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ISZ AMERIKOS
... ........... ...

PARGABENO 75 RUSIJOJ 
ŽUVUSIUS AMERIKOS 

KAREIVIU KUNUS.
New Yorkns. — United Stn- 

tęs linijos garlaivis President 
Roosevelt sziandio pargabeno 
septyniasdeszimts penkis kil
nus Amerikos kareiviu, žuvu
siu Archangelo fronte, Rusi
jos sziaurcj, 1918-19 metu žie
ma. Keletas ja, kuriu vardai 
nežinomi, bus palaidoti Nacio
naliniuose kapuose Arlingtono, 
kiti gi bus pargabenti palai
doti vietose, isz kur jie buvo 
kilę. Daugiausia ju parėjo isz 
Michigano valstijos.
I8Z8IGANDO IR UŽ 15 

MINUTU MIRĖ.
Pottsville, Pa. — Lapkriczio 

9 d., in Vinco Mencevicziaus 
smukle, N. Center JSt., atėjo 
prohibicijos agentai. Jio iesz- 
kojo ‘maeniausio tranko,”
jo uoszve p. Makanskiene tuo 
tarpu dirbo prie “baro.” Pa- 
maezius negeistinus sveczius, 
moteris taip iszsigando kad 
parpuolė ant grindų ir už 15 
miliutu mirė.

KETURI MEDŽIOTOJAI 
UŽMUSZTI; DAUGELIS 

SUŽEISTA.
Harrisburg, Pa. — Panede- 

lyje prasidėjo sezonas medžiok
les ant stirnų ir elniu. Pirmuti
nėje dienoje keturi medžiotojai 
likos užmuszti per savo drau
gus o daugelis likos paszauti. 
•PcMnsylv^nijoj 
toju iszsicme laisnus ant tojo 
sporto.

DAUG YRA PANASZIU 
MOTERĖLIU.

J.

o

baro.

KK),000 medžio-

Patterson, N. J. — Mrs. 
Grace Walsh apskundė savo 
vyra Roberta kad jisai neduo-

LIETUVYS
NUŽUDYTAS

SLAPTINGA ŽUDINSTA 
UGNAGESIU KAPITONO.

NUŽIŪRĖJIMAS PUOLĖ 
ANT TĖVO.

Newark, N. J. — Dekavones 
dienoj anksti ryta rastus jo lo
voj suszaudytas Newarko 
gaisrininku departmento kapi
tonas Jonais Tartis, Lietuvis. 
Viena kulka perėjusi galva, 
atra rankai, ir treczia szaliu 
gnlvos per pugulvc insimigusi 
in mat rasa. Tas rodo, kad jis 
suszaudytas miegant.

Slaptybe denge piktadari ir 
žudystes prižastis. Detektyvai 
mano, kad isztyrus priežastis, 
del kuriu jis atsiskyrė su savo 
žmona, Lenke du metai atgal, 
bus galima gauti siūlo gala, 
kuris gali privesti prie kalti
ninko. Nužiūrima žmogus, su 
kuriuo jo buvusi žmona turė
jo groserio bizni, dalininkais. 
Klausti detektyvai, kur jos 
dalininkas yra ir kaip jo var
das, ji pasidarė isteriszk, užsi
gynė, kad nežino, nei kaip jo 
vardo isztarti. Tas jos partne
ris kažin kur dingės ir nepa
sirodo visa diena. Detektyvai 
jo ieszko. Kapitono gimines, 
gyw. 160 Dayton St., pasakojo, 
kad du metai atgal ir szautas

suszaudytas

slaptingas iszuvis, kurio (kil
me neiszaiszkinta. Tartieno 
buvusi aresztuota, bet atsisa
kius kapitonių ja kaltinti, 
paleista ir’" tdomet kapitoną 
sužeidęs szovikas nesužinotas.

Kapitono tėvas Domininkais, 
sesuo Ona ir jo žmona laikomi 
be užstato, kaip svarbus liudi
ninkai.

Kapitonas Tartis moko i il
si atymu jr iszlaiko egzamena.

ji

da jai pinigu ant maisto ir kad Nuo Birželio buvo isz tarny-
viską pats praleidi ne ja. Kada 
sudže jojo užklauso ar teisybe 
ka motore jam užmetineja, vy
rukas pro aszaras atsake: 
“Kaip-gi asz galiu viską pra
leisti kad nuo manos viską ati
ma kada pameszu namo. Ana

bos iszejes, del nesveikatos.
Vėliaus telegramai danesza 

buk policija aresztavo Domi
ninką Tarti, nuszautojo kapi
tono Tarczio tęva, kaltinama 
savo sunu nuszovus. Tartis, 

' kapitono 7.0 metu amžiaus tc-
diena isz savo pedes užmokė- Y.aa- policijai prisipažino, ‘kad
jau už tabaka ir paperosus vie
na doleri o likusius 34 dolerius

jis paslėpęs .38 kalbro revol
veri norėdamas paslėpti sau-

atidaviau savo paežiai už įaĮ žudystes nuožiūra. Kadangi
gavau tiek koliot kad ne pats 
velnes negalėtu to iszlaikyt.”

O tai netikės vyras, kaip ji
sai dryso iszleist doleri be pa- 
velinimo moteres! In koza su 
tokiu nelabu! Czia paeziule rei
kalauja ant szilkines dreses ir 
paneziaku o jisai iszdave net 
visa doleri!

Sudže tai iszgirdes nuspren
dė sekaneziai: vyra paleido na
mo o moterėliai davė tiek pipi
ru kad atsimins lyg sudnai die
nai.
MOTERES TURI DIRBT TIK 
A8ZTUONES VALANDAS.
Washington, D. C. — James 

J. Davis, ministeris dariio, kal
bėdamas per radio, pareikalavo 
8 valandas darbo per diena ir 

• dvi sanvaites vakaciju kas me
ta del moterių Amerikoniszku 
dailininku.

Sako jisai kad vyras dirba 
per diena asztuones valandas 
bet jojo pati dirba nuo pat ryto 
lyg pusiaunakt be perstojimo. 
“Motoro yra didžiausiu ir 
darbszcziausiu valdytojam biz
nio ant svieto,” 
vis.

Gerai ponui Davis’ui taip 
kalbėt nes jisai yra milijonie
rium bot tegul atvažiuoja in 
Pennsylvania su savo motore 
persitikrint darbinnkiszka gy
venimą, tai turėtu kitokia nuo-

kapitonas nuszautas .38 kali
bro kulkomis ir kadangi jo 
tiesios rankos alkūne perszau- 
ta ir vienas szuvis invarytas in 
pagalve, be zuvio in galva, ku
ris ji užmusze, policija netiki 
saužudystes teorijai. Del to 
nužiūri, kad tai bus tėvo dar
bas.

Tartieno ir buvo skaitoma 
viena svarbiųjų liudininkių, 
tacziau paleista jos advokato 
priežiūroj.

“Motore didžiausiu

— kalbėjo Da-

mOĮLg. -;.2 r

ŽUVUSIEJI AMER1KONISZKI KAREIVIAI PARVEŽTI NAMON ANT PALAIDOJIMO
I

H
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Kariaudami už savo vėliava tolimam Sibire, 75 Amerikoniszki kareiviai, kurio atbu-
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vinejo tarnysta laike Sviotines Kares ir ten paguldo savo gyvastis, likos 
laisva Ievyne Suv. Valstijas id uit silsėtis amžinu atsilsiu tarp savo draugu. Pamaldos buvo 
laikytos ant doko No. 4, Hoboken, N. J., po tam grabai buvo sudėti ant trukiu ir nuvežti in 
Westus isz kur kareiviai paėjo.

atgabenti in savo

BAISUS
ATSITIKIMAS

ADGIJO ANT KAPINIU BET 
BE BURMISTRO PAVELI- 
NIMO GRABAS LIKOS NE 

ATIDARYTAS.

Carsac, Francija. — Ant czio- 
naitiniu kapiniu atsitiko se
kantis atsitikimas kuris per
ėmė baime viso miestelio gy
ventojus. Senas gaspadorius 
Landru sirgo kolos sanvaites ir 
staigai mirė, kaip visi mane.

A

ISZ LIETUVOS
NUŽUDĖ SAVO TĘVA
INMETES IN PELKE, MA
NE TAIP IR PRAEIS. BET 
POLICIJA SUĖMĖ , NU

BAUSTAS VISA AM
ŽIŲ KALĖTI.

________  I

Panevėžio ap/-Rokiszkis.
gardos teismas nagrinėjo Ta
do Kriukelio, kuris nužudė sa
vo sena tęva, byla. Bylos eiga

Daktaras imdavo paliudinima ^^ia: J?n?s Kriukelis, gyv.
žemes

1 *
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DUKRELE SUMUSZE TEVA 
SU BOTAGU.

Evansville, Pa. ‘— Ašztuonio- 
likos metu Blanch (Boyer su 
botagu isapere kaili savo tėvui 
kuris jaja isztrauke isz auto- 
mobiliaus idant užbėgti jai va
žiuoti su jaunikiu in girria.

Vaikinas po tokiam atsitiki
mui daugiau neatlanko savo 
mylimos nes dasiprato, jaigu 
apsipaeziuotu su tokia mergina 
kuri savo.tevn sumusze, tai gal 
su pokeriu perskeltu ir jam 
galva.

ŽUDINSTA KALĖJIME.
Ossining, N. Y. — Kai įnin

kąs Ruben Kaminski, 17 motu, 
likos subadytas su peiliu per 
nežinoma kalini Sing Sing ka
lėjimo už iszdavi-ma palicijai 
savo draugo. Abudu radosi tam 
paežiam kalėjimo. Kaminskas 
likos nuteistas in kalėjimą už 
pavogimą $844. nuo Admiral 
Rubber Co., Brooklyne, už ka 
gavo 15 metu kalėjimo o jojo 
draugas Jokūbas Burakov, 17 
metu, taipgi likos nubaustas 
kuri iszdave Kaminskis. Mano
ma kad tai jisai subadė ant

SUGAVO PAVOJINGA 
PAUKSZTELI.

New York. — Ana diena pa- 
licija uždare pavojinga pauksz- 
tcli, koki tai Ed. Hefferman 
kuris varo szitoki bizni: tran
kosi jisai po visas Suv. Valsti
jas ir paeziavosi vis su nauja 
mergina nuo kuriu isztraukda- 
vo pinmiaiise visus pinigus. Po 
vinczevonlai iszvažiuodavo ant 
“saldžiosios keliones,” kelio
nėje apvogdavo, jais nuo visko 
ir palikdavo mergina hotelyje 
be cento. ’Tasai szposas pasise
ko jam 29 kartus bet su 30-ta 
pakliuvo in rankas palicijos. 
Kaip iszsidavo, tai in laika ke
turių menesiu apsipaeziavo su 
29 merginoms ir naszlems. Ap
skaitė kad nuo j uju paėmė arti 
25 tukstanezius doleriu. Ka su 
juom padarys tai nežino bet 
sziadien sėdi kalėjimo ir maus
to apie savo paeziulos.

