, kas isz bagotyseziu, 
Turtingesne biicziau, kad tave turecziau. 
Kad szia diena mireziau, (avės neužmirszcziau, 
Nors kalne gulceziaii, liet tave mylecziau. 
Žąseliu pulkelis, Nemunėliu plaukia, 
O tavo mieliausia aszareles braukia. 
Po tavo nuo manos atsitolinimo, 
Kad asz ne su tavim, liūdnumas mane ima. 
Be tavos jaunasai ilgas czesas matos, 
Kiekviena adyna man rodosi metas.

, einu grobti sziena, 
nėra tavęs vieno.
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kardu kada ji ketino insmeigti 
in krutino savo sūnaus.

Bet ant nelaimes, ne visados 
aniuolai sulaikinejo dvasiszkns 
nuo papildymo kruvinu auku. 
Altoriai pagoniszku maldna- 
miu buvo aplaistyti per tuks- 
tanezius auku nekaltu žmonių.

.Geriausia auka Dievui ko
kia žmogus gali paaukauti 
sziame gyvenime yra naudin
gas ir dievobaimingas gyveni
mas visuomenini irdol savo ar- 
tymo tarp kuriu gyvena.

GERAS JONUKAS
PASAKAITE

fizisžkus

kalt in t i 
Bot ir

, nes 
mos per daug apie save misli-
mimc, 
kitu žmonių norus.

Žmones taip negimsta. Jie 
taip iszlavinti. Ypatiszkumai 
prasideda kūdikystėje. Žmo
gus ingysta protiszkus papra- 
timus kaip ingysta
papratimus. Kaikurie geri, ki
ti blogi. Mes sziomis dienomis 
atsargiai bandome pripratinti 
musu kūdikius prie geru 

pripratimu. Bid nn 
visi szk a i a | > 1 c idž i a mc 

tuos susijii^linimo pripratimus, 
kurie galėtu iszsivystyti, ir 
tie pripratimai yra daug svar
besni žiūrint in vaiko laime ir 
pasisekimu.

Kiekviena 
jauezia 
mus, 
so 'ar

K
E

fi-Jonukui buvo karta pasaky
tu jog negražiu yra sėdint 
irie stalo laikia; valgio persz- 
cadyt kalboje senosniem.

Atėjo karta valgyt ir klauso 
pamaželi Jonukas mamos:

— Mamute, ar gi 
sakyti ?

Jau asz tau andai kalbė
jau, Jonuti, jog prie stalo nie
ko nereikė kalbėti.

— Tiktai viena žodeli 
riu pasakyti?

Ne žodelio! — Matai 
jog dabar senesni kalba.

Jonukas sėdi ir tiktai lan
kei dairos.

Pietus baigia valgyt, 
tina akyva dasižinoti klauso:

Na, mano sūneli, ka no
rėjo i pasakyti ?

ziszku 
beveik

likos a resztavotas 
agentas kuriam 

valdžia mokėjo alga už darba, 
paszvensdavo valdžios laika 
I>arduodamas munszaine. Pri
versdavo jisai kersztu saliu- 
ninkus idant pirkinėtu nuo jo 
guzute o katras to nenorėdavo 
daryti, aresztavodavo ir turėjo 
mokėti didele bausme arba ei
davo in kalėjimą. Lai gyvuoja 
prohibicija ir būdas kokiu jiji 
vra užlaikoma.

Uhicage 
prohibicijos

Mylėkite savo neprietelius, 
ju neturėsite“ — pasakyta
s i

o ju nei u resnr “
. moksle dvylikos apasztalu.

Mylėt savo neprietelius, dau. 
geliems žmoniems iszrodo ne
galimu daigtu kad mylėt savo 
nevidonus vra sunku ir net 
kvailyste.

vra
- O bet kas yra ga

lingesniu už meile, kuri viską 
trupina ginklus, 
i instatvmii di-

•r

pergali ir 1
. Krikszczioniu
^TzY^nsiu yra mylėt — ar pildo 
ta instatyma knkszczionys? 
Juk Buddos mokslas draudžia 
net gyvulius užmuszinet. O ar 
budistai pildo insakymus savo 
t i ky bos mokytojo!

Mylėt neprietelius 
reiszkia neužinirszinet ju, 
skriaust, neiszpleszinet isz ju 

u, o jie 
ne bus tada tavo neprieteliais.

Jaigu isztikruju krikszczio- 
uys tik dalele pildytu mokslo

1 

saldus, 
smagus, vaisinga#, labai ’tei- 
kentis ju — pakajus.

J

to, kas jiems yra brau

tai

s<

užtektinai bėdosTuri užlėk tinai Dedos var
gingi žmones kurie neturi di
deliu ineigu; turi bėdos ir tur- 
cziai kurie tyri dideles ineigas 
kurie stengėsi iszsisukt nuo 
mokėjimo padotku valdžiai.

Visuomene 
laiko kaipo ' 
tus“ ir “

Sztai trys toki “savžiningi 
likos aresztavoti per

tokius t u rėžius 
didelius patrijo- 

1)

i i

savžiningus ukesus.
toki “

o tieji yra: 
generaliszkas

generaliszkas ana-

savo
ne

< r r*

Kristaus tai nebūt u kariu 
viesapa tautu amžinas,

daugeli

pasilinksmini-

dekavonos in- 
vedimas yra tautiszkas. Jie ap- 

i pirmųjų Vaisiu 
Feast of the Taber-

einu
i

u kęsai “ 
valdžia kad iszsisuko nuo už
mokėjimo szimto tukstaneziu 
doleriu padotku 
Kiemelis Bird,
snpredentas Hercules Oil Co. 
(ih'ii Smith, g.,.. ...... 
nadžeris Export Petroleum Co., 
ir vienas isz virszininku Rus
sell Eagle, visi gyvena Los An
geles, Calif.

Kožnas isz musu vargszu no
ringai sutiktu mokėti padotkus 
jaigu tik turėtumėm isz ko mo

li ž t e k t i n a i u ž< 1 i r b i n e-keti ir 
turn.

vaiszczioja 
szvente, 
mieles.’’ 
ežio ja pirmųjų vaisiu szvente. 
G rokai irgi nuo 
dienu a p v a i k szcz i o ja 
ne.

Europoje, Dekavones Diena 
buvo užlaikyta priesz atvyki
mą Pilgrimu-tevu Amerikon. 
A n g 1 i j < > j e, y pa t i n ga i 
nes Elzbietos dienose, žmones 
dekavojo Dievui, už visus ge
rumus. Ta Karaliene draudė 
paprasta darba dekavones die
nose. Ir berodo# Amerikoje 
pirmieji Naujos Anglijos gy
ventojai seko szita Karalienes 
insakyma. 1559 metuose, 
kavones Diena pavadinta 
gation Day,’’ ir žmonėms in- 
sakyta “dekavoti Dievui už 
žemes
Pilgrimu kolonistai atvyko 
Amerikon, randame Dekavone 
Anglijos bažnycziose poteriu 
knygoje.

fstoriszkai nesutinka, kad 
pirma Dekavones "Diena invy- 
ko Plymouthe 1621 
dame rekorduose,

i 4

Jie teipgi apvaiksjs-

senoviszku
dėkavo-

I lekavone

Karalie-

4 4
De-
Ro-

lr

dekavoti Dievui
Pirm negu

kolonistai

4 4

vaisius. > r

nesutinka

Ran- 
pir-

r> din ka pa-

no-

o mo-

Asz norėjau 
stebeleje, 

randasi, truko paipa ir 
d no labai eina!...

Visi paszoko nuo stalo Ir 
užpuolė ant Jonuko del ko jis . r

jog
pasakyti, 

ka maudykla 
va n-

nepasa ke.
— Kad man mama neliepė 

prie stalo nieko ne kalbėt.

Motore gal del to dau- 
už vyra, ba vy^ 

» <> ji

2

vaikas

I
II
i

!

1

t

v i etose, 
ingyje

valanda 
in vairius susijudint

ai’ tai mokykloj, namuo- 
pasibovinimo 

Per jo patyrimus jis
susijudinimo pripratimus, jis 
iszmislina budus užbaigti ne
linksmus padėjimus, kaip žiū
rėti in dalykus, ir 1.1. Jeigu tie 
pripratimai blogus, kuomet 
vaikai užauga, veda juis prie 

nenaudingu-
todel jog

'3

Kad ir žalia pieva
Daug mat a u jaunujii
Vai kur tos adynos, kur tos brangios dienos, 

. Kaip nitu darželyj tu su manim vienas
Buvai nitu skinti, asz vainiku pyniau, 
Ant galveles dėjau, lelijoms dabinau.
Kad auksztan svirneliu abudu sėdėjom
Ir meiliais žodeliais tarp saves kalbėjom. 
Sakei, jog man daug merginu ant svieto, 
Bet szirdyjo mano tail tik vienai vieta.
Jai tie tavo 'žodžiai visi tikri būva, 

. Sugryžk tu pas mane, tegul jie nežūva.
Sugryžk pas ta, kuri neperstos mylėti— 
Neperštos iki mirties szirdyje turėti.
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nelinksmumo ir 
mo ir tik 
juos nepagelbėjo kada 
vaikai. Kartais tas viskas pri
veda prie nerviszku ligų.

Žmogus negali trumpoje kal
boje apkalbėti visus dalykus, 
kurie lieczia sveika, vaiko isz
si vyst i j ima. Tik
meti kelius svarbus dalykus. ’ iszreiszkima

niekas 
buvo

galima požyg«

botame ingyti gerus fiziszkus 
pripratimus, tai svarbu atsi
minti, viena pamatini dalyku 
— pavėlinti vaikui pareikszti 
savo norus kiek galima; pave 
lint i pareikszti savo norus kas 
link jo pasibovinimo, jo dar
bo ir susineszant su įfi ■ t nariais.

s netinkamas ar 
tėvas bandvs 

vesti kūdiki iii kitus ir geres
nius pripratimus. Bot gražu
mu ir ne prispaudimu.

Vaikui reikia jausti pasigo- 
(lojimo saves. Tėvas kuris val
do kūdiki užsimiaugiant jo 
energijia nėra tinkamas levas.

Galutinai turimi atsiminti 
jeigu 'kas nors bando invest! 
sveikus, protiszkus priprati- 

jog reikalinga paežiam

FILOZOFIJE 
SENO 

JAUNIKIO

I

ir 
szeimvnos t'

kibą!s
Jeigu -o

Nereikia. vaikus

. ♦ Jk« • I- 4 ■ * '

Luomas moterystes del 
“szventu,“

f

to vadinasi
turi tiek kankytoju.

• Jeigu motore sau ka to
ki paima in galva arba ant 
galvos užsideda, tai daug vy
rui kasztuoje.

Sniegas turi borva nekal
tybes, o bet tiek kartu jau nu
puolė.

Jeigu szuo szluboje
motore verke, abiem nereiku 
tikėti. .

Vyrai valdo svietu.

kad lt

neprotingas,

ginu barszka 
ras sutvertas isz molio 
isz kaulu, tai žinomas daigias, 
kad kaulai daug barszka.

Kudikiszki
blogai

H

užsimiaugiant

PAJESZKOJIMAI o
Popiežius neužilgio apgarsys 

iszkelima in szventuosius du 
szimtns Angliku ir Airisziu ku
rie tarp 1594 ir 1697 metu mi
re kaipo aukos persekiojimo 
katulikiszkos bažnyczios.

Reike pamislyt ir apie musu 
Liotuviszkus kankvtinius ku- v

rie įnirę už tikėjimą ir buvo 
persekiotais už katalikiszka ti
kėjimu laike eariszku laiku.

Jaigu Rymas pripažysta pri- 
siriszima Angliku prie tikėji
mo, tai kodėl nopripažysta ir 
Lietuviu kurie likos nukankyti 
per maskolių už tikėjimą. Juk 
ir del Lietuviu randasi kampe- 

kaipo ir

konmet Popham lįv Pajeszkau savo draugu Jono 
, Jono Raza- 

nausko ir Miko Kavaliauska. 
Ne ošiu ju mates per 22 metus, 

jais susiraszyti

mus, 
pirmiaus priprasti prie sveiku 
protiszku pripratimu. F.L.l.S.

pa mokslą tarė
ir

Maciavicziaus ereikia
o: *

moteres vyrais,
* Merginos yra brangesnis 

vaiseis, ba kada per ilgai pa- 
uli, tai patrotina savo verte.

Apsipacziavimas yra gra-

gazdinti. 
Yra rimtas dalykas kad nors 
daugumas augusiu mano, kad; 
juokais gazdina. 
iszgnzdinimai kartais 
užsibaigia.

Reikia, nuo pat mažens vai
kus mokinti kaip apsieiti, bet 
ta tinkamai daryti ne per sar
mata. Sarmata nesveikas susr- 
judinims, kaip ir nužeminimas 
ar esmagus padėjimas.

vaikams meluoti.
Jie kada nors suras kad jiems 
meluota ir tas5 blogai atsiliepė 
ant vaiko. Ypatingai nereikia 
meluoti lyties klausimais. Dau
gumas nesmagumo, susirūpi
nimo ir nepasisekimo mokyk
lose ir daugumas nerviszku 
ligu yra pasekmes nesupratimo 
kaikuriu dalyku !ar kokiu me
lu. Reikia teisingai ir be jokio 
paslėpimo atsakyti kūdikio vi
sus užklausimus.

Reikia dėti pastangas kad 
vaikas nemanytu kaid jis men
kesnis už kitus vaikus. Tėvai 
ir mokytojai kartinis pravar- 
džioja vaikus ir taip daryda
mi rodo, kad jie mano 
tas vaikas ne toks geras kaip 

“Onyte la
bai gerai mokinasi, bet Jonas 

’’ Tevasi ar 
mokytojai neturėtu taip saky
ti, ir taip nesakytu jeigu žino
tu koki bledi padaro.;

Žinoma kada nors 
bausti,

' I 'I
II
! INorecziau su 

bet tikrai nežinau ar jie gyvi 
ar ne. Meldžiu labai gražiai 
kas juos žino arba patys tegul 
atiszauke žemiau paduotu ad
resu. Isz Lietuvos paeinam isz 
Vilniaus gubernijos,
valstijos, Butrimonių vaizdo 
Punios miestelio.

Jos. Grigonis, 
Box 34,

<r bnamasPer daugeli metu
Wool worth, New Yorke, buvo 
žinomas kaipo augszcziausias 
ant viso svieto, rodos jau nesta
tys augsztesniu namu bet Ame
rikonai ant to nepaliove. Dabar 
mano statyti New Yorke narna 
kuris turės szimta laipsniu 
augszczio, kuri statys Metro
politan Life Inszurenc kompa
nija ant Madison Square. Nau
jas milžinas bus ne tik augsz- 
cziausiu namu ant svieto bet 

30 tukstaneziu 
virszininku — 

bus tai tikras didelis miestas 
po viena pastogių.

O

savyje talpins 
darbininku ir

jo neszioti trumpas

Matyt, kas tokis turėdamas 
daug laiko ir nežinodamas ka 
su juom daryt, apskaitė buk 
nuo laiko kada moteres prade- 

szlcbes,
iszlaidos Amerikoiiiszku mote- 
.din ant szilkiniu paneziaku 
pasidaugino ant 43 milijonu 
doleriu daugiau kas metas.O 
kad da bu r užeina mada ilgu 
szlebiii tai moterėlės truputi 
siiezi-dins pinigu. -Jaigu mote- 

pirkines pigesnes ir
t m lupesnes panezinkas tai tu
rės daugiau iszdnoti ant ilges
niu szlebiu. Amerikoniszki fa
brikantai žino kokiu bui^ii isz- 
imudoti nuo moterių doleru- 
kns.

reles

Meksikas sziadien gal yra 
vienu isz tarmei n sklypu ant
svieto.

isz
Xorints gyventojai

lis danguje 
kams.

Angli-

Vos rinkimai perejo, jau po
litikieriai Pennsylvanijoj pra
deda rinkti kandidatus ant urė
du ateinancziiiose vasariniuo
se linkimuose, kuriami' tai 
laike rnksis visas kongresas, 
naujas gubernatorius, visi re- 
prezontatoriai, daug senatorių 
ir kiti virszininkai.

O Lietuviai ka mano darvti ? 
Ar vis pasiliks užpakalyje. Ar 
nesusiorganiznos in drūta kuo
pa idant parodyt savo galybe?

K. Rėklaitis
Lietuviazkaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa
pai naujausia madą ir | 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

616 W. Sprvce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

>06 Market Street, 
TAMAQUA, - PA.

30« M«rirat 31 
TAMAQUA, -

m. 
kad 

miausias apvaikszcziojimas in- 
vyko Maine valstijoj Rugp., 9 
d., 1607 m.,
kolonistai atvyko in /Moneg- 
han. Anglijos kunigas, vardu 
Seymore, laike pamaldas

“aeziu Dievui 
už saugu atvvkima ir linksma
susiejimu naujoje szalyje.“

Plymouth apvaikszcziojimas 
gal buvo pirma dekavone už 
pasekminga pinti. Tada bal
tieji gyventojai su Indijonais 
susirinko ir per tris dienas 
szvente. Bet vistiek Indijonai 
dekavojo dievams pirm baltų
jų gyventoju atvykimą.

Antra Dekavones Diena in- 
vyko Liepos men. 1623 rn. kuo
met laivas su visikais reika
lingais daiktais atvvko Ameri
kon. Afisialiszka padekavones 
diena paskirta, rekordai paro
do, 1688 m., ir kita Dekavones 
Diena Birželio 27 d., 1689 m.

Pirnhas Massachusetts kolo
nijos apvaikszcziojimas invy- 
ko Bostono, Liepos 8 d., 1630 
m. Vasario men. 1()31 m. žmo
nes dekavojo už pasekminga 
atvykimą Ponios Winthrop su 
vaikais. Vėl žmones dekavojo 
kuomet Indijonu vedėjas kara
lius Filipas buvo apgalėtas.

Bet siilyg Rolandu rekordu 
Europoje, randame, kad 1644 
m. New Yorkiecziai .nukeliavo 
in Greenwich, Conn, ir ten iiu- 
szove 500 Indijonu. Po ta ko
va, jie sugryžo New Yorkan, 
ir. atsisėdo prie puikiu pietų 
davė aeziu.

1665 m. kuomet Naujas Am- 
ve tateidamas tapo Anglijos 

aeziu duota Dievui,
Pi lipaPi lipa Defcavones Diena 

Connecticut Valstijoj 'H|nvyiko 
1639 m.
Laike Nepriklausomybes Ku

, I I)

Traku

(lt’

Rili ton, Pa.
11,000 TIK UŽ 60 CENTU.

I

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir .invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo-
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaįst-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ii 
atgauk savo sveikata.