Isz Visu Szaliu 
--- «---  

DIRBTUVE 
ANIUOLELIU

Didesios kaime, 15 ha. 
savininkas, apženijo savo su
nu. Tada. Tuoj po vestuvių, 
marti ir žmonos prikalbėtas 

seneli pradėjo invai- 
riais budais kankinti ir ne
duoti valgio. Priversta ieszko- 
ti pagelbos, senukas gavo Uly- 
teles szalpinej draugijėlėj pa
ramos. Nebegalėdamas su su
narni sugyventi, savo 7 ha. 
žemes perrasze dukteriai, Žy7 
veliauskienea, gyv. Vižaiczlu 
kaime. 1929 m. Gegužes 15 d. 
senelis isz Žyveliausku iszejo 
in Rokiszki, o isz ten — buvo 
nutaręs eiti in Didėja trumpu 
reikalu. Ta paezia diena ir su* 
nūs, Tadas nuvyko in Rokisz
ki ir sutikės tęva, 
kad jis vyks in Didėja. Pava
karėj, kai senelis isz Didesios

saldžiosios keliones

NEDORA MOTERE NUŽUDĖ 
KELIS SZIMTUS MAŽU 

KŪDIKIU.

Podolius. — Vietine palicija 
{itidcnge ana diena tūla 

aniuoleliu fa'brika
diena

“aniuoleliu fa'brika,” kuriamo 
jau nuo keliu metu dirbo dan- 
giszkus aniuololius, o kurio loc-

smert Kaminski.

PARDAVĖ PACZIA

FORDAS PAKELE SAVO 
DARBININKAMS 

MOKESTI.
Detroit, Mich. — Ford Motor 

Co., apreiszke buk pakele savo 
darbininkams nuo 6 ant 7 do
leriu per diena pradedant nuo 
Imos Decemberio. Pakėlimas 
algos buvo del tuja kurio neuž
dirbdavo po 7 dolerius ant die
nos. Tieji kurio uždirbdavo nuo 
7 iki 10 doleriu ant dienos ap- 
iakys 5 centus daugiau ant va
landos.

Padidinimas mokescziti <Ja- 
eis ant 20 milijonu doleriu’dau- 
giau permeta arba po 1,628,450 
doleriu ant menesio. Apie 115,- 
640 darbininku uždirbanti po 
7 ir 10 doleriu aplaikys 5 cen
tus padidinimo o 24,320 aplai- 
kys po 7 -dolerius ant dienos. 
Tiktai Amerikoniszkoso dirb
tuvėse v darbininkai aplaikys 
tuos pakėlimus; > l

I
*

KUPCZIUI KIAULIŲ.
Croning, Colo. — Gyventojai

nininko buvo kokia tai Magda
lena Vortimonicno kuri priimi
nėjo mažiulelius nekaltus kū
dikius ant savo “puodelio” 
ypatingai nuo motinu kurioms 
ojo aipio paslepima negeistinu 
vaiku, nesirupindamos kaip to
ji Vortmoniene apie vaikus rū
pinsis ir kokia apgloba turės 
ant j u.

Prie tyrinėjimo graboriu isz- 
sidave buk Vortmoniene šlepe 
lavonus savo auku ir prisipaži
no buk in szoszis menesius at-

UIII 
kuris plauko

szios aplinkines taip inirszo 
ant savo kaimyno Paul Nelson, 
kuris turi didele farma (ranch) 
kad butu ji pakorė kad nebūtu 
isdbeges isz pavieto. Priežastis 
tojo iiurszimo buvo ta: Nelson 
pardavė savo daibszczia paezia I 
kokiam tai kupeziui kiaulių už 
4,000 doleriu. Gyventojai suva
žiavo in jojo namus bet pauksz- 
telis jau buvo dingos o kup- 
czius priverstinai iszsivežo mo
tore nežino in kur.

MERGINOS NENORI ILGU 
SZLEBIU.

Cleveland, Ohio. — Ant sei-

Paskutines Žinutes
- -7 /

11 Newark, N. J. — Laiko 
užsidegimo ligon'butes del vai
ku, likos iszgelbeta 69 sergan
ti vaikai. Ugnis kilo X-rej 
kambaryje.

11 Moskva. — Ant Baltųjų 
mariu nuskendo laivas 
Intornacional,”
isz Kernos. Badai visi laivoriai 
draugo žuvo su laivu.

11 Tokio, Japonija, 
poniszkas laivas Tsurashi Ma
ru nuskendo su 30 žmonimis o 
28 likos iszgel'boti per pakrasz- 
tinius sargus.

fl Wilkes-Barre, Pa. — Jo
nas Mali na nekas, 28 motu, isz 
Dunmore, likos nubaustas ant 
15 metu in kalėjimą už 100 
ąpiploszimu Scrantono ir kito
se miestuose.

1f Nanticoke, Pa. — Mikola 
Jasinskas, fanneris isz Szik- 
szinos, pabludo laiko sniegines 
viesulos ir butu suszales ąnt 
smort, bet in laika žmonis ji

— Ja-

v

surado.
11 Now York. — Czionaiti-

nei bankai iszdalys 200,000,000 
doleriu tiems kurio czedino pimo International Ladies Gar

ment Workers, kuris prasidėjo 
czionais, likos svarstyta apie 
naujas ilgas motoriszkas szle- 
bes. Du szimtai delegatu per
statant! 65,000 siuvėju, panie
kino nauja mada kad ilgos szlo- 
bes yra nesmagios ir tik bus 
sunkonybo del daibininkiszku 
moterių ir merginu. Delegatai 
yra tosios nuomones kad mor- no jo. Tai rots galėsiu del visu

nigus Kalėdų Kliubo.

SUDIA. I

Sudžia:— Kada tu girnos! '
Ar

ponas sudžia nori žinoti die
Kaltininkas atsako:

na mano gimimo! O! Dievitil 
Gal gausiu dovanele toje die-

ginos pritarė kad neszioti kel- pasigerti kad ponas sudže ma
juos ne kaip szlebęs. J ne apdovanojoj _____ _

ji i

mirties neapžiurejas gerai la
voną ir paliepė palaidoti miru
si. Kada graba leido in kapa, 
davėsi girdėt balsas ir baisus 
dejavimas ir baladosimas gra
be. Žmones beveik visi pabėgo 
isz persigandimo. Keli drąses
ni pasilikia ėmėsi prie atidary
mo grabo bet duobkasiai nepa- 
velino ant to, remdamiesi ant 
iszduotu tiesu kad nevalo ati
daryti grabo be pavelinimo 
burmistro. Po gerai valandai 
atėjo burmistras ir atidaro gra
ba bet Landru jau buvo ant 
tikrųjų mires. Pažino visi kad 
žmogus buvo ant tikrųjų adgi- 
jas nes veidas buvo apdrasky
tas ir sukandžioti pirsztai. Tai 
mat per savo tamsybe ir tiesas 
žmogus turėjo mirti.
MOTINA APLEIDO VYRA gryžo pas Žyveliauskus — jo 
IR PABĖGO SU JAUNIKIU | Tadas kely lauke. Nelai-

mei, senelis pavargo ir prio 
akmens atsigulė. Tadas priė
jės prie tėvo, paėmė už plauku 
ir pakeldamas galva ja su
daužė in akmeni. Tadas tada 
ji nunesze in pelke, manyda
mas, kad ten jis supus. Atlikęs 
žiauru darba, sužverejelis nuė
jo in Žyveliauskus ir prane- 
sze, kad tėvas pražuvo. less- 
kant, rasta kepure ir lazda, 
bet Tadas in tai domes no 
kreipe. Tadui nuėjus in poli
cija praneszti, kad jo tėvas žn-. 
ves, policija ji aresztavo, pa
siremdama tėvo skundu. Teis
mas tevažudi nuteisė visa am
žių kalėti.

KLEBONIJOJ 
ŽMOGŽUDYBE.

Nevarenai. Nevarenu klebo
nijos prūdo policijos rastas 
nužudytas kūdikis. Paaiszkejo 
kad kūdikis yra Nevarenu kle
bonijos vienos tarnaites, kuri 
policijai paaiszkino kad jai 
kūdikis gimęs negyvas. Ta- 
cziau padarius Tolsziuose kū
dikio skrodimą, nustatyta, kad 
kūdikis gimė gyvas ir sveikas, 
bet buvo inmestas in prūdą ir

SAVO DUKRELES.
Budapeszt, Vengrai. — Juo

kingas ir meilingas atsitikimas 
stojosi vietoje maudyklių Te- 
veck-Baliut. Kokis tai banko 
direktorius buvo nuvažiavęs 
ant pasilsio in maudyne su sa
vo paezia, duktere ir josios 
jaunikiu. Tasai jaunikaitis tu
la gražu ryta apreiszke kad ne
atbūtinai turi taja diena iszva- 
žiuot. Ta paezia diena ir poni 
bankieriene pasakė savo vyrui 
56 metu amžiaus, kad turi labai 
svarbu reikalą mieste ir turės 
tonais užtrukti kėlės valandas.

Vyras nieko pikto nedasipra- 
tes, linktelėjo su galva ant su- 
taikos, pabueziavo savo paeziu- 
le ant atsisveikinimo ir iszva- 
žiavo. Sztai po keliu valandų 
atojo telegrafas kad . jo pati,

ncszo ant kapiniu penkiolika motina dukters jau daugiau ne-
lavonu mažu vaiku o du pali- 
cija rado paslėptus namie pas 
jaja. Daktarai padare sekcija 
ant surastu kūdikiu ir isztyri- 
nejo buk mirtis ma'žiuleliu bu-
vo isz priežasties marinimo ba-
du ir užtrucinimo. Žadintoja 
drauge su josios draugėms li
kos arosztavotos. Badai toji 
ragand per daugeli metu nužu
do tokiu budu kelis szimtus kū
dikiu. ' i

NETIKĖTAI ADGAVO 
KALBA.

London. — Remington Stan
za, jaunas muzikantas, isz prie
žasties kokios tai nelaimes, ke
liolika metu adgal, pasiliko ne
byliu ir visai negalėjo kalbėt. 
Važinėjo jisai pas daugeli dak
taru ir specialistu kad jam su
gražintu kalba bet visi gydy
mai ėjo ant niek.

Sztai ana diena nuėjo in ap- 
tieka iszsigert seltzorio ir ton 
netikėtai adgavo kalba, o tai 
per staigu persigandima isz
priežasties trūkimo bonkos su 
seltzoriu.