Vaistį-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pė- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, hr 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szlrdles liga, tai atsiunsk 86c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas0; Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu- 

fai kelia ir nuteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. 0 gausi musu žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m. Bukaitis,
25 Qillet,Street, Spencerport, N. Y.

4

»u Nervu Preparatus užbėga tai M-

>na. Atsiusk 10c. d gauni musu žolių

kad

ir kiti. Kaip tai

visai nežinelis.

y>
Žinoma kada nors reikia 

vaikus bausti, bot g'alima 
naudingai bausti. Reikia grei
tai, tinkamai ir teisingai 
bausti.
retu reikszti tėvu ar mokyto
ju piktumą.-Taip darant, tė
vas ar mokytoja pametu Vtd-< 
dyma savos ir arsziaus elgia
si už”veika ir vaikas ta žino. 
Paprastai nubaudžiarniai isz- 
gazdina valka ir jis tapstn 
traug goresnis, bet per augsz- 
ta kaina,, i 
pripras 
riausyb(‘.

Jeigu mes norime kad vai
kai ingytu sveikus, protiszkus 
l>ripi’atimus, kaip mes pagel-

nu-
Tas u baudimas netu-

į Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

> —.......<■--------

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
—*

j H, L .

*

bu meiles, o pati kryžum ant 
grabo.

k Jeigu* k Jeigu apsipacziavimąA 
yra garbu meiles, tai persisky
rimas yra prisikėlimu.

e

kad priesz mane nepabueziavai 
jokio vyro?“ — “Teip, gahu 
ant to prisiegt! Ba tik vyrai 
mane bueziavo!... “

; ■ —......

“Sakei ’ man Katriuk,
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5 PUIKUS SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1930 METO UŽ $1
I

I

nes jis nuo mažens >
? i nekošti vy- *baisiai nekęsti

A.k’*

Ka» priaiun* Viena Doleri aplaikys,
5 PUIKUS SIENINIUS KALENDORIUS ANT 1930 METO, 

Prie kožno kalendoriau* yra prisiūta azventuju kalendoria
■u paanykaia. Kalendoriai puikei iazmarginti ir išspjauti. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO
■"■R 1 1 ■" - '■MIIHSI ■■ II

MAHANHOY CITY, PA
-į■ j?--t. i. ■Ki«,ir---rįi.Tigl.,

MERCHANTS BANKING TRUST CO. į
MAHANOY CITY, PA. i

--------$------- !
3-czla Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yrA gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio J 
saugumo. ■

MERCHANTS BANKING TRUST CO. ’
moka 3-c^ia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta | 
suma kas-kart augau didyn* Yra tai saugiau ir geriau | 
del žmogaus kuris dirba ir czedina* Dekite savo

. pinigus in szita Banka* o persitikrinsite ir matysite 
•. kaip tai pinigas anga su padauginimu Procento.kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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PETNYCZIA■ .. .
Gaida buvo labai padorus Ir 

darbsztus draugas, bet M obeli
niai saves nesuvnldantis ir nuo. 
latai besiskundžiantis ant ne
laimingos Petnyczios,
tai dienoj jam niekados niekas 
laimingai nesi k lojo.

14UIkerne svkiu Szv. Onos 
gimnazija sėdėjome abudu ant 
vieno mokyklos suolo ir sykiu 

mokslo

kurio,i

kaseines in visokias 
knygas.

— Ba pamislyk tiktai-kal- 
bedavo eidamas namo isz mo- 
kvklos-kiekviena kita diena 
man pasiseka, bet ateina toji 
nelaiminga Petnyczja moki- 
nuosi, kalu isztisa Ketverge 
vakara ant rytojaus szv. Jono 
Kanto koplyczioje meldžiuosi 
kaip aniolas praszydamas szv. 
profesoriaus pagelbon ir jo 
susimytojimo ir nei isz vietos..

Mano brangus — per
traukiau jam-pats paeidamas 
isz kaimo, esi persiemes pras 
tu žmonių zabnbonais, nes kai
mo žmones taip pat Petnyczia 
palaiko per nelaiminga diena. 
Bet pasidžiauk, nes ir kitiem 
nelaimingi atsitikimai būna ne 
tik Petnvcziomis. bet ir kito
mis dieniomis. Juk net patarle 
skamba, kad 'kas 
dainuoja, 
kia... *

Sznekck sau sveikas bet 
Nedelioj jokiu lekcijų nėra.

Nesidavė sau perkalbėti ir 
su kantrybe dejavo ii’ bėdavo
jo ant savo tokio nelaimingo 
likimo.

— Tai teisybe-aiszkino man 
kad yra kelios dienos per me
tus kuriose kiekvienam reike 
saugotis, nes tai nelaimingos, 
kaip tai: paskutine diena Ba
landžio, kada gimė Judoszius 
Iskarjotas, pirmoji diena Rug- 
piuezio, kada kaimas nužudė 
Abelių, na ir pinna Gruodžio, 
kada Ponas Dievas pasmerkė 
Sodoma, 
metai 5 
pakutavoti.. . 
misly damas.

Petnyczioj 
tasai Nedelioj ver-

-v>ir (lomom, bot kas 
Pet n vėžins

ir drebėjo jis 
kad kiekviena

Petnyczia vėl kas nelaimingo 
Juk tai baisu ne-

turėto

jam atsitiks 
apsakomai!

Juokiausi isz jo tikėjimo Iri 
zababonus o vienok ar toji Pet
nyczios nelaime buvo tik prie
tikiu, ar gal paėjo isz viduri
nio tikėjimo, kad toji diena 
[vra nelaiminga, tegul skaity
ki o jas pats sprendžia.

— Sztai Gaida gimė Petny- 
ezioje ir Nedalia vėliau taigi 
vėl Petnyczioje liko iszkilmin
gai pakriksztyto's.

Ant krikszto, ant kurio jam 
duota ' vardas Kasparas jau 
jam atsitiko nesmagus prieti
kis. Suerzintas nemaloniu 
druskos skoniu, draskėsi taip 
ncmilaszirdingai, kad savo 
riksmu užrėkė jegamasezio ir 
kurnu žodžius, isz ko tie pas
kutiniai ant ateities pranasza- 

~W piktus tam kūdikiu apsl- 
reiszkimus.

Toji gimimo ir kriksztynn 
diena persekiojo ji visa gyve
nimą.
jam viskas sekėsi kaip ant 
kiauszinio, bet tegul tiktad 
katra Petnyczia butu ka pra
dėjęs, kiekvienas pradėtus 
darbas turėjo but nelaimingas 
ir turėjo nusmukti.

Buvo tai taip, kaip toj pa
sakoj, kur visos dievaites ant 
kriksztynu užpraszyta, npleii- 
kur Frit, Petnyczios dievaite, 
kuri nusprendė atkcrszyti už 

nelaimingam

Suerzintas

Kiekviena kita diena 
sekėsi kaip 

tegul

kiekvienas

ar gal dalei*

49

nuolatos man murmėjo:
Bijok i s Dievo, 

padalysiu!
Jau., jau turėjo pasitrauk

ti, bet suspėjau jam iszaiszkin-

ka asz

u- ■ - -i.-i.—T-r-. .. . ■ ( 
dievotumu pasninkavo o net 
džiovindavosi goixlamus tiktai' 
arbata, buvo kadangi szventai 
persitikrinęs ir sau isz galvos 
praszalinti nesidnve, kad kiek

IĮ

o net

ti, kad jaunikaitis tikrai iszsi- sykiu ko drutesnio ar riebesnio
lavinęs ii iszaugeM turėtu jau Ja diepa suvalgydavo niekados'
nors syki nusikratyti tuos vi
šokius nepasisekimo burtus ir! iszeidavo.
zubobonus. Atsisėdo tada 
niekas netikėjo kad liko su- 
musztas ant trijų menesiu... 
isz Vckiszko liežuvio, isz ku
rio per isztisa gimnazija nuo 
latos turėdavo kuopuikiausius 
ženklus ir atsiženklinimus.

— Matai turi Petnycze!— 
kalbėjo man jis su aszaromis 
akyse. —- Priesz komisija at
sistojau kaip druskos stulpas., 
liežiuvfis man triubelen susi- 
raieziojo... ir nei iszvietos!— 
Tai ir turiu Petnyczia!

Universitete kiek sykiu 
vo draugams apie Petnyczia 
pasakodavo, juokiasi isz 
kiek tik galima.

— Arklys net juokinsi isz 
tavo los petnyczios!—insik'isz- 
davo vienas ir kitas ir neva 
dinta jis kitaip, tik Gaida Pet- 
nvezia. v

Taigi gaida pasidarė atsar
gus, tylintis ir niekam neužsi- 
tikintis, o 
le vienas nekaltas juokomis 
isztartas priesz ji žodis tuo- 
jaus ji užgaudavo ir manyda
vo kad tai jis užkabinama.

du metai slinko 
szeip taii>, patemijau tik kad 
Kasparas Petnycziomis neat
eidavo visai iszguldymu klau 
syti.

Prisiartino pirmasis Viosz- 
patystes egzaminas, taip vadi
namas istoriszkas. Kurso pa
baigoje egzaminas laikyta kas 
diena. Paskutinis laikas pas
kirta ant 20-tos dienos Suba
toje. Gaida mielai iszsirinko 
egzaminui ta diena apsilenkda
mas Petnyczios kaip nelabasis 
szventinta vandeni juo labiau, 
kad sumene jam kalbėjo kaip 
tai neaiszkiai kas link rvmisz- 
ku tiesu kurios po keliu mene
siu mok in i mos i suma isze jam 

taip, kad tam dalykui 
‘gzamina ant pasku-

Pirmieji

iri

sa

lo

taip jauslus, kad bi-

ja tn tas valgis ant sveikatos ne-
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b’oreign Language Informa
tion Service vėl pasekmingai 
užbaigė kova, kurioje interuo- 

immigracija
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t/pagalinus laiko
jo vartus saule!
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iSusilaiike 
kad ir priesz 
iiŽszviete nes sztai, pasijuokęs 
hz pa v ydingos Frii, i 
paskutini egzaminu ir tnojaus 
gavo žymia vieta provincijoje 
'pas dr. Golęlhausera.

Pribus paskirton 
tnojaus dasigirsta kad jo prin
cipais veda svarbius naftos 
reikalus prie Hanoverio Drau
goves o kad jis, t.y. Goldhau- 
ser, pilnai pildo savo tikybos 
apeigas, tos Draugijos posė
džiai nuolatos prailginami va-
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tezdavo

vieton.

karais kiekviena Petnyczia. . .
Musztam szuniui gana lazda 

parodyti.
Gaida iszbalo kaip skepetai

te, liežuvis ir akys jam kuolu 
atsistojo. ..

— Kaip tai ? Pet... Petny
czioj? — isztare ir szaltas pra
kaitas aplieja jo kakta.

— Na, Petnyczioj! Kas ežia 
stebetiuo? 0 kad ta diena rei
kalauju ankseziau apleisti kan- 
celarija, taigi ponas apimsi ta 
referatu.

Nebuvo
apėmė

galima susikalbėti. 
Ji apėmė sziaucziaus pasija. 
Isz visur įprie jo plakasi toji 
nelaiminga Petnyczia!

Jai taip — instonge isz- 
tai ponas man dova

nosi bet vietos apimti jokiu bu
bi negaliu ir -dar sziadien tu- 

A riu gryžti iii K roką va.
Ar ponas isz proto isz-

tart i,

t
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SZAPA DEL DIDŽIAUSIU AMERIKONISZKU ZEPPELINU.
Jau baigėsi statyti didžiausia szapa Akron, Ohio kurioje talpinsiu didžiausi Amori-

koniszki oralaiviai—zoppčlinai, kurie bus didumo (>,500,000 kubiszku pėdu, ai'ba beveik du 
kart tokio didumo kaip Vokiszkas zoppclinas kuris neseniai lankėsi Artierike.

elitams kad isz priežasties dau
gybes darbo ir referatu, Petny- 
ežiomis visai nedalyvauju jo
kiose bylose. Dr. Gaida.

Toji stebėtina koreziuke, 
kaip paskui patyriau padaugi
no jam tik klientus.

Iki kokiam laipsniui jis pa
sidarė stebėtinų kaslink Pet- 
nycziu ii’ visko, viską liudija 
kad ir paežius žmonių pravar
des, turinezios Petnyczios bile 
kokia reikszme. Ir visados jis 
po pasisveikinimui kalbėdavo: 

insidemek sau 
— kalbėdavo 

tomis 'dienomis ateina 
grafas. Z. isz po J’o-

Sztai, 
mielas,

)

' i
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f

v 
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tarad’aika

Na,

staiga

ga 1 va 
iszsirinko < 
ežia u si o laiko.

bet kaip nors tas 
bus ba matai kalbėjo man juk
tai ne Petnyczia o kaip szven- 
tas Jonas Kantas man kitomh 
dienomis Ipagelbedavo tai (»\r 
Dievo Motinu suteiks pagelba. 

Kad tuo tarpu senas rymisz- 
ku tiesu profesorius
apskelbė ant egzaminaeijiniu 
sales duriu, 
ties iszkeliavimo in karlsbada 
kandidatai kurie turėjo laiky
ti egzaminu Subatoje privalo 
pribut Petnyczioj, jis 'kadangi 
savo ilgu darbu taip daug ap
sunkintas ir nusilpnintas, kad 
jau Suluitoj turi iszvažiuoti 
in maudykles liepus 
rams.

kad isz priežas-
5

da'kta-

ant

t i visi kuriuose 
interesuoja, ir visi svetimtau- 
cziai — tai yra kova palikti 
prigimta kalba 1930 m. cenzo- 
je.

1930 m. ccnzos Patariamas 
Komitetas noreįj i n vest i ke
lius Idausimust cenzoje ir duo
ti tiems klausimams vietos 
norėjo neskaityti prigimtas 
kalbas žmonių.

Sulig to naujo pliano
svetimtaueziai Amerikoje bu
tu klasifikuojami sulyg gimi
mo szalies. Turėtum skaitlynes 
apie svetimi auczius atvyku
sius isz Vokietijos, isz Lenki
jos, isz Lietuvos, 
žaliu,
skai 11 vniu 
Lenkus,

1

i

o
1

visiI O   i .. . mil|»l»l|i»lliy»il|i«»Įll!im I’ Ii    i> —    

Gere kiek lik norėjo. 
Ir keiksu in vales turėjo, 

Nieko nesigailėjo,
Gere kiek tik norėjo, 

Da in delną jaunikiui indejo.
Kelis desotkiiH doleriu, 

Ant szliubiniu drabužiu,
Vaikinui džiaugsmas buvo, 

Pinigus paėmė,
Pats in platu svietą iszdumo.

Mergina vela fabrike 
poteriauja,

Skaito isz knygos ir dūsauja, 
Dabar ne niaszina kolioja, 
Tiktai savo mylima blaga- 

slovija.
Tylėk duszele, netrukus kita 

kliosztori pastatys, 
Visas senmerges in ten 

patalpys, 
() tada minyszka pastosi, 
Dovylo psalmas giedosi,

O tuosius rakalius vaikinus 
prakeiks i m

I r norints tuom jiems
dakepsim.

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

apie

** 1
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ir isz kitu 
bet neturėtume tikru 

Vokieczius, 
Lietuvius, Italus ir 

kitas tautas szioje szalyje, nes
Nes Vokietis immigrantas gi
rnos Cze»koslovakijoj but skai
tomas kaipo Czekas ar Slavo- 
kas, Ix*nkas ginies Vokietijoj 
bul u skaitomas Vokiecziu, ir 
Italas gimęs Franci joj butu 
skaitomas Francuzu. Ir netu
rėtume jokiu informacijų apie 
mažesnes tautas, kaip Slovė
nus, Croatus ir Žydus ir kitas 
tautas. Cenzas neminėtu invai- 
rias tautines grupes kurios ne
turi savo politiszkos teritori- 

” ir “tauta’* bu-

1 1

j f

WM ...... M—

O ka rnergicos ar gražus 
^perstatymas,

Gyvu abrozu iszrodvmas’ 
Tik ictus gavo, 
Ir nuvandravo.

Bet perstatymas buvo geresnis, 
Su rimbu per kaili skaudesnis, 
Juk nnt perstatymu daugumas 

eina,
Bet ant laiko namo pareina, 
Nesivalkioja bambiliais lyg 

ketvirtai, 
O tas labai negerai,

Asz manau lo daugiau nebus, 
Kaip tėvelis kožna karta su 

rimbu užskiis.

i...i
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mano 
man, 
pas mane 
rnnio, labai turtingas ukesas 
kuris inusu kampe pirkinėjo
sau dvarus. Jis mane pakvietė 
suraszyti Ijam pirkimo vieno 
dvaro kontrakto, ir atlikti be to 
kitokius tame dalyke reikalus, 
už ka turėjau a p lai kyli užmo- 
kesties keliolika tnkstaneziu 
guldomu. Susėdamo raszyti ir 
tnojaus dasigirstu kad grafas 
Z. paeina, isz 'Piontkovo! Pa- 
szokaii kaip apszutintas ir ne
žiūrint nusistebėjusio grafo 
praszymo, nenorėjau apsiimti 
to reikalo vešli. Buvau szven- 
cziansiai persitikrinęs kad jai 
la kontrakto paraszysiu, tuo
jau turėsiu numirti arba atsi
tiks dar baisesne man kokia ne

gyvėli i-
siūlomi tukstan-

tauta>
jos. “Szalis 
tu buvę lygus. Isz trijų Vokie
cziu, gimusiu Austrijoj, Len 
kijoj ir Czekoslovakijoj vienas 
butu buvęs skaitomas Austrie- 
cziu, kitas Lenku ir kitas 
Czeku arba Slovaku, kuomet 
Žydai, Ukrainiecziai, ir kitos 
grupes butu skiriamos su Ru
sais, Lenkais ir Vokifecziaia ir 
t.t. .

Foreign Language Informa
tion Service tikėjo, kad daug 
svarbiau yra žinoti kiek yra 
Czeku, Lenku, Vokiecziu, Lie
tuviu, Italu ir kitu tautu, ne
gu žinoti kiek Suv. Valstija 
gyventoju gimė Czekoslovaki- 
joj, Lenkijoj, Vokietijoj, Lie
tuvoj ir Italijoj. Ir ta organi
zacija ne tik rasze Cenzos di
rektoriui p. Steuart, ir p. La
mont

j!

ejai f. .
— Visai 

Petnvcziomis 
referatu!

iszaiszkino Goldhau.se- 
gal<> 

priima vieta bet su iszlyga kad 
lasai svarbus posėdis bus per
keltas nuo Petnvezios ant Ket- 
vergo.

Gold ha user daug buvo girde- 
apio Gaidos gabumą ir 

darbsztuma 
sutiko su tomis iszlygomis.