Tarp daldaru tasai atsitiki
mas padaro dideli inspudi. N.o- 
rints Stanza da negali aiszkiai 
kalbėt, taip kaip priesz tai, bet 
gali susikalbėt su visais ir turi 
vilti kad už keliu sanvaieziu 
visiszkai pripras prie kalboj!-
mot .■ ■■
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sugryž nes iszvažiavo in toli
ma szati su jaunikiu dukters— 
be kurio negali gyvent.

Tai mat, 48 metu bobele pa
gyvenus su savo vyru 30 metu 
užsinorėjo jaunesnio. Dukrele 
isz gailesezio net apalpo o tė
vas kerszina nuszovimu savo 
prieszo jaigu kada ji sutiks.
BOLSZEVTKAI VIS SZAUDO 

NEGEISTINUS.
Samarkandas, Bosija. — Bol- 

szevikai ana diena suszaudo 
trylika gyventoju isz Basmako 
kurio prigulėjo prie bandos 
ražibaininku ir banditu kurie 
apipleszo kaimeli Kajana, nu
žudo vietini komunistu raszti- 
ninka, pinmsedi vietines komu
nistu drauguves, tūla mergina 
ir vienuolika turtingesnių gy
ventoju.

prigirdytas. Priesz žiauria m6-
tina iszkelta byla. Tev^as — 
nežinomas.

RADO NEGYVA SZAULt
Lapkiczio 7 diena Aukszti-

d vario valscziuj už puses kilo
metro ant kelio vandeny buvo 
rastas szaulio Kazio Malicko

LAIMINGAS

ko jis szedion

sa;

Denszczikas oficiorio ėjo uli- 
ozia ir linksmai szipsojosi in 
savo. Pasitinka kita denszczi- 
ka ii1 klausia, 
teip linksmas!

Turėjo kas gero atsitikt.
Mat, padariau sau szpo- 

Nesziau ezvaicarini sūri 
del savo pono, nevos per neat
sargumu iszmecziau ant žemes 
tai aficioras už bausme liepo 
man suvalgyti. Tai, brolau tu
rėjau kąraliszką užkandala.
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ta vonas. Isz pavirszutinio ap
žiūrėjimo pasirodė, kad jis 
smurtu nebuvo nužudytas. Ta- 
cziau kvota nustatė, kad jis 
su savo pusbroliu Uliczku Lap- 
kriezio 6 d., vakaro Aukszta- 
dvario valscziuj girtuokliavo 
Uliczkas ji palydėjo. Vedama* 
tardymas.

nusiszGvb.
Nusiszove del to kad susiba

rė su žmona. Isz Prienų gau
ta žinia, kad Lapkriczio 3 d., 
Mariampoles apskrities III 
nuovados policininkas Kasys 
Klimaviczius, gryžes isz tar
nybos, susibarė su žmona ir 
savo bute Prienuos isz valdiez- 
ko revolverio paleido in kru-

I

11 I

tino szuvi. Kulka pataiko in
paezia szirdi, ir jis netrukus
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Kas Girdėt
Kalendorius ant 1930 meto 

jau užbaigtas 1 —
Kaip tik pabaigsime susint ir 

apipijaustinet, pradėsimo siun
tinėti visiems musu skaityto
joms kaipo Kalėdų dovana, bet 
tik tiems kurio graržiai užsimo
kėjo už “Saule” ant visu motu.

O-gi randasi jame puikiu ap- 
raazymn, pasakų, istorijų ir t. 
t. Ne eisite gult pakol viso no- 
pers kaitysi te, taip yra užiman
tis.

Paskubinkite katrie da nouž- 
simokejote už laikraszti nes 

spaudinome tik tiek kalendorių 
kiek yra geru skaitytoju.

• 1   ’ Y ", ■ " .. ... • --■-;■■■ •
’11 ’

kta«0« in V klase, t n ros f 
kyt patikrinamuosius og&H 
mis.

Valdžios viduriniu amatu 
mokyklų m-ja teturi tik 6. Mi
nisterija globoja kursus, pav., 
siuvimo bei kirpimo, automo
bilistu bei šoferiu, maszin- 
raszczio, stenografijos ir k.

GERIAU VEST, NEI 
KUNIGAUTI.

Ncma'kszcziai.
gas 'insigeide vesti. Meiloh 
kaneziomis neilgai jis kanki
nosi. Viena gražia diena, spio-, 
ve in katalikybe: pakabino 
ant tvoros šutomi ir su dvari- 

pas Kel- 
mos past oriu paėmė szl iuba.
NUSZOVE MISZKU URĖDĄ

Nežinomas

DARBININKAS I 
PA8ZAUTAS

I i

V Y e ii jl f Isz Lietuvos
--------M,----

BOMBA SUNAIKINO LIE 
TUVOS ‘‘GELEŽINIO VIL- 

SPROGI
MAS ISZDAUŽE LIE
TUVOS UNIVERSI

TETO LANGUS.

atelvhi. Mergaite randasi1 Atno- 
rike vos du menesius, atkelia
vus isz Rosijos. MeCloskieno 
paonie ja ja ant tarnystes.

z •
Jaunas merginas galima pri- 

ie senu ziegoreliu .— 
kartais skubinasi, tai vela vė
linusi. Pilnos tnHztumo mergi
nos yra panaszios in kiszenini 
ziegore!i; duodami greitai užsi
suki. Merginos kurios mėgsta 
pnosztis yra panaszios ant 
boksztinio ziogorinns, gali in ji 
žiūrėti bet negali su savim pa
siimt. Patogios merginos yra 
beprotes, panaszios in ziegore- 
lins del vaiku, greitai nubosta 
ir pabjūra. Merginos kurios 
nuolatos tauszkina yra pana
szios in ziogoriu kuris budina: 
klausome juju su nenoru. Tsz- 
paikintos merginos panaszios 
yra in pagadinta ziegoreli — 
niekam netikusios. Merginos 
dariiszczios yra panaszios in 
ziogorius su svarstems ir szvy- 
tuoloms: tosios yra teisingiau
sios. Permokytos merginos yra 
panaszios in sieninius ziogorius 
su gegute kad žmogui insipyks- 
ta nuolatinis juju kukavimas. 
Girtuokle mergina ar motore 
yrapanaszi in ziegoriu kreivai 
nustatyta kuris eidamas szlu- 
buoja.

| lygi nt pri

Paskutine josios mnlda. —
Senute Valerija Adams, 83 

metu, sėdo prie stalo laike De- 
kavones Dienos, prieglaudoje 
Goodwill Women Workers ant 
pavalgymo pietų.

Atsitraukus nuo stalo po su
valgymui pietų, senute pakėlus 
akis in dangų meldėsi:44Dieve, 
aeziu Tau už Tavo geradejys- 
tes.”

Po palvaigtai maldai nuėjo in 
savo kambarėli, eidama akme
niniais tropais, paslydo, puolė 
ir numirė ant vietos.

Taigi, žmogus nežino ne va
lančios ne dienos kada persi
skirs su sziuom svietu. Gerai 
apie tai reiko atsimyt ir savo 
gyvenimu praleist naudingai 
del savo sklypo, szeimynos, vi
suomenes ir artimųjų.

Dviguba teisingysta. —
Kėlės sanvaites adgal ateme 

sau gyvasti James J. Riordan, 
prezidentas County Trust Co., 
New Yorke. Buvo tai žmogus 
gerai žinomas ir turtingas bet 
kaip nekwrie kalba, paskutinis 
snmiszianas ant geldos ir nete
kimas daug pinigu buvo prie
žastimi Riordano savžudinstos.

Angliszki laikraszcziai rasze 
buk jojo lavonas likos nuvežtas 
in Rymo Kataliku, Szv. Ber
nardo bažnyczia, kur ant spe- 
cialiszko pawliniono bažnyti
nes vaklžios buvo palaidotas su 
bažnytinėms apeigoms pagal 
katalikiszkas tiesas.

Ant jojo laidotuvių dalyvavo 
dideles Airiszines “žuvvs” 
kaip: Raskob, Al Smith, Will
iam Kenney, John F. <’urry ir 
kiti.
• Niekam nerupetu ar Riorda- 
has bnvo palaidotas su bažny
tinėms apeigoms ar ne, jaigu 
ne faktas kad jojo laidotuves 
davė mums suprasti del ko Ai- 
risziai priima savžudintejns in 
bažnyczia, bile tik jisai butu 
katalikas, o pas mus dvasisz- 
kieji tokiu lavonu nepriima in 
bažnyczia. Argi Airisziai butu 
geresniais katalikais už Lietu
vius ir turėtu didesnes privile- 
gijes kaip mes? Juk Airisziai 
yra tamsesniais katalikais o 
bet savo numirėliu neatstume 
nno bažnyezios ir duoda jiems 
paskutinius bažnytinius pa
tarnavimus ar velionis nžsimo- 

‘‘volvkine kortele”

Airi szi nes

I I

J'

v. I , 1 > į .

Pasvalysi Priosz keletą die
nu ūkininkas. Krivickas revol
verio szuviu pcrsžoyo darbi 

A » « a • ■aK. m . e J

\y LHZllif-

ko” nama,

London*. — Associated Press 
per 44N. Y. Timos,” skelbo se- 
kamjh žinių: — 44nrt;u*

N. Y. Times,”
— 4 4Daily Mail 

(Anglijos Liberalu organas. —- 
Red.) atspausdins rytoj pra- 
neszima isz Katulo, Lietuvoj 
skelbianti, kad Faszistu or
ganizacijos d^ntra^ 1 žinomas 
44Geležinis Vi1kn«” vardu; ku
ris remia Premjera Voldema
rą, tapo visai sunaikintas bom
bos szi Vakhrn. Lietuvos Uni
versiteto rumn, esaneziu skor-
sai gatves, langai taip pat isz- 
daužyti.”

■ :.c
VYRAI SAUGOKITĖS!

Salantai. Czia atvyko nepa-
žystamit 'mototisz/ko. Apsigy
veno i

? I "

viduriniu

kojas 
ne.

a r

Aimee Palliere, gyvendamas 
mieste Lyons, Francijoj, sap
navo isz jaunu dienn kad su
augės bus katalikiszku kunigni 
ir ant galo jojo svajones iszsi- 
pilde. Pasilikęs kunigo, ar jam 
katalikyste nepatiko ar buvo 
netinkamu dvasiszku, pamotef- t -
kunigyste ir imurasze kaipo na-

t
k
11

0’8 Salvation Armijos. Bet ir 
ta# jam nepatiko ir ant galo
- . “ ‘
Mziadien yra Žydiszku rabinu.
pcrsikriksztino ant Žydo ir

E-
UĮ
k

'V t ’f

ninku ZagTukali. Dalykas toks 
Žagraknlis su kitais trimis pa
žystamais užėjo prievakaryje 
pas Krivicką, pasiimti isz anks- 

liknsiu drabužiu, 
isz^yk aiszkinosi,

ežia u 
Krivickas 
kad jis juos palaikes per pl^- 
szikus ir szoves. Sužinota buk 
jis liepos ranka a i szk ei fį aug- 
sztyn ir parodyti paatis. Žagrn- 
kalis, klausos kampnsai, nes 
jis juos pažystas ir siekęs in 
ki’HZfmin paso? ; tai Krivickas 
paloides in Žagrakali szuvi. 
T^sznntaisisS sukniubęs.