Gaida atsiduso ir pasirodo 
kad neapgavo savo prineipalo 
užsitikejimo. Interesus^ vede 
puikiai tiktai iszsikalbinėjo ir 
prasze kad jam iPetnycziomis 
butu suteikiama szventa ra/ny- 
be. Jis raszys, medžiagas ant 
visos nedėlios parengs, bet jo
kios bylos neapsiimu ta diena 
pravesti.

Atsitiko syki kad paskirta
me sudo laike atva'žiuoja isz 
VJedniaus vienos firmos advo
katas kuris vede kelis sykius 
byla su minėta Draugavę. Gai
da persitikrinęs iszloszti ir net 
neklausia tos firmos advokato 
pravardes..

'Tuo sykiu vienok ponui Kas
parui nepasiseko nes byla vi- 
siszkai pralosze. Pabaigus su- 

reikalus, prieszininkai pa
duoda vienas kitam rankas ir 
persistato.

Koks tai Gaidos buvo dide
lis nusistebėjimas kuomet isz- 
girdo kad prieszi ilgosios puses 
advokatas vadinasi Dr. Frei
tag.

Susi rupi no i r susima isze ne
mažai bet turėjo politiszkuoju 
budu ta viską nukenteti. Tiktai 
sudavė sau in kakta su ranka

ne isz į iro to, bet 
neapima jokiu

Czia
rini ir po ilgu derybų ant

jas

de

— Te, tau, senasis velniuk- 
szi drabužio! o tai man kloja
si! Kas ežia daryti ?

Nusprendžia vėl neiti 
egzamino. Ji draugai perkalba
pasakoja.. Bet kas tau! Atsis
tojo muru ir jokiu budu nesi
davė perkalbėti.

Tik pat egzamino dienoje 
nuėjau pas ji anksti insisodi- 
nau karietelen ir atsivežau, in 
kolegija.

— Te re, fere tavo Petny
czia paikas pasakojimas sės
kis ir viskas!

Pagaliau praszymui pasida
ro bet pavydi Frii regis to tik
tai ir lauke. . ir pamiklino:

Viskas nuėjo kaip ant svies
to tiktai isz tu nelaimingu ry- 
miszku tiesu vėl ji pasmaugia 
ant trijų meriesiu.

Biednas Kasparas nulindo, 
akyse jam pasidarė tamsu ir 
kaip tik jis iszvesta isz sales.

Pasmaugė savyje visokį nu
liūdima, nubėgo namo ir nuo to 
laiko sau iszkilmingai priža
dėjo kad Petnyczios lenktis 
kaip kokios pavietres.

Bet yra gyvenime duigtai 
kuriu negalima apsilenkti.

> Praslinko keli metai. Gaida į i

gabumu 
ir tnojaus taigi

— Na, dabar man visai ne
stebėtina kad ta 4>yla prato- 
sziau!

Po paskirtu metu, advoka
tui praktikos, po metu prakti
kos sūdo, vėl isz pavydlingos 
Frii nagu iszsisuko ir iszdaves 
kogeriausiai advokato egzami
nu, atidaro viename Galicijos 
mieste locna kanceliarija nes 
buvo gabus advokatas.

Darbu tiek daug buvo kad 
ju apeiti neinstenge ir kada asz 
ji po keliolikos metu aplankiau, 

į jau tarpdury j turėjau juoktis, 
’ Iaj ant i/i lz<i nnnl i n ri in<u

I

ta aplenkima
Kasparui per visa gyvenimą. 
Skandinavijos mitologijoj Pet
nyczia puszvensta del Frit, 
Odino žmonai, bet jokiu bud u 
ne Treyai meiles dievaitei kaip 
nekurie sprendžia.

Kad taip tikrai buvo persi
tikrinau kelis sykius. Praszan 
tik paklausyti. 

f Isz netycziu
džius tai dievaitei, ant Petn.v- 
czios priepuole serija, kada 
Gaiba ir asz turėjome laikyti 
egzaminus, idant gauti liudiji-Į prasiszalino nuo svieto, lenkėsi1 pamatęs ant jo kanceliarijos 

kaiplžmoniu, visokiu draugiszku su-jdurin prikalta pageltusia kor- 
kalp sirinkirnu o labiausia Petny- ežiuke su sekaneziu paraszu:

mu«. Toji žinia ji trenke
pOrkXUlHM. ▼ cwn.0<*v«ivj«/ xicup |n»iiunnuu t/ lavriMuoiu. t uvuj- 

,<>enktas ratai* tarp draugu ir ežiomis, kurioinin su visu suy.u
Va*kszcziojo kaip sirinkirnu

i < Praneszu savo ponams k Ii-

laime. Mielesnis man 
mas nei tie 
ežiai ir taip dar man labai ge
rai, nepaisant kad savo desz i ni
tuose inotuose nuo atidarymo 
kanceliarijos, jau per 520 Pet- 
nycziu jokiu reikalu rieatliki- 
nejau.

Toliau isz jo prisipažinimu 
dasižinujau kad jis lyg sziol 
yra neženotas, nežiūrint net to, 
kad jam jau kcturesdeszimts 
metu praėjo. Insimylejo tik 
viena syki savo gyvenime pa
togioji ir turtingon įmerginon 
Staiiislovon, dnkteren savo 
darbdavio, bet tinginaite mer
gina, dasižinojus apie jo stebė
tinus .manymus, idant taigi ji 
isz los Petnyczios ligos iszgy 
dint, pareikalavo neatbūtinai 
idant jis Petnyczioja jai savo 
meile iszreiksztp. 
aut to 
ji tame dalyke aplenkė jo ri- 
valius ir draugas, kuris visai 
nesibijojo Petnyczios ir netru
kus su tąja Stanislova susižie
davo.

Keliais metais vėliau buvau 
vėl mieste K. ir nutariau ji ap
lankyti, bet ant nelaimes dasi- 
žinojau, kad biodnas Kasparas 
jau buvo numiręs.

Jo sename gyvenime atradau
■i'"" 

esant gyvam gaspadorysta ve
de ir kuri man su aszaromis 
pasakojo kad stebėtinu aplin
kybių susibogium, Gaida metai 
adgal, susirgęs plaucziu 'iržtle- 
gimu ir Petnyczioje numiręs o 
gydės ji daktarus Piontkevi- 
czius.

Ar tas viskas tiktiii prieti
kis!. .

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
stobotino pasekme per 30 motu, del 
Gerklines Astma nrbn dusulio, Bron- 
kitfa, Gerklines kosulio, Pinuti, Sunku 
kvėpavimu, Užeima ir azalti galvojo, 
Prišrakini skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mono- 
do gydimas Preke 80c por paczta. 
(szrasta Ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.
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Jokiu badu 
sutikti nenorėjo. Taigi

jo vyriausia seserį kuri

I 
tPW »
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Vienas senyvas žmogelis tiek 
kentėjo,

Kad iszgyvent su bobele 
galėjo,

Kada pede sugriebė, 
In svietą tnojaus nustrioge. 
Taigi per savo darbszuma, 

Ir dideli paezeduma, 
Savo šlubele turėjo, 

O bei iszgyvcnti negalėjo. 
Geriau nuo velnio atsitraukt, 
Negu kas diena szunc poterius 

girdėt.
♦ ♦ ♦

Kur ten apie Pittstona jaunikis 
’buvo,

Ir in naszleles nagus pakliuvo 
Mat kaip tai sako, apsi- 

paeziavo, 
Boba ir pusantros dukreles 

gavo.
Gyrėsi jog labai turtingas, 

O ir pinigingas,
O buvo geras diegas

• T. w a • m a

ne

Norintieji pažinti meiles bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: (1) Meiles vakaras arba 
kaip vyrai myli moteros, (2) Antras 
meiles vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senberniu iszpažintis 
arba kodėl sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunezia- 
mos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 50 centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

• KULTŪROS KNYGYNAS
So. Boston, Mass.
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Žmogelis niekas.
Netrukus garnys susimylėjo, 

Daugiau szeimyneles apžiurėjo, 
Senženyklis užpyko, 

Kad tokis trupnukas atsitiko. 
Ir volei ipo senovei bujoti 

pradėjo, 
Ant savo bobeles žiūrėt 

negalėjo, 
Leidosi vela jaunikaut, 

Po karezemas bumeriaut.
Mat pasitaikė ir iszkazyriuot 

Tai ir reikojo pauliavot, 
Per dvi dienas karczemoj<> 

sėdėjo, 
Gerus laikus turėjo, 

Kol boba neatdjo.
■Szoko prie moteros ir pradėjo 

muszti,
O kas nuo virszaus su vandeniu 

pradėjo lieti,
Isz to pasidarė proves, 
Ant to latrelio galvos. 

. ♦ ♦ ♦
Viena senyva mergina, 
Labai 'Dievui tinkama, 

Fabrike poteriauja nuolatos, 
0 da ir skaito isz knygos, 
daigu maszina sugenda, 

Tai perpykus visokius žodžius 
atranda, 

Kad ir labui pabažna, 
Bot ir Vvruotis akvatna.

* ,

i

Sztai atrado vaikina, 
Su pirszliu pas jaja in stuba 

atrabamlino, 
Per dvi dienas sugertuves 

turėjo,

h,

‘i

1

P. O. Box 3,

6 6 6
Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose. 
Yra tai veikiausia gyduole žinoma

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

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

G. W. BARLOW, Pr«».
J. FERGUSON, Vico-Proa.irKas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

Bell Telefonas 1430-R 
. l 1 i. • i I‘.tjli’

Iszbal.sumuoju ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruc- 
szin nuo ptiprasr.cziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, voseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pusivažinCjimams. Isz Frack- 
villos, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
nuino patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.
KVITU knygele Draugystėms del |ss-
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
derlaus no< sudėtu pinigu 

. * A A . r *

I *
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•usirlnkimu.
W. D. BOCZKOWSKI.COm 

MAIIANOY CITY. PA.■

fc

25o.

Balandžio

Vidaus De partmen to 
Sekretoriui bet ragino kitas 
organizacijas ta pati daryti. 
Ir tik tada Ccnzos Biuras nu
tarė palikti prigimtas kalbas 
cenzoje.

Ateinancziame
men. Smulkmeniszkiausias gy
ventoju suskaitymas bus im
tas. 30 dienu paskirta užbaigti 
cenzą. Ir tas bus galima atlik
ti tik su pagelba daug ir invai- 
riausiu nauju maszinu Cenzos 
Biure. Tos maszinos padalina 
korteles sulyg metu, lyties, 
rases ir t.t. užbaigdamos net 
125,000 korteliu in diena.

Pirmu kartu skaitlynes bus 
renkamos savininku.

Paprastas asmuo atsakyti 
apie 30 klausymu. Kuomet pa
prastos ukes szeimynos turės 
atsakyti suvirsz 240 szeimy- 
niszku klausymu. Paprasti 
klausymai in ims užraszyma 
gyvenimo vietos, gyventoju 
vardus, amžius, szeiminisžkus 
santikius, usmeiszka auraszy- 
ma, mokslą, gimimo vieta, 
prigimta kalba, pilietyste, už
siėmimą ir industrija, darba 
ir t.t. į

Agrįkulturiszkus klausimai 
daug sunkesni, nes inims in- 
vairiausius užklausimus apie 
ūki ir visus ukes reikalus. !

Kiekvienas biznis szioje sza
lyje nuo didžiuasios korpora
cijos iki mažiausios krautuves 
mažose vietose, bus suskaity
ta cenzoje. Kiekvienas vetera
nas irgi bus suskaityta* su 
faktais apie tarnyste. Ir pįr- 
mu 'kartu darbo ir bedarbio 
statistikos bus renkamos Ir 
iszduotps. F. L. I. 8.

' . ; | ‘ ' iii " • ’I ||i f ' , lĮi

A.BE-CELA arba pradžia akaltyaie U| 
aazymo, del vaikams.

. W. D. BOCZKAUBKAS^CO.
MAHANOY CITY.
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— Ketverge pripuola Ame- 
rikoniszka szvente 
giving Day ’ ’.

— Morta Sakovskiene, 11 
S. Lehigh uliezios, likos skau- 
džei apdeginta, kada užsidegu 
ant pecziaus taukai. Stengda
mosi nutraukt deganezius tau
kus, užsidegė josios szlebos. 
Isz susima i szvmo motore nore- v

likos baisiai sužeistas per eks- jo nžgesyt liepsna rankoms, ap. 
plozija szuvio North Mahanoy sidegindama baisei.
kasyklose kada tampavo skyle. — 
Likos nuvežtas in Ashlando Ii- statys 
gonbuti.

— Prfteita Ketverga buvo 
pasklyde-s paskalas buk kokis 
tai Žukauckas likos užmusztas 
ant geležinkelio. Vėliaus pasi
rodė kad atsitikimas buvo ki
tokia. Vladas Szetauskas eida
mas in darba likos pagautas 
per mainieriu treina ir sužeis
tas skaudžiai. Vėliaus likos nu
vežtas in Locust ligonbuti ant 
gydymo.

— Automobilius prigulin
tis prie G. Davidson isz Tamak- 
ves, trenke in užpakali troko 
Beno Valiuko isz Barnesvilles 
ant Vulkano kalno. Valiuko 
trokas turėjo sustoti idant ji 
pataisyt, tame automobilius ad- 
bego isz užpakalio, trenkdamas 
in Valiuko troka. Ant giliuko 
nieką nesužeidė.

— Del daugelio gerai žino
mas profesorius John Jones, 63 
metu, mirė sirgdamas ilga lai
ka. Daugelis gal atsimys prof. 
Jones orkestrą kuri grajydavo 
Kaier’o Opera House. Velionio 
laidotuves atsibus isz namu jo
jo sesers Johnu Jenkins, 827 
E. Centre ulyczios.

—- Palicija padare 
ant jaunu prasižengėliu 
apipleszdavo 
kas tik papuldavo in rankas. 
Viso buvo szeszi isz visu daliu 
miesto ir atiduoti po globa ju
ju tėvo idant juos prižiuretu 
geriau nes kitu kartu bus už
daryti kalėjimo.

— Szv. Juozapo Lictuvisz- 
kas parapinis koras yra suren
gęs puiku teatra ir balių szi va
kara ant Norkevicziaus sales. 
Visus kvieczia szirdingai atsi
lankyti ir visiems 
“gud hums.” 
landa vakare.

— S. L. A. 211 Kuopa ren
gia dideli metini balių Soredo- 
je, Lapkriczio 27, 1929, Nor
kevicziaus salėje. Grajys or
kestrą pirmos klasos. Pradžia 
7:30 valanda vakare. Inžanga 
vyrams 50 centu, 
25 centai.

Thanks- 
“Saules” spau

stuve ir ofisai bus ta diena už
daryti.

— Antanas Kuczinskas, 
metu, 412 W. Centre ulyczios,

4 <

Saules

ablava
I kurie 

automobilius ir

užtikrina
Pradžia 7:30 va-

moterims
(t.95.

Smagi Ekskurcija 
in

Philadelphia
Per Thanksgiving Diena

KETVERGE
28 NOVEMBERIO

DUBELTAVAS 
TIKIETAS$3.25

Praleiskite visa diena ir vakara 
dideliam mieste. Matykite miestą 
Philadelphia. Dideli sztorai. Maty
kite |<era teatre ir kitokias vietas.

Isz Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:30 
Mahanoy City ....................  6:10
Tamaqua . .. 
GRĮŽTANT-

......................  6:39
Apleis Philadelphia 

Reading Terminal 6:55 ir 11:30 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:38 nakezia.

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 1 Decemberio
Dubeltavas tikietas in ten ir 

adgalios tiktai $3.25
Prisidėkite prie izitos linksmos 
ekskurcljoi su kitais ekursantais

Įsz Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mahanoy City .................... 2:49
Tamaqua, ............................ 3:16
GRĮŽTANT—Specialia trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:30 vakare. North Broad St. 
stacija 7:37 vakare.

• •

Ant Reading* Geležinkelio

apraszinoja ‘ ‘ Vienybe ’ ’
Narijauskas sekanczla diena 

Andriuszkevicziu * isz kalėji
mo iszeme.

— Lapk.

ome 
vestu-

Badai neužilgio valdžc 
nauja paczta,

1 kasztuos apie 50 tukstanezius 
doleriu.

— Angliszki

kuri h

laikraszcziu i 
buvo skelbia, buk Jonas Zaka
reviczius .likos nžmusztas su 
pienine bonka laikepienine bonka laike muszio 
tūlam saliuno kelios sanvaites 
atgal ir už kurio mirti trys ypa- 
tos likos aresztnotos. Gimines 
užginezina taja žino ir sako, 
kad Zakareviczius nedalyvavo 
tame visai, tiktai ėjo kalekta- 
voti ttkola ir likos mirtinai su
žeistas nuo ko mirė.

t Katre Jankauckieno mi
rė staigai nuo paralyžiaus po 
trumpai ligai. Velione gyveno 
pas duktere.

sako

palicijanto
už žadins ta 

Kra
ge id žia

Wilkes Barre, Pa. — Žadin
tojas Franas Tauza kuris likos 
pripažintas kaltu 

Tamosziaus
kausko isz Luzernes, 
naujo teismo.

— Petras Karnažauckas isz 
Scranton kuris apvogė Sugar 
Notch stoti, gavo 30 metu in 
kalėjimą.

gavo

New Philadelphia, Pa Po 
trumpai ligai mirė Jonas Miel- 
dažis, 49 metu. Velionis pali
ko tris brolius ir seseria Mari
jona Gormiene Mahanojui.

— Praeita Sereda likos su- 
riszti mazgu moterystes Ona 
Navrackiute su Mikolu Pute
le vieži u. Veselka atsibuvo pas 
nuotakos tėvus ant kurios bu
vo užpraszyta daug sveteliu.užpraszyta daug

- Kelios dienos atgal, An-
__L__ ______ j, nak- 
invyko nemalonus truksz-

pats J. An
sa v o smuklėj 

“•kostuineriu

driuszkevicziu namuose 
ti, 
mas. Apie 12 vai

>driuszkeviezius 
turėjo keletą 
Vienas ju, M. Kubilius, pasi- 
prasze savininko 
reikalu. ”
užpakalines duris. Bet Kubi
lius, vietoj iszeit lauk, nuėjo 
in virszu, in Andriuszkeviczie- 
nes miegamąjį kambari. Kam
bary buvo szviesu, todėl An- 
driuszkeviczienc,
szalia jos ant lovos sodinti 
svetima vyra, szoko isz lovos 
klausdama ko jis atejas. (Ku
bilius ja pagriebė, prispaudė 
už gergles prie lovos ir pasa
kė ko jis noris... Ir jeigu jo 
norui nepasiduos per 30 mi- 
nueziu, tai) užmauglsias!.. •> 
Moteriszke, matydama savo 
gyvaseziai pavoju, 
gražiuoju praszytis.
reike užrakinti duris, kad kas 
nepamatytu. .. Tada Kubilius 
ja isz lovos paleido, užrakinti 
duriu. .Jos apsivilkti naktiniai 
marszkiniai jau buvo supleszy- 
ti ir ji — nubėgo žemyn szauk- 
daina pagelbos. “Pėdomis” 
vyras jau ir ten ir randa Ku
bilių atsigulusi in lova, 
kianti žmonos sugryžtant.