Krivickas velekniuose tmro
dymuose emo aiszkintis kitaip.

szikus ir szoves. Sužinota buk
* . . m te ' i'41 'A i/hk .

Zagrnkali

Vietos knni- 
•insigeido vesti.

nlnko p. Jonusznite

paruosti Mi^JJku Departmon- 
tui rrt^žta. Tuo tarpu isz už 
lango szove ir pataiko in szir- 
di, kuris nors nusitveręs szau- 
tnvn bego, norėdamas piktada- 
ri sulaikyti, bet terp. duriu

A. RAMANAUSKAS
SU

♦f H
I
I t

paūžto bamdose ir sakėsi 
esanti netekėjusi. Užvedė flir
tą su kavalieriwis. Szio pirszo- 
si. Bet, sztni, isz knž kur at
vyksta vyriszkis ir i m it saky
ti, 'kad panele esanti jo žmona. 
Ji j i palikusi nnmie fcu dviem 
vaikais, o pati dingusi, kol jis 
pagaliai! ja suradęs Salantuo
se. Kavalieriai gavo 
nosi.”

4 < didele

budais... Tai jevni neirždera 
tai ligos, tai ugneles. ..

Sunkus yra gyvenimas toby- 
rio kaimieczio bolszevikiszko- 
je Rosįjoje. Isz visu pusiu sle
gia ji vargas. Nedori virszinin- 
kai lupa nuo juju didelius pa- 
dotkus, nelabi žmones juos ap
vagia ir apgaudinėja visokiais

>
visu 

bedu nesuskaitysi. Nežino žmo
gus kaip isz tu bodu iszsisukt. 
Pagelbos griebėsi net dalyda
mi burtus.

Tolimojo Rusijoje, prie Ura
lu Kalnu kaimuoeziai iszrado 
nauja būda nuo bedu apsigint. 
Užmauja vata ant sauso kuolo 
ir tol ji suka pakol tasai užsi
dega. išmones tiki kad taip isz- 
gauta ugnis turi didele galybe 
priesz velnio kilpas. Taja ag
nia sukuria laužA bet smarkiai 
degti neduoda kad tiktai tru
puti ruktu. Tokia ugnis yra 
kuriama prie vartų ir kdžnas 
i n važiuojantis turi pasirukinti. 
Sakoma kad pasirūkusiam prie 
tos ugnies jokia nelaime nega
li atsitikti. — Vargingi žmo
nelių i.

daigu turite senas malda
knyges ar sztaip kokias knygas 
ir norėtumėt jaises turėti ap
darytas ant Kalėdų tai pri- 
siunskite in redyste o bus jums 
gražiai apdarytos taip kaip 
naujos.

ATŠALIMAI
M. K., Sheboygan, Wis. — 

44Doctor Pierce’sPerdct knyga 
Medical Advice 
ko ant Liotuviszko kasztuotu 
keli tukstaneziai doleriu. O kur 
josios atspaudimas? Spaudyti 
vienos knygos neįižsimoketu, 
reiketu mažiausia spaudint 25

isz Anglisz-

tukstanezius o tas kasztuotu 
nemažiau kaip 50 tukstaneziu 
doleriu. Antras dalykas: verti
mas tosios knygos ir spandini- 
mas v ra 
Pierce pei1 
yra baudžiama. Jaigu tomistą 
norėtumei tik nekuriuos punk
tus iszvcrsti ant Liotuviszko 
tai butu pigiau.

uždraustas per Dr. 
i* 44copyright” už ka

Mis. Kl^biotA B., Rochbrtier, 
N. Y. — Prisiunskite sena 
44Szaltini” 
puikiai ir drueziai. Taip, apda
rome viliokes knygas ir mėnesi
nius žurnalus.

o ’bus apdarytas

apskr.

LIEPSNOSE MIRTIS
Vilnius. Pracziunu sodž., 

Daugel iszkio v., Szveczioniu 
gyventojas Blažiejus 

Pasejunas ir jo dūkto Vero
nika anksti ryta kūle kluonu 
rugius. Kluono doge paprasta 
žibaline lempa. Bekuliant nu
griuvo sudėti javai, prispaus- 
dami kūlėjus. Užsidegė szian
dai ir kluonas. Tėvas su duk
terimi, prispausti denganeziu 
sziaudu, sudegu baisiausiose 
kaneziose.

ak
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Jis buvęs Pasvalyj, daug ge
ros ir revolveris patsai iszszo- 
vos.

Žūgraknlis sužeistas, ir pri
statytas in ligonine. Krivickas 
nuimtas, bot po tardymo pa
leistas paėmus tik' parasza, 
kad niekur iięiszvažiuos.

KIEK MOKYKLŲ.
Pradžios mokyklų Lietuvoje 

yra 2,240 su 3,701 mokytoju. 
Szi'aūs motais mokyklų staty
bai skirta 500,000 litu, isz ku
riu pati Szvietimo ministerija 
mano pastatyt 8 naujas mo
kyklas; likusioji gi suma/ bus 
iSzdalinta, kaipo paszelpa, sa
vivaldybėms. Szv. m-jos aps
kaitymu, norint visais mokyk
las aprūpint butais, tektų isz- 
leist apie 60 mil. litu.

Be ketvirtu metu 
mokyklų, yra 19 praplėstu mo- iji

______ T_____ I

Viduriniu ij!

K'vl rr* i >.

I

I

pradžios

kyklu 6 metu su žemes ūkio 
dalyku dėstymu.
mokyklų 14 likviduota, paliko 
ju 28 vald., ir 6 priv, Augsztes- 
niuju Lictuviszku mokyklų 
yra 17, privaeziu — 15.

Faktai rodo, kad iszleisti 
isz mokyklų abiturijontai ’kai 
kada paroiszkia per maža ži
nių. Tam trukumui paszalinti 
mo'kinini, pereidami isz TV7pereidami
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Mnriampolos 
vos

bet terp. duriu 
mirtinai nugriuvo.

Isz karto intarmas 
urėdo pavaduotojui 
rusevieziui, bet sziarn i atari- 
mui paremti nebuvo pagrindo, 
todėl piktadary h ieškomas. 
Mat, intarimna buvo daugiau 
pagristas nuotikiu, kuomet 
1926 m. p. Siaumscvicziiis an
tis inętlžiodamas, d rang fin 
Dr. Radionovu, vietoj anties 
nuszove Dr. Radionova. Buvo 
taip. Ežere luoteliu plaukioda
mi pnmhto isz vandens pnky- 
lanezia anti, jis taikėsi ja nu
siauti, bet tuo tarpu Dr. Ra
dionovas pasistojo ir aneziai 
paleistas sZuvis pataiko Ra
dionova i in kaklu, kuris vie
toje mirė is^krisdamas isz luo
telio in vandeni.

krito 
p. Sian-

Hg
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LIETUV1SZKAS GRABOR1US 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefonas 148U-R

Iszbalsnmuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo-
szia nuo papraszcziausiu iki prakll- 
niausiu. Parsamdo automobilius dol 
laidotuvių, veseliu, kriksztynlu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar Isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot
žinia o pribusiu in trumpa laika.

u
■ 1

Ullfcil'l

■1

Ii

*

Mariampolo.
piktadarys isz revolverio per 
langu niilkove 
miszku urėdą p. Januli, 
27 m. amžiaus. Žmona ir vai
kelis atsisveikino, nuėjo gulti, 
o jis sėdo prie stalo norėdamas ■1.    , , -U-      , ,

L ... 11, 111

VYRU LIGOS
fezsHaVlnhnn npio slaptingas vyru ligas, nervu, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles, szlapumo ir privatiniu ligų. Jo spe- 
cialiszkumas gydymas del vyru kurie kenezia nuo lytinio 
silpnumo atgaivina stipruma ir joga silpnu organu., teipgi 
vandenini patrūkima. Kreipkite* ypathzkai b* per paczta 
negydau. Ofiso valandos yra Pnnedolnis, Seredomis ir 
Petnycziomis nuo 9 ryte iki 5 vakare. Utarninkais Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8 vakare. Nedeliomis nuo 10 ryte iki

DR. LORENZ
—1— * . ■ . : J

o

MERCHANTS BANKING TRUST CO. i
MAHANOY CITY, PA.

---------$---------
3-ezia Procentas už jūsų pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą nž jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigtis in szita Banka b persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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2 valandai popiet.
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Yra tai vienatinia daktaras Pittsburgh kuris 
patyręs mokslu Krokave ir turi 81 metus

I 
»

642 PENN AVENUE 
PITTSBURGH, PA.
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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.

$ 1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors lifiros 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 esat ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoks yra nuo sėkanckiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
eziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žollu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos■ 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas’’. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport. N. Y.
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K. Rėklaitis
Lietuviaskas Graboriua
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Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Sir., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, - PA.
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UAš ir baigiu rū
kyti Camels," pradėjusio rūkyti 
Camels rūkytojo pasakymas, iš
reiškia milijonų patyrimą, kurie 
pažino tikra malonumą rūkyti, ‘
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Kai rūkytojas įgauna skonį, kiekvienas ieško genesnių rūkalų, natūralia-
Jį'

1 >r.
kai. Nauji rūkytojai gal ir nelabai kritikuoja, bet kartą patyrę tikrą leng- 
vumĄ ir viršijantį kitus cigaretų kvapus, isitikina, kad Camel cigaretai pa-
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daryti geriausiai ir pritariaj kad Camel cigaretai pagaminti tikriems ruky- 
tojams
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. • ir jiems išrinktas geriausias tabakas. Si rūšis patinka pažįstam
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tiems rūkymo malonumu ir tai
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje.

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

6 66
Yra tai Receptas nuof*

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir M ai e rijos. Visose aptiekose.
Yra tai veikiausia gyduole žinoma 
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SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS |623,858.6S
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Ona Motts, 18 motu mergai
te radom ant tarnystes pas ko
kius tai McOoskiiiM, New Yor- 
Ite, ir taip mėgo Į4ioe-cream’a” 
kad nenorėjo mazgo t tori cik u 

• kol negavo

iszejo ant ulycxiow. McCloakie-
’ hu* 

tikus pftlicijanta, su jojo pa-

I
ke, ir taip mėgo ,41ce-croa«n’a

Jos. S., Brooklyn, N. Y. —JOH. Dl’OOKlyil, !• ****- 
Notnrime tokioH knygos. Lrotu- 
viszkoje kalboje jokios nesiran
da.

<1^

• 44ledines sraeto- 
Paunetns satfo tarnysta

11

-ne nusidavė paskui jaja ir
1

| fvlba nuvedė mergaite iii narna
b- '

Ir-'

|HHK IX di,
ISZ to MOTERS 

DŽIAUGĖSI.

— Tsz to, kad už savo l>jau- 
retme pamato.
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Mokame 8-czla procentą antMokame 8-ctla procentą ant 
Budfitu pinigu. Procentą pride-

> dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
i 1 Liepos. Mes norim kad ir jis
> turėtumėt reikalą su musu banka 
j nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW. Pres.
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altJt. fl. J. R«ym 
mpsny, Winston-
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i G. W. BARLOW, Piw.
Į J. FERGUSON, Vlee-Pfe«.kKM.
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Bet jisai buvo kietas kaip 
akmuo. Ko daugiau ji prie jo 

, kibo ir laižosi, to arsziau jisai 
jos jiemyldjo.
. Cbiutei dakarto svietas ir gy

venimas!.. Na-gi, kad jau sau 
tos vienos szirdies apeiti nega
li, tai sunku... Tegul tasai 
prakeiktas Pranukas ja ima, 
norints tiktai del jos pinigu. .. 
Bet kaip tas jam pasakyti, kad 
tasai nedorėlis nuduoda jog ne
supranta jos kalbėjimo, nors 
tos prisznekos gana aiszkios, 
kaip balta diena.

Juk ji pas ji pirszliu negali 
pasiunsti. Pranukas nuduoda 
kad jos nesupranta, nes jai ne- 
Mižsitiki. 3i tiek jau vaikinu su
vedžiojo, tiek atsiuntė pas ja 
pirszliu, o suvedžiotoja ir ap
gavike juos po tam tik iszjuo- 
ke priesz svietą. Pranukas bi
josi, taigi reikia ji suraminti.

Taigi, nuėjo Onute pas sene 
Vaitiekiene, 'burtininke boba, 

. nuncszc jai riebia viszta, nauja 
skopota ir truputi pinigu. Boba 
su mergaite paszvapcQo ir pa
siuntė ana patylomis pas Pra
nuku, pažadėdama kad jai vai
kinas jai atsius pirszlius tai ji 
už tai mokes gausiai atsilygin
ti.

I
Ir tas nieko negelbėjo. Pra

nukas net niekados nenorėjo 
užeiti in Onutės namus nors jo 

i tankiai labai įpraszydavo. Mer
gaite vis labiau ėjo menkyn ir 
balo nuo to nepasisekimo, nak
timis verke o pikta buvo tokia, 
kad prie jos nei neprisiartink 
Visa savo piktumą iszliedavo 
ant motinos, nors toji niekados 
ant savo dukters iszgamos ne

vi enok visi žinojo 
?s pirkioj Veikia

mi. Senis Grigorius, kalbėta, jai 
atgytu, numirtu antru sykiu 
maty<lamas kaip Onute motina 
jiersekioja. Oj, turės tasai Pra
nukas! Per szonus jam iszeis 
Onutės pinigai .ir turics|<r

Ir sztai ūmai, k:rda mergaite 
jau rodosi neteks proto, Pra
nukas ju pirkia pradėjo lanky
ti. Onutės net dnszia plaukiojo 
noi*s jisai nežiūrint in ta lanky
mu, buvo del jos vis toksai pat, 
kaip ir pirmiau.

— Tiktai <lel mano pinigu 
apsrženys su manim, — misli- 
no mergaite apsiliedama kar- 
cziomia aszaromis.

— A, tegul nors ir taip bus 
liet jis vistiek neteks kokiai k i. 
tai.

Ir ta Onute, ta isZdidi su sa
vo turtais, ta vaikinu suvedžio
toja sziadien pasirengus buvo 
pultis ant kaklo tokiam kuris 
jos visai nemylėjo. Net ne syki 
ir kumsztis sugniauždavo mis- 
lydama apie tai, ir buvo laikai 
kad neapkentė vaikino bet ne
paisant to, buvo pasirengus už 
jo iszteketi.

Visi kaime tikėjosi kad ru- 
dcnjJ, tuojaus po piutei, Pra
nukas nusiuns pirszlius 
Onute. Dabar tankiai tenai už
eidinėjo. Žmones negalėjo su
prasti kas ežia tokio veikiasi? 
Ar Pranukas mergaitei 
cziko” 
Pranuku laksto, net rūksta, 
tasai vis viena, vis ja pasiveja 
ir nuo jos pabėga, o kaip atei
na pirkion tai tiktai stengiasi 
kodaugiausia Onutei 
ant akiu ir ja erzinti...

Turėjo nuo jos ir kiti, bet 
turėjo ir ji už savo...

Ant galo viena Nedolia ma
tyta du rimti gaspadoriai kaip 
iszejo isz Pranuko pirkios ir 
nuėjo pas Mitkalus. Tuojaus 
kaimas susijudino; vienas ir ki
tas iszbego idant einanezius už
kabinti. Jie tuo tarpu kaip tai 
stebėtinai juokėsi:

— Oj, bus ermyderis! 
re vienas.

Antras ji pastimne su alkūne 
ir nuėjo tolina.

Inoje Onntes pirkion. Grigo- 
riene drebėdama paprasze juos 
m seklyi’ziar Onnto tuo tarpu 

• pasislvpe kitame pirkios gale

siskunde, 
kas Grigorienc

linksmai besiszypsodama.
Ant galot ant galo.. — szva^ 

pejo. Pikta dvasia jai pakiszo 
misli idant dabar paskutinėje 
valanddje atsakyti l*ranukui, 
pažeminti ji, isajnokti ... Taip! 
taip, iszjuoks ji, atstums... da
bar jos valia. .. tegul ji supras 
kaip gardus pažeminimas!.. 
Atstums... atstums... tegul 
dabar jisai pykstu, o! tegul 
rūstinusi... gerai jam taip!

Kas tas vral.. Kas tenai do 
riksmas?.. Ko tenai motina 
taip klykiaf.. Kam szaukia, 
Teresiuke . Kas atsitiko?.. 
O! dabar Pranukas inejo pir
kion... jai tenai nepaszauktai 
neiszpuole'eiti. . . juk tuojaus 
ja turi tenai pakviesti... Ak, 
kodėl pas ja niekas neateina!. . 
prakeikta boba... pasibjaurė
tina niergelka, kodėl in czia ne 
viena neateina ?

Ir staigai persi gandus pa
mato kad pirszliai isz pirkios 
iszeina.. . Jos visai nevadino.. 
Kas tai vra .’.. Paszoko ir tuo- 
jaus atsirado pirkioje. . .

Jėzus, Marija! Ar jos akys 
neapgaudinėja... Kortoje ant 
suolelio Pranukas ir Tercsiuke 
abudu susiglaudė sėdi, sėdi už 
ranku sau laikosi... Priesz ji 
degtine ir baltas pyragas... 
No! Tas negalimas daigtas, tas 
neteisybe i r tas nepanaszu!

Ka tu czia veiki, dyka
duone! — suriko ant Teresiu- 
kes — nedaboji savo darbo? O 
pas kiaules man tuojaus, nesė
dėti ezionai poniszkai! Matei 
ta ja!

I
jo kraiqztQ^ 
ginu ižunkųnų neikb

‘bet gera pati da u-
** « 1 * & a

giau ;ž(jn kl|na nei diOžiauses 
kraitis. Teresiuke visame kai
mo garsi kaipo goriausia gas- 
padino. \Sn vyru gyvena taip 
kad net miela ir Dievas laimi
na j u darbams. '

Onute visti 
iszkonteti. Niekas iii ja neno
rėjo pažiuivti. Taip dalykams 
virins, priverto savo motina, 
gaspadorysta parduoti ir smpi- 
.nigaiš persikėle in artimiausia 
miesteli gyventi.

Grigorienc. ilgai

• »juoku uoga lojo

negyveno. 
Tszsiilgimas gimtinio kaimo ir 
(lukterės sn ja blogas apsieji- 
mus* ja galutinai visai užmu- 
szo. Mirdama koike savo duk
terų nesuprasdama kad ji pati 
buvo kalta' nes nemokėjo dnk- 
tere dorai iszankloti.

Mirus mothuii, Onute neno
rėjo ehvo kraszte būti, nenorė
jo susitikti su Pranuku ir Te
pėsi u ko. Iszvažiavo ji in Liė- 
poju ir tenai įprapuole. Dabar 
niekas nežino kur ji apsivor- 
czia. Galas.
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AR MOKI VIRTI.

Poni klauso
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TF n viena miesteli, 
Pribuvo jaunyte mergele 1

■1'1

i.l
(PtaafraJ

I t! '< ......... t

Buvo 'pavasaris linksmus,
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Paipiiszkis’1 stovėjo apsiden-
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gas ųuvo dabar gydytojas; 
JuoWfc Užšlopo ta ip-pat, kaip 
i Arnytis. .

Nuobodu pasidėto namuose, 
kuomet palaidojo Juozeli! Vis 
kas buvo po senovei, dargi 
Juozelio lovele pasiliko savoje

ges žaliu lapnotu vfttaiku, oras 
bitvo‘tyras, kaip krisztolas, in*

vietoje, pono Jackaus dvigules 
lovos galvugklyje, isz katnpo 
kiszojos medinis arklys ant 
trijų ’kojų; ant' lango gulėjo

'buvo tyras, kari^krisziolas, im 
szelv nuo szihtinbs antinai, 
skraidydami ’rtnt aptemtu iszsi-' elementorius, palovyje mates 
liojuritl' Rpni lattkii; gainiojos 
antya, rniszkas skambėjo nuo 
paukszcZiū giesmių. Kai mie
loj n I nuo ryto lyg Vakaro beldo 
kilndais; taisydami žiemos <pu- 
gu isžvhrtytas tvoras ir taran
kius ateinantiems lauku dar
bams. f

■M

Juozelio batukai, o paties Juo
zelio jau nebebuvo ir nieks jau 
nėboprasze linksmu, laibu bal
seliu: k

OI, taip sau nuo kvietines
"■■; » " ' "b

Isz Dzūkijos parapijos.
varnos, .

— Nežinau kodėl,senie
ji sako buk tai isz atsitikusios

ka.

— Szaliu! Szalin! — suszu- 
ko Ih'anukas, — nelysk prie 
mano sužiedotines... supran
ti? Nesulauk imas tavo kad ji 
pas tave nors viena diena il-

\ ginu tarnautu! Asz ja sziadien 
tuojaus pasiimsiu!