Andriuszkeviczius
Kubilių pradėjo “bueziuoti” 
taip, kad tuoj lova buvo pil- 

Po tam dar “nu- 
žemyn, ir ežia Kubi

lių taip apspardė, kad szis bu
vo negyvas. Prie to, ežia bu
tą ir Kubiliaus ir Andriuszko- 
vieziaus draugu, ir jie apsida
lino antausiais. Pamate, kad 
Kubilius dar vis “miega,” vi
si iszsigando. Andriuszkevi
czius pats pasidavė policijai, 
sakydamas “jau viena hobiu 
užmusziau, su manim daryki
te, ka norite.” Andriuszkevi
czius nugabentas in apskr. ka
lėjimą, o Kubilių, iiuvežus li
goninėn, “atgijo” ir girdot, 
taisosi. Daktarai sako, viskas 
busią gerai, tik nosis per daug 
nukreipta in szona ir jos ne 
bus galima atitaisyti. Matyt, 
Andriuszkeviczius ta nosį nu
kreipė, kulnia pataikindamas, 
smarkiai spirdamas, kaip tai

na kraujo.
sineszes”

7
> >

iszeiti savo4 4 
I

Savininkas parodo

pa m a ežius i

užmauglsias!..
matydama

pradėjo
Pasisakė

atgijo

4 4

lau

žinoma 
bueziuoti

1

miega

Cleveland, Ohio.
16 d., suėjo in szeimyniszku 
gyvenimu Feliksas Gaižutis su 
St. Kazakiute. Szliubu 
Lietuviu bažnycziojc,
viu balius buvo Lietuviu sa
loje, dalyvaujant daugeliui 
svecziu. Linkėtina jaunave
džiams linksmo gyvenimo.

T Lapk. 13 d., staiga mir- 
czia mirė Juze Juszkeviczie- 
ne (po tėvais Ankudnvicziute) 
Paėjo isz Lietuvos isz Skriau
džiu k. Vedus buvo Lietuvoj, 
su Jonu Rcveltu, likus nasz- 
1c apsivedė su Vincu Juszke- 
viezium, su juo pragyveno 12 
metu. Palaidota Lapk. 18 d. 
dalyvaujant dideliam 
draugu.

bariui

Isz Lietuvos.
NOREJO ISZVOGTI 

JAUNAJI
Kelme. Szio rudens pradžio

je viena be galo insimylejusi 
panele sumanė pa rimti szliuba. 
Jaunoji buvo jau pagyvenusi 
ypata, o jaunasis vos sulaukės 
18 metu. Tėvai buvo prieszin- 
gi ir del to sumano savo sū
neli iszvogti isz jauosios. Bet 
antros puses gimines pasiprie- 
szino ir bažnyezioj kilo musz- 
tynes. A

Laimėjo jaunosios puse. Ku
nigas szliubu davė.

RADO LAVONA.
Nemuno ir Neries santako

je buvo rastas vyriszkas lavo
nas.
rio patrono gi Iže. 
revolverio nerasta, 
apžiurėjus paaiszkejo, kad tai 
esąs St. Suchockis isz Marian- 
kos. Gydytojas linkės many- 

greieziau pats nusi
žudo. Bet gali būti ir kitaip.
<«T>nTTTTM VERDA PEKLA.

Szalia jo gulėjo revolvc- 
Bet paties 
Smulkiau

ti, 'kad jis

ROJUJ”
Rokiszkis. Spaliu 30 d., per 

radio isz Maskvos praneszta, 
kad iki Sausio 1 d., visoj res
publikoj turi užbaigti duonos 
rekvizicija. Ūkininkai duona 
slepia žemoje. Už slėpimą 
sza ūdyta 
mokytojai, kurie pritarė sle
piamam darbui.

GAISRAS ELGETNAMY.
Rokiszkis. Spaliu 28 d. 

getnamio pirty kilo 
gaisrininkai 

darban, didele pirties vietoje 
— stovėjo tik pelenu krūva.

62 ūkininkai ir
sn-

4

Iki

el- 
gaisras. 

prisirengė

y

SZVIESUS ŽODELEI.

Moteres su szirdže ir su 
kur yra tik

ras j u privalumas ir su szir
dže eina prie jojo.

Moteres turi būti atsar
gios meile jo — juk meile ne
galima atidavinet ir 
kaip sena skudurą.

* Pavieni szirdis, 
gyvenime, turi ant galo prisi
glaust prie <ko norint s, teip 
kaip szlaužo hiksztas mėtytas 
per vilui.

* Kas 'kalbai, 'kad ' įnylii 
žmonije, o selina ir musza pri- 
sigretimas žmonis per galvas, 
tai yra melagis.

Dora motore
ant nuobodaus 

mo; darbszi motore {nuolatos 
skundžiasi ant trumpumo die
nos.

♦

#

savžinia atmena

Pavieni

ka d

dže

mainyt

netyla

nesiskun-
gyveni-

Motore patogi o kvaila, 
tai kaip auksine rinka perver
ta per sznirpszles kiaules.

Ne vienas da •neiszradoV V 1V11UO 44 l Cl 11 V)

kur moteryje sėdi gera ir pik
ta dvase.

* Adomas ir Jova buvo pir
mutine pora bet pirmutiniu 

—F.prietelium buvo voluos.

ANT PARDAVIMO.

Geras pirkinys del gero pir
kėjo, grosorno ir buezerne, biz
nis iszdirbtas, geroj apgyvotoj 
vietoj. Atsilankykite pamatyt. 
Kreipkities ant ladrcso: (t.96 

327 Penn St. Tamaqua, Pa.
X
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GUATEMALA VULKANAS VELA ATSIGAIVINO PADARYDAMAS DAUG BLEDES.
12,300 pėdu, prie Pacifiko mariu, antru kartu in sanvaite 

aplinkinėje kalno.
Vulkanas “Santa Maria,”

veme siera, su akmenais užmuszdamas apie 400 gyventoju miesteliuose 
Paveikslas nutrauktas isz lekenezio eroplano.

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

NUOBODU BE “SAULES.” 
į *

— Pas mus vis sunku 
pinigais, bet prisiuneziu jum 
nors ant moto lužmokesti niž 

be kurios negalima
ant meto lužmokesti 

Saule

SU

“Saule” 
apsieiti, kuri yra vienas isz ge
riausiu laikraszcziu. Butu 
mums, laibai nuobodus gyveni
mas czionais be “Saules. 
Jonas Szerkeviczius 
town, Ohio.

laikraszcziu.

Youngs-

»j tai sziadien bu- 
o kada jiems

KA RASZO KAREIVIS DĖ
DĖS ŠAMO APIE “SAULE”

Pas mus randasi daug Lie
tuviu, bet ne turi noro ant 
skaitymo Lietuviszkai o Ang- 
liszkai nemoka, bet jeigu skai- 
tvtu “Saule
tu seržantais, 
apie tai iszdedu tai ant manes 
pyksta. Nuo kada asz pradė
jau .skaityti “Saule,” tai ga
vau g 
dastojau czina seržanto 
ir augszczi.au kilsu.
yra labai geras laikrasztis, kū

gy-

JONUKO BAIME
PASAKAITE

i

SZIRDIS SKAUDA KAI? 
NEGAUNA “SAULES”
Duodu žinot, kad persikėliau 

in nauja vieta ir todėl buvai 
labai nuliudus kad “Saule” 
neatėjo ant naujo adreso. Mel
džiu neužmirszt ir prisiunsti 
ant naujo adreso nes mano 
szirdis skauda ir trokszta

Saules,“ kuri yra vienu isz 
laikraszcziu. Vėlinu 

jum viso labo ir pasekmes.— 
Juozas Kazlaucka, Askron, O.i

Szimet 
Lietuvoje ir

praleidom 
isz

adreso nes 
skauda ir

ATVAŽIAVO ISZ LIETU
VOS NUBODO BE 

“SAULES.” 
vasara

pargryžus 
tėvynes nubodo gyvenimas be 

todėl skubinu su 
prenumeratos ir 

siunskite taji malonu sveczia
vela in musu namus. — Su 
guodone Mrs. Agnieszka Gran- 
sky, Jersey City, N. J.

“Saules,” 
prisiuntimu

< < 

geriausiu

Vasara Jonuko tėvas, iszei- 
damas Nedėliojo in bažnyczia, 
liepe savo vaikams gražiai elg- 
ties Besibarti ir poterius kai- ■ 
heti, nes szventa diena pride
ra Vieszpati garbinti. Paskui I 
iszbare vaikus, kad mindžiojo 
pieva pas durpine rugiu lau
ke ir užgynė jiems ten vaiksz- 
czioti.

Visi vaikai pasižadėjo isz- 
pildyti tėvo insakyma.

Nespėjo tėvas iszeiti, kaip 
Jonukas, ’dvylikos metu vai
kas pradėjo rengties eiti in 
durpine iszsimaudinti!