Onute ant valandėles suak- 
. monėjo o po tami, kaip ipadukus 

puolėsi ant Teresiukes. Dievas 
žino kas butu atsitiko, bet Pra
nukas ja nustume kad ji net 
parvirto. Iszvede Teresiuke isz 
pirkios ir nuvedė ja pas savo 
teta, pas kuria turėjo gyventi 
iki szliubui.

Kas veikusi ipo tam Onutės 
pirkioj, apie tai ir apsakyti 
unku. Mergaite drabužius aut 

daužė aplinkui 
viską bet nieko su tuo negalėjo 
dastoti ir negalėjo niekam už
kenkti. Tiktai dabar pasirodė 
kaip jos visi neapkentė. Kiek
vienas jaipirsztu bade kad pul
dinėjo Pranukui ant kaklo o ta
sai ja atmetė ir su visais jos 
turtais.

Pranuko su Teresiuke vesei- 
le atsi'buvo labai kukliai. Onu- 
te-gi veseilion ne pati neejo nei 
motinos neleido. Grigorienc sa
vo seserunei norėjo duoti kiek 
nors skalbinių ir paklode ant 
pradžios gyvenimo bet Onute 
su kumszcziomis už tai prie 
motinos priszoko, rėkdama kad 
motina užmusz jai tik duos tai 
ubagei nors duonos plutele, bet 
dar ne ka kita...

— Josios dovanu Pranukui 
nereikalavo. Teresiuke neture-

savos draskė,

pas

“liub- 
neu'ždave!.. Ji paskui 

o

užtysti

ta-

i

DU GARSI VYRAI
PA8AKMTE
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Kartu Aloksundras Didysis, 
garsusis Makedonijos kara
lius, būdamas viename Groki- 
jos mieste panorėjo iszvysti 
galvocziaus Diogeno. Karalius 
rado ji sėdanti prieszais saule 
ir betarsiant baczku.

— Asz Didysis Makedoni
jos karalius Aleksandras. •*— 
prabilo karalius.
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. O asz Diogenas, — at
rėmė iszminczius karaliui.

— Ir tu manės nebijai? 
tese Aleksandras.

— Tu blogas ar geras?— 
paklauso Diogenas.

— Asz geras, — pasako 
Aleksandras.

— Na kas-gi bijosi to, ku
ris geras! — atrėžė galvoczius.

Karalius stebėjosi Diogeno 
sumanumu ir nepaprastu jo 
gyvenimo budu.

Pasikalbėjos kiek su 
karalius pasakė: ‘

— Asz matau, jog daug ko 
tau trūksta, Diogene; mielu 
noru apsiimti tau padėti: pra- 
szykio manes ko tik nori.

Pasitrauk tu truputi in sza- 
li, — atsake iii tai Diogenas, 
— tu man trukdai gėrėtis sau
le.
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— Mam! duok! bab!
Tarytum vosulas atūžė, isz- 

pleszo .Juozeli ir nusincsze su 
savim, kaip vanagas viszcziu-

Szalta paslaptis stojos
priesz poną Jackų. Ir reikėjo 
ja iszriszt ir nusilenkti su pai
kių nuolankumu, su kuriuo pc- 
rekszle viszta užmirszta apie 
nuneszta vanagu viszcziuka.

Buvo mažas žmogelis Juoze- 
Hs,
mas, augo vole, ir kiek szila
mos ir malones buvo namuose 
nuo tos mažos esvlics. V'
, Bet sztai viskas dingo. Tt

Ir, isztikruju, ar ta!

tamie laike saules užtemimo 
priežasties, 
siausti baisi
ant kapiniu pridygo daugybe

—■ kaimuose eme 
vaiku kakla-lige,O besti joke ant vyru smaili, 

Tr da jauna gauti nori 
Sako kad senas, 

Tai negeras. 
Mat senas ai’klys, 

' Tai no kumelys, 
Karta su reikalais in miestą 

nuvažiavo, 
Ir tilip nusilakė kad net 

■ , svaiguli gavo.
ICidama ulycziom klupo,

O gryžtant namo ožius luipo, 
Ba nuo alaus baisiai iszputo, 

Nenulaikc no galvos, 
Szauke Visu Szveritu pagelbos, 

Bet szventidji nesusimylejo 
Ba prieiti negalėjo, x 

Taip baisiai smirdėjo.
O Liežuvi bjauru turi, 

Tik tada malszus kada guli, 
Kas diena per bobas bėgioja, 
Visokes naujienas neszioja. 

Mergele, jaigu tu nepasiliausi, 
fPai no seno vyro negausi, 
Ba seno vyro noprigausi, 

Kaip ir seno žvirblio ant ipelu 
nenutvėi*si.

Mokykis veluk garni užvaduot
O kam prireiks, kad galėtumei 

dovana duot, 
Tai geriause iszlaimosi, 
ir gera gyvenimą turėsi. 
Taip szirdžiuk padalyk, 

Senos Baltruvienės paklausyk 
O jaigu nepaklausysi, 

Tai su koeziolu aplaikysi.

>

I

smėlio kapeliu ir pravirko nu
stojusios senatvės paguodos 
niotinos.

J a unas v i ka ras gryždamas 
nuo ligonio užsuko in stovinti 
pakelyje klebono <palivarkeli

jame prabudo susiprati- juo,
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pas nuomininką poną Jackų ir 
patarė jam. sergėti sūneli.

pone * Jackau, 
vaikszczibja po kaimus, tai la
minta įprižiurek Iwrniuka. Kaip 
tik padejuos gerkle tubjaus 
siunsk pas g 
gd.

aitarnaites
moka virti valgyti?

Tam. — O jei, poni tele, ‘kaip 
asz valgydinau kuknioje

i

savo
jaunikius tai net mandioros ne 
sueidavo po pa valgi m u i.

PRIE MARIU >

Krupis, ponas Jackus 
ranko-

ydytoja. -l’avojiu-

l) ie v a s anielaszi rdingas,
Tai baisus daigias tiek 

daug vandenio.
O Žioplaitis ant to:
— Tai teisybe! Tokis plo

tas jog kraszto ne matyt 
po apaeze da daugiau!

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metu 

amžiaus

nes •

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystes į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali' būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sanariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandyta ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expcllerį su In
karo Nvaisbažcnkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimcn- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių
skausmų, 
Ncuraičio,

kaip tai Neuralgijos,
Reumatizmo, Galvos 

Skaudėjimo ir t. t.
Pain-Expelldris su Inkaro vais- 

bažcnkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c, ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expcllerj sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsitc 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksites net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

EXTRA NAU J AUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Delto kad męs turimo ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis laikro
dis ir tas yra naujausls laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikys visam am
žiui. Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzikaliszkus ins
trumentus. pavyzdln: Plano, fono
grafo, smulkos, korneto Ir tam pa- 
naszlu. Jums terelk tik pasukt rak
ta vlrtzujo to laikrodžio ir jis gra- 
jlns gražias dainas ir meliodijas, 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajlna 15 mlnutu nu vienu 
užvedimu' ir kiekviena syki užve
dus grajina skirtingas mellodijas, 
laikrodis aprūpintas mechanizmu, 
kad muzikos voliukat persimaino 
.phtis. Tai dideles vertes laikrodis, 
nes nzalo laikrodžio turi da tr 
muzika. Toki laikrodi relketu tu
reli kiekvienam nartie- Ir jus to 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. Tikra kaina to 
laikrodžio $18.00. Kiekvienas kuris 
Iszklrps szi apgarslnlma Ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už

muzikaliszkuH

negalite
R

9

7i#’ 

/

$8.85. Mes neprašiom pinigu isz anksto, tik paraszyk savo vardu ir adre
są aiszklal. indck $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada U laikrodi atvežsz
jums in namas. Kiekvienas, kuris prisius $8.85 Isz kalnouŽ ta laikrodi 
tam paklusimo VTlSAI OVKAI arnžla deimantine Špilka ir paauksuota re- 

Nepraleiskite, bet roszykfte tuojaus ant adreso:
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 North Irving Ave., Dept, 416, Chicago, Ill.

tcželi.
T

*

7

* ♦ ♦ •

kad biznis, tai biznis, 
O szirdeles geras suvis, 

Tai bent puikus auginimas, 
Tr da puikesnis iszlavinimas.

Dukrele da suvis jauna, 
Tr da mokyta gana, 

Bet kaip kada insiszoka

.xa,

1

B'a gerai vogti nemoka.
Taigi viename sztore bevagiant 

pagavo, 
Na iriu ka Įėjimi a insigavo, 
Da ir tėvas turėjo triubeli, 

Kad dukrele apsivogė.
Ka tėvai turi daryt?

Tegul vaikelius mokina dorai, 
0 ‘bus viskas gerai, 
Rupescziu neturės, 

galės.Ant senatvės džiaugtis
* * *

» I 1l <

Vienas vyrukas nuo kokio lai-
ko bobelė nuži arinėj o, 

Bot 'ant karszto da'rbo užtikti 
negalėjo,

Ant. penktos valandos in darba 
nuėjo,

Na ir vidudienyje namo parėjo. 
Ir karado.. T nesakysiu, 

Veluk del saves pasiliksiu, 
Tuojaus airmideri pakele,

Kaltininkus nutverė 
Pas vaita nuvarė, 

Kaltininką in cyipo uždare, 
Jau kiek ta bėbele funiu 

1 pridaro, 
Tai ne apsakyti negali. 

Taigi, motina suaugusiu vaiku 
Priedus pilna velniu, 

Josios vyras gana davadnus, 
Tr net paguodOnos gadnas, 
Kad butu skaitos gaziota, 

Tai to butu nieka’d nedatirtu. 
O ka, ant pinigu net drebėjo, 

Už gaziota poros doleriu duoti 
nenorėjo', 

Dabar tokia paežiui©, .
jojo Visai nežiūri, 

Nuolatos girksznoja, 
Pasigėrus kvailuoju, 

.1 ! ■ i

O gal da ir taip padaryk, 
Kad kiiida in svietu isžrunys, 

Nuo kiaulių ko gero negali 
rd Inalbii i

Dept. 416, Chicago, Ill,
reikalaut,

IiGoriau apie tai p’altaut!
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—» atsake ponas Jackus ir pa
žvelgė in prisiglaudusi prie 
motinos sūneli. Ir induYe szir- 
din.

Isžbalo ir žmona 
kunigą naminiu 
piu. Rūpestingai pažiurėjo ta 
kūdiki, pataisė ližkrituses ant 
akiu garbanas ir aptepus (įno

ri ekute
jam:

■— Asz jau jo niekur dabar
, — ta-

, vaiszinusi 
rukytu kurni-

uos sviestu padavė

sapnas.
ti'k ne sapnas?

Suspaudžia
sau galva stipriomis 
mis, bet tikrumas parodo, kad
tai ne sapnas, l>et kad isznyko 
kaip sapnas tas, kas buvo vi
su brangiausiu.

Sapnas— tas, kas buvo, o 
dabar — pabudimas.

Sztai Sėdi žmona su suakme
nėjusiu veidu ir užszalusiomis 
ašzaromis akyse. O langan isz 
dangaus mėlynas žiuri tolima 
žvaigždute:

— Jaekuti!
Ka, Zosyte!
Kame-gi jis dabar?
Ten... Sztai, gal būti, 

ant tos žvaigždeles, isz kur 
man žinote. Tikiu kad jo vc- 

kaip ir kas — neži-

— Kas-gi turtingesnis, — 
tese galvoczius: — Ar tas, ku
ris džiaugėsi savo szvarku ir 
krepsziu, ar tas, kuriam per 
maža yra visos valstybes, ku
ris praplėtimui savo valstybes 
ribų sutinka kas diena tuks- 
tanezins kliuezin, 
jam mirtimi?

Szis galvoczius gyveno ket
virtame szimtmetyje priesz 
Krjstuas užgimimą ir . pragy-

grcsiancziu

m
jffi
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isz namu nebeiszleisiu 
re ji kunigui.

Tsžvažiavo kunigas; praslin
ko kelios dienos ir isznyko ne- 
tilcetai sukelta iszgastis. Prick 
tam ir dienos buvo tokios džiu- 
ginanezios, gaivinanezios, kad 
baimei nekasi likdavo vietos ir 
tikėjosi kad vallriojantisi po 
kaimus mirtis nepažvelgs pali- 
varkelin, kaime gyvena raudon
skruostis, papur-galvis Juoze
lis, kuris taip juokingai praszo 
motinos:

— Mam! Duok baba!
Bet mirtis atėjo. Isz pradžių 

praėjo pro didiji narna ir pa
žvelgė baku'žen kur gyveno 

liuobikas Anufras šu
penk-mecziu

arkliu 
žmona'Morta ir 
Kazy ežiu.

Kazytis- isz sykio susirgo. 
Vakarop jau jis negalėjo gerti 
szilto pieno, kuri, sprinkdama 
aszaromis, neszo kruzelyje prio 
jo luipu Morta, o nakezia eme 
slėbti, pamėlynavo ir nutilo ant 
motinos ranku.

Ant rytojaus Anufras važia
vo miestelin gra’belio parvežti, 
inejo daržinei! prie pakinkytu, 
pamate Kazyczio vežimėli, kuri 
tris—keturios dienos atgal pat
sai padirbo ir tarytum kas ge-
ležine ranka sugniaužo Anuf- 
rui gerkle.

Geda buvo vyrui verkti prie 
žmonos ir 'bobų, bet ežia, dar- 
žyndje niekas nemato ir vis-gi 
užsidengė Anufras akis marsz-, 
kiniu rankove.

Juozeli, ma-

le gyva, o 
nau... bijau ir mastyti. Tr nie
kas nežino.

— Niekas!..
no Juozeli!
Abudu užsiklauso: abidviems 

pasirodė, kad atbėga Juozelis, 
szaukdamas linksmu laibu bal
seliu:

— Mam! Tėti...
Bet girdėjosi tik graudus 

Mortos aimanavimas. — R' N.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau brolius Petra ir 
Mykolą Sakalauskus. Jie gy
vena Brooklyn, N. Y. bet ju 
antraszo neturiu. Tegul jie ar
ba kas ka apie juos žino atsl- 
szauke žemiau paduotu adre
su, už ka busiu labai dėkinga.

Mrs. Eva Montvillo,
1254 Muėkegon Ave. N.W., 

Grand Rapids, Mich.

MEILES IR VEDYBŲ. 
PASLAPTYS!

4

Norintieji pažinti meiles bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: (1) Meiles vakaras arba 
kaip vyrai myli moteres, (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- 
inos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 50 centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymų.

KULTŪROS KNYGYNAS 
So. Boston, Mas*.

W. TRASKAUSKAS
P. O. Box 3,

Kazyti palaidojo ta paezia pirmutinis lietuviszkas 
diena; skubino ponas Jackus 
ir ilgai krapino karboliu ba
kūže, ir Anufra, ir suakmenė
jusia Morta.

O nakti inbogo pas Anufra 
pono Jackaus tarnaite ir 
szuko:

Oi, 
gi’ecziau arklius 
gydytojaus: ponaitis mirszta.

GRABORIUS MAHANOY CITY

‘ >3 1 , I ■ G

SU-

Anufreli! Kinkyk 
ir lok prio

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
5ŽO W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

’■ ,» * I ’■ , * 1/ ' ■ ..‘a* » < ' • I

Iszkilmingojo pavasario na!k- 
ties tylumoj© prabarszkejo ne
matomo vežimėlio ratai, o pas*

”kui ju sziurpulingoje baimėj©
vįfpejo žiburėliai tamsiuose

. ■ »* • J ill .1 ■ _ r

namuose, ir Magindami:
titeicziau, greicziau!
Bet Anufras ausztant par
(Iteicziau, grercziau!

Važiftvo viėnas iszmtalytals
arkliais: jis nerado gydytojaus

. • -S I M taRatine, o antra fr nebereikal'in-
t'. 'r-' ' ...f

t

t

veno 90 metu. Sulyg jo nuo
mones, žmogus turi taip gy
venti ir elgtis, kad butu pa
tenkintas tiktai tuo, kuo galt . 
kaip nors apsieiti.

Jo visas turtas buvo tik laz
da, prastas drabužis, krepszys, 
ant pecziu ir mažas bliudelis, 
kuri jisai sumusze, kai pama
te vaika, gerianti savo nankęs 
delnu. Naktis praleizdavo cm t 
visuomenes instaigu laiptu ar
ba savo baczkoje.
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KAIP TRICZKU
SZUNES SUEDE

Gere Triczkus per diena, 
Daug stikleliu — ne viena, 

Net pabalo kaip siena.
Nosis jojo raudona,
Kojos silpnos, d vėsuoja.

Eidams keliu krypuoja.
Gyvulėliai jo nyksta, 
Jevai laukuose nedygsta,

Kad net Dievulis pyksta. 
Grinczioj badas ir vargai,
Verkia pati ir vaikai, 

Per plyszius puczia vejai.
Pati, vaikai badauja, 
Nuvargyti dejuoja,

Triczkus sau uliavoja. 
Persėdi karezemoje, 
Ant pacziės, vaiku nedboja.

Žydui viską neszioja.
Karta ant svodbos užprasze.
Musu Triczkus tuojaus czia. 

Vienas — ne eme paezia.
Triczkus cziorkas džiovino,
0 vis godžiai skubino,

Ant galo neinkabina.
Jau pomietos neteko,
O ir akys jau apjako,

Stovi ant prapulties tako, 
tonines, 

/Ikys jo kaip stiklines, 
O ežia jis namo yrės.

Niekam nieko ne sako,
Traukia laukais be tako,

ii

Kojos kaip aian

V

Kojos tarnaut atsisako. 
Baisiai Triczkus pabalo, 
Czia vėl szunes ant galo, 

Didele blede jam daro.
Nesigaili jie no dantų. 
Drasko isz visu szaliu,
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GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
astma Ir Nosinio kataro

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebotine pasekme por 80 meta, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimą, Užfllmn ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visųd gelbsti. Vieno mano
sio gydimas Preke 80ė i>er paėsta. 
Iszrasta ir pardtfodamn vien tik per

HAtoPfrBN LABORATORY 
724 MULLBEHY ST. READING. PA. I

tszrasta ir i>urdtfodamn vien tik per

f
i

A ii/MJi
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Kuna Triczkaus ant Bžmotu. 
Triczkus ant žemes puolą,
Sznnes labiau da užpuola. 

Net nebaga užgula.
Gintis jis jau negalėjo, 
Ba mat lazdos neturėjo,

Ir ka daryt galėjo!
Sztai vaisiai girtybes, 
Kokios iszein niekybe^.

Ne gerkita tos hjaurybeol
—F.W.S.B.
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— Nubodo v ėdu si s gyveni
mas del Antano Svetavicziaus 
todėl gavo Pottsvilles sūdo 
persiskyrimą nuo savo paežiu- 
les Katrės \ti svetim-vyravima.

• Adolfas Kovalczyk ir jo 
r szirdygtos žmonių likos nuvež- motero, kurie gyvena po 1105 

. ▲ m A - a m a m. m « a a a a

Nedėliojo pripuola ka-
taliku Rzvente Nekalto Prasi- 

. dfįimo Panos Marijos.
; — Antanas Zuperskis, 204 

E.* Market uly., kuris radosi be 
; pastoges ir gyveno isz milą- —

> 1 VI J O V W 4MA1V111 U. UAVu UUVVij“ U1VVV4U| AIUIU J v V4IU A A W

r f4s in priglauda Schuylkill W. Coal uly., likos aresztavoti

William Fletcher, bosas ku ir iszmetima juju laukan

*

liž apleidima savo penkių vai-I HaVen.
• jįTJ - - —
> Bukmauto kasyklų mire Ash- ant szalczio. Vaikai turi nuo 18 
•lando ligonbuteje po operacijai menesiu lyg 11 metu. Tėvai ta- A 1 4 • Y A* . ) A 4 » A A A A A Z » 1 ’ A 1 A • 1 • A • • « • Ak • TFa*1^A« 11

• vb isz namu Vulkane Semtos
: po piet. .
I * '« p
: siuntmejo czekius visiems tie-

rpendesaitis. Laidotuves atsibu- me Įnikę buvo'girti. Vaikai li
kos patalpinti in prieglauda.

— Richard McHale, 24 mo
tu, likos are-sztavotas už pade
gimą namo prigulinczio prie 
Misevicziaus ant N. Emerick 
uly., ir žinomas kaipo “Inku
batorius, °

Mahanojaus bankai iszr

ms, kurie czcdino pinigus Kale.
du Klitibo per visus metus.
Bankai iszsiunte daugiau kaip

\20O tukstancziu doleriu.
tai geras paprotys isz knrio' skiepo kuri uždegė nelabas Ai- 

• kožnas turėtu pasinaudot. Juk 
tai no sunku suezedint keliolika

kuriame gyvena
Yra Į daug szeimynu. Ugnis kiloI

I riszis tiktai del to idant pama
tyti deganti narna. Likos už- 

‘ centu per sanvaito, po tam, darytas Pottsvilles kalėjime.
aį)laikyt visa suma su procentą
ant Kalėdų.__________ *
T LIETUVIU DIENA

3UBAT0JE.