— Pieva vistiek jau isz- 
mindžiota, masto sau ugi kas 
žinos, kad asz ten nuėjės isz- 
simaudžiau!

Ne ilgai laukes, pasileido 
nuo gradines (lenczugo) mar
gi ir rudi, iszbego drupines 
linkon ir netrukus jau sėdėjo 
pas vandeni, rengdamos! gerai 
iszsimaudyti. Tik staigai pra
dėjo szuniukas smarkiai loti 
rugiuose.

Jonukas paszoko ir masto: 
Tikrai jau kiszki szunes paga
vo, bėgsiu, kad per daug nesu-

Jonukas bėga ir 
dar siundo szunis, kad laikytu.

Bet nubėgės, jis labai nuste
bo, pamatęs, kad^szuns nieku i 
nedrasko, tik gėriai loja, žiu- < 
rodami in kažin koki pasiszau- 
szusi daikta. O kadangi buvo 
rugiai tankus, tai jisai negalė
jo gerai inžiurėti. Jau ėjo ar
tyn, kaip pajuto, kad nežinia 
kas jam peczius drasko ir ke
pure nuo galvos numėtė. Pas
kui labai skaudžiai eme dras
kyti jam virszugalvi.

Jonukas, nieko nelaukdamas 
pasileido bėgti namo, ir szuns 
lodami ji vejasi. Apėmė ji di
dele baime, nes jau žino, kad 
jam ant galvos kažin kas tupi 
drasko; pajuto, kad ir api- 
kakle szlapia, sieke ranka ir 
pamate kraujus.

Dabar Jonukas dar labiau 
Jonukas bėga ir

4
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si

draskytu.Siuncziu jums užmokesti už 
jau laikas past- 

■nenorime
“Saule” 
baigė 
4 4 

ta.
. viena

nes
nes nenorime idant 

Saule” butu mums sulaiky- 
Teipgi prisiunezem jum 

nauja skaitytoja musu

NUBODU BUVO BE 
“SAULES.”

Prisiuneziu prenumerata už 
užra- 

laimingos i 
skaitytoju.!

paliovęs 
bet be jos 

kai]) tik pa
ar

tai turėjau ei
ti pasiskolint ir nutariau vela 
užsiraszyt. Vėlinu kožnam už- 

Saulo” kas tik mo
ša u už

siraszyt. — Mrs. Antanina Die
gu vieno,

Saule maneir vela i 
skaitlį 

szeimvnos 
buvau 

Saule, 
negaliu nurimt, 
matau kad pas kaimyną 

“Saule”

“Saule” 
szykite in 
jusu 
Tula 
skaityt i

nesza

laika
4 i

| dranga Feliksą Patacku ir da
bar busimo visi trys draugai 

Saules’’ be kurios nelinks
ma gyventi.

I vii užilgioi
be kurios

Pasirūpinsime ne 
skaitv- 
.1 uozas 

Vinkeviczius ir C. Vasiliauc- 
kas, So. Boston, Mass.

4 i

daugiau nauju 
toju. — Su pagarba,

J
I
I

Saule ” tai
ina korparalu o vėlinus 

o gili 
Saule”

4 4

4 i

ris žmogų mokina padorei 
venti ir tuom paežiu laikupaežiu 
suezedina pinigą ir nepralei- 
dže ant inunszaines, kaip tai 
daro kiti kareiviai.
laikrasztis, tai mano laikrasz- 

ji skaityti 
pakol gyvas busiu. Su pagar
ba, seržantas Thomas Huston,

tis ir nepaliausiu

“Saule”

Fort Washington, Md.V * '

numcrata už 4 4 Saule

UŽRASZE “SAULE” IN 
LIETUVA.

Prisiuneziu tamistoms prie- 
ir užra-

szau del savo mylemos sesutes 
ir szvogcrio in Lietuva. Skai- 
ežia u daug laikraszczi u, 
ne vienas man teip nepatinka 
kiaip “Saules” nes yra sma-

• Kaz. 
Vengras. — Altoona, Pa.

“Saules” 
giauses už visus kitus.

bė t

SKAITYS “SAULE”
PAKOL GYVAS BUS.

Meldžiu man dovanoti kad 
negalėjau groieziau prisiunsti 
užmokesti už laikraszti “Sau
le” be josios negaliu būti kolei 
gyvas busiu “Saule” 
liausiu skaityti, 
smagiausias laikrasztis 
svieto. — F. Navickas, Pitts
burgh, Pa.

yvas busiu nepa
neš tai v ra 

ant

siraszyti “ 
ka kiek skaityt ir jaja

Plains, Pa.

SAULESKAITO “SAULE” 20 ME
TU IR NĖRA GERESNIO.
Dovanokite kad užsivelinau 
prisiuntimu užmokesti

Saule” be kurios negaliu ry
ja ja jau

su
4 4

maut, nes skaitome
20 metu ir nepaliausime skai
tyti nes geresnio laikraszczio 
Amerike gal nesiranda. Vėlinu 
jums viso labo ir laimes. Su pa
garba, Mrs. Veronika Deresz- 
•kiene, Custer, Mich.

HZ

Skaito saule 14 metu 
IR DA SKAITYS.

Prisiuneziu jum asztuonio- 
litn metine užmokesti už “Sau
le” nes tiek metu jau skaitau 
ta brangu laikraszti ir skaity
siu jaja ilga, ilga laika ir gei
džiu, kd kožnas Lictuvys skai
tyt’1 jftj*1 ° ypatingai moterė
les. Linkiu “Saules”

kanuogeriausios 
laimingiausios klioties kaipo 
ir merginoms kurios dirba prie 

laikraszczio. Steng-

tracijei
adm'inls- 

ir

“Saules”
si uosi u visom pajėgom prikal- 
binet nauju skaitytoju, nors 
jau turiu prikalbinus keturis 
naujus ant 1930 meto ir ti
kiuos kad turėsiu tame pasek
me. Su pagarba, Mrs. B. Sta- 
panavieziene,panavieziene Minersville, Pa

TURI LINKSMA UŽSIĖMI
MĄ VAKARAIS.

Aeziu tamistoms kad nepa
liovėte siuntinėt “Saule” be 
kurios butu man labai nubodu. 
Vakarais turiu linksma užsiė
mimą pakol perskaitau 
le” ir nusijuokiu szirdingai ir 
galiu ramiai miegoti, 
man labai patinka 
kad visos moterėlės ja skaity
tu. Su pagarba Anele Kalauc- 
kaite, Philadelphia.

Saule

4 4 Sau-

“Saule” 
ir vėlinu

SAULE” 
SMAGIAUSIA.

Skubinu su prisiuntimu už- 
mokesezio irž “Saule”, nes be

4 4 GERIAUSE IR

“Saule” 
josios negaliu rymaut ir labai 
nubodu. Galiu aiszkei sakyti 
kad “Saule”
riausiu ir smagiausiu laikrasz
cziu už visus kitus Lietuvisz- 
kus laikraszczius Amerike. 
Teipgi siuncziu szirdinga aeziu 
už apdaryma man senos mal
daknyges nes nestikejau idant 
teip puikei apdarysite apdris
kusia knyga kuria da atsive
žiau isz Lietuvos. Su paguodo- 
ne, Mrs. Anele Rimkuviene, 
Scranton, Pa.

yra viena isz go

laikraszczius

Mrs.

Jeigu

eina viskas

OZIONATS ATSIBUS KUMSZTYNES KURIOSE DALYVAUS IR MUSU SHARKEY.
Daugiau kaip 200 darbininku stengėsi užbaigti szita vieta Miami, Floridoje kur atsi-

Lietuvys Jack
bus žymios kumsztynes tarp geriausiu musztuku. Szioje vietoje sutilps 50,000 žmonių kurie
prisižiurines trejiems sunkiems kumsztininkams tarp kuriu muszis ir musu 
ai....1,^..Sharkey—Žųkauckas.

< * t
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nusigando.
rėkia, kiek tik gali.

— Gelbėkite, kas galėda
mi motinėlė, gelbėk, piktoji 
dvasia man ant galvos atsitū
pė.

Taip Jonukasrėkdamas 
parbėgo namo. Pribėgės prie 
tvarto, pajuto, kad kažin kas 
jam nuo galvos nuszoko. Da
bar jis pasidrąsinęs pažiuręs, 
kas ant jo galvos tupėjo. Ugi 
žiuri... ju paežiu katinas rai
nis ant kraiko užsįlipes volosi 
kruvinus nagus.

Jonukas atsikvotejes ir sziek 
— tiek aprimęs, pradėjo visuo
met savo tėvu klausyti. Jonu
kas savo prižadejima iszpilde 
nes bijojo kad kitu syk -di
desnes bėdos nesutiktu.

Goriau būti niekszu popu 
no kaip turtingu mužiku.

neiszsitobulines 
žmogaus protas, tąda už niek

(BeU Phone 872)
331 W.CentreSt. Shenandoah, P**

\ Ant. J. Sakalauskas 
! LIETUVISZKAS GRABORIUS

Nuliudimo valandoje intei- 
t kiam geriami patarnavime. Pa- 
K laidojimu atliekam rūpestingai 

ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

I
Isz Mahanojaui ir Girardvlllei 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in desiimti 
minutu. Bell Telefonas 872
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kiine Sstoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

1

1

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

*20 W. Centre1 ir *03 W. Mahaney St.-

Laidoja kunua numirėliu. Paaamde 
automobiliui del laidotuvių, kriku- 
tiniu, voleli j u, paaivatinijimo ir t. t.

i

i «

augszczi.au