— Antanas Mizara, 237 N. 
Highland uly., likos pastatytas 
po 500 doleriu kaucijos už ne- 
maitinimą savo paezios ir pel
kėtos vaiku.

š _*L
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KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARTAM PIRKTI LAIVAKOR- . 
TĘS IN ABI PUSI, NES TUOMI SUOZEDINSITE 
SAU PINIGU. -

9

i i
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Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50

Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

Per “Vasaros Sezoną“ važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienon galan, o $12.50 in abu galu.

Atcinanczia Subata G rūbo-S' ’
-rio sztore pardavėjai Victor 
. fonografu paskirs ta diena kai
po Lietuviu Dieva nes ta diena 
grajys visokius Lietuviszkus 

. Kalėdinius rekordus, dainas, 

. giesmes ir szokiu muzike. Už- 
praszo visu atsilankyt iszgira

iti, naujus Lietuviszkus rekor- 
dusr 30 E. Centro St.

NAUDOKITE PROGA!
' V." ■ * p ■■ ......... ...  —

Gruodžio 6 — 7 I’etnyczioj ir
Subątoj delei nužemintu kainu 
(home dressed) szolderei (cie- 
las) 18c sv., pork ezops (cielas 
arba puse) 24c sv., hames ma
tos 27c sv.-, hames dideles 19c 
svaras. Geriausios ruszies 
kviestas du sv. 95c. 10 sv. cuk
raus 53c. Geriausios kavos (su
malant) 37c sv. ir daug kitu 
bargenu, kas pas mus pirks su- 
taupins daug pinigu.

P. J. Ktfberta vi ežius 
600 W. Pine St 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Geriausios

Coaldale, Pa. f Diena 4 Do- 
cemberio mirė gerai žinomas 
Mateuszas Piktinas, 76 m. Ve
lionis paliko dideliam nuliū
dime pnezia, penkes dukteres: 
Agota Senutiene, Rože Szuke- 
vieziene isz Freeland, Marijo
na Valackieno, Morta Navic
kiene ir Magdalena Laukelie- 
ne isz Coaldele. Paėjo isz Su
valkų redybos, Alytaus para
pijos, pergyveno Amerika 20 
metu. Laidotuves atsibus Su- 
batos ryta su apeigomis Szv. 
Jono bažnycziojb Coadale ant 
kuriu užsipraszo gimines, pa
žystamus ir prietelius. Velio
nis buvo skaityto jum 

per daugeli metu.les“

*♦
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Dvieju metu meitėlis arba 
kiaule. Atsiszaukit ant adreso:

I 533 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa.

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka 
NEDELIOJ 15 Dacemberio 

$4.00 Dabeltavaj 
TiH«U«

Sp«ci*liirzka« Trelnas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vaL vakare Standard Time.
* - ‘ ■ ----------------------------- ------------------------- -----------------------------

I

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA

NE DE LIO J 15 Deoemberio

r

Dubeltavas 
Tlkietas

Jumis labai patiks praleisti 
diena New Yorko pamatant

Nil

daug akyvu vietų arba at
lankyti savo gimines ar pa-
žinstamua.
■k>» ■ »■■ II

Spaaialla Tralnaa Sabatos Naktį 
1st Shenandoah . 
lex Mahanoy City 
IaT.rn.qu .... 

— • •" 1 * 1

u Sau-

New Philadelphia, Pa. — Lie
tu vi sz kas pu Iri ūmi s žinomas 
kaipo Antano Savages Recrea-
tion, 52 Water uiiezios, likos 
apiplesztas, per vagius, ku
riuos vėliaus steitino palicijc 
aresztavojo. Banditai pasida
vė kaipo Steponas Sabulis, 16 
metu, Jadk Burkaitis 20 metu, 
ir George Lazurs 22 metu, vi
si isz Filadelphijos. Visi yra 
kaltininkais du už asztuonis 
prasižengimus Filadelphijoi.

*

— Jonas Juniol, kuris li
kos nudurtas peiliu Nedėliojo 
laike loszimo futboles Kaska- 
Middleporto per Frana Stella- 
to isz Palo Alto ir likos pasta
tytas po $15,000 kaucijos lyg 
teismui. — Reporteris.

Tamaqua, Pa.— Helena Szu- 
pinskiene, 38 metu, suszalo sau 
kojas ir turėjo būti nuvežta in
Coaldale ligonbute ant gydi
mo.

f Franas Kluczinskas, 46 
metu,' mirė namie ant 245 N. 
Railroad uli., 
plaucziu. Velionis paliko pa
ezia, du sūnūs ir seseria Kat
ro Kluczinskiene, New Britain, 
Conn. Laidotuves atsibuvo So- 
redoje. ' irh

nuo uždegimo

Girardville, Pa. — Kun. Va- 
lancziunas suriszo mazgu mo
terystes pana Marijona Berno- 
taieziuto su Howard Cus'iku. 
Veselka atsibuvo pas nuota
kos tėvus. Jaunavedžiai apsi
gyvens Collingswood, N. J.

12:85 ryte 
1:16 ryte 
1:45 ryte 

grįžtant trelnas apleis New York 
West 28 Street stacijom 6:47 
ere, irt Liberty Street 7:00

— - J i
važiuojant ir grįžtant. 
I • 
Apie dauginus informacijos apie 
tiraa-minMas ekskurcijas krelpki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolln, District Passenger 
Agent, WUliamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio
taw

irt Liberty Street 7:00
rakate, sustojant Elizabeth, N. J.

Brooklyn. — Utaminke po 
pietų nežinomi 3 vyrai užpuolė 
ant Bodford Ave., ir peiliu su- 
piauste Tama Juga, isz 304 
Bedford Avo., pavojingai su- 
žeizdami kaire ranka ir peti. 
Priežastis nesužinota.

Bedford Avenue stotie^ De
tektyvas Studwoll, veikia už
puolikus surasti ir pagauti.

Laiko Dekavones Die
nos vakare, ginkluoti banditai 
apipleszo Lietuvio krautuvo, 
460 Grand Street, atimdami 
isz jo ir visu tuom syk buvusiu 
kostumeriu visus pinigus. Pel- i 
ne gerai ir pabėgo pasiėmė į

1 . f At ----
/

Vasarine pasilinksminimo vieta Nantucket Bay, kuri randasi netoli Boston, Mass., ’be
veik visa iszdogc laike dideles viešnios. Penki ekskursiniai laivai taipgi sudegė. Bledes pada
ryta ant suvirszum milijono doleriu. Keliolika ugnagosiu smarkiai apdegė ir susižeidė. 

... ........ ! -------- -----

Lietuvos Gen. Kosulato 
Jeszkoma

St. Clair, Pa. — Musu para
pija rengėsi prie misijų kurios 
invyks ateinanezioje sanvaite- 
je pradedant Adventu antra 
Nedoldieni. Kun. V. Matulaitis 
per tris isztisus Nedeldienins 
garsino apie tai kad visi žino
tu. Buvo užsakytos net ypatin
gos maldos ant tos intencijos. 
Mat musu parapi ja susideda isz 
keliu • aplinkiniu miestuku 
kaip: Port Carbon, Shoentown, 
ir Palo Alto isz vienos puses, 

v“"™ Tamaqun, Pa. leszko sesuo.
Agiutis, Antanas Mykolo sū

nūs, klės isz Rietavo, apie 40 
m. amž. 1927 m. iszvykes Mek- 
sikon ir gyvenos Nueva Rosita 
mieste, 
Žmona negavusi jokiu 
apie 1 metus laiko.

vieži one, 539 Island Ave., Wa-

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Smaidžiunas, Jonas, Ameri
kon atvykęs priesz 20 m., tar
navęs Amerikos J. V. kariuo
menėje, isz ton gryžes gyventi 
in Shenandoah, Pa., apylinke 
ir ten mires. Reikia tiksliu 
apie mirti ir turtą žinių.

Gudeliauskas, Steponas 1921
n m *ii t? \\r • Arir m- gyvenos 419 Elizabeth St.Pottsville, East Mines ir Mill r„ otų

Creek isz kitos, kurie būdami 
atstui negreit iszgirsta apie tai 
kas dedasi St. Clair. Misijos 
tesis visa sanvaito nuo antro 
Nedcldienio Adventu iki tre- 
czio. Tėvai Kongregacijos S. 
Szirdies yra vedėjais. Labai 
svarbu kad visi susirinktu atei- 
nanezioj Nedelioj per suma ka
da misijos prasideda kad isz- 
girstu visa paredka pagarsyta 
pradžioje misijų.

— Tarp kitu naujienų yra 
tokios: buvo apie vidurį perei
to menesio vakariene sutaisyta 
moterių parapijos, kuri nusise-

a Ike labai gerai. Klebonas sake 
kad arti $300. pasiliko pelno. 
Pereita-g i S ubą ta Sus i v. L. K. 
A. turėjo savo balių bet isz 
priežasties dideliu 
žmonių nedaug atsilankė. Už

szalcziu

netoli Lista Calos, 
žinių

Stroga arba Striogola, Juo
zas senįau.gy'V. Pittsburgh, Pa. 
dirbės “Czlpaunio“ fabrike ir 
buk žuvęs įįai’bo (esą raszyta 
“Sandaroje“).

Merfaltas, Jonas,
Garliavos vals., 
gyvenos
sesuo, Kara Lina.

Ziemaliaį, Petras ir Andrius; 
atvyko Amerikon priesz kara I

kilos isz 
priesz kara 

New Yorko. loszko

ir gyveno Wisconsin. Andrius 
buk nuvykęs Lietuvon 1925-6 
m. ir vežiko kely nužudytas, 
leszko sesuo, gyv. Raudenugyv.

tad Szv. Toresos jaunimo bn- va].( Sziauliu apskr.
Cziupkeviczius, Povylas, gi

rnos Amerikoje, apie 25 m., 
lankęsis Lietuvoje 1921-23 m., 
gyvenęs pas p. Marija Danise-

liūs kuri turėjo pradžioje per
eito menesio nusiseko labai 
gražiai. Jaunimo priėjo isz vi
su aplinkiniu ir bovijosi iki 
giliai nakeziai.
t Po ligai dvieju sanvai- 

cziu mirė namie Franas Stru- 
žinskas, 55 motu. Velionis buvo 
fajerbosu czionaitineje kasyk
loje. Paliko paezia ir kelis sū
nūs ir dūk toros.

—Vietinis.

„. -.........- . i

Scranton, Pa. f Jurgis, 22 
motu, mylomas sunūs ponstvos 
Jono Janulaiczio, mirė 14 die
na Novembenio, sirgdamas 'ke
turis menesius. Laidotuves at
sibuvo 22 Nov. su bažnytinė
mis pamaldomis. Velionis pa
liko didžiausiam nuliudimo sa
vo tėvelius, tris seseris , Mrs. 
Kesteriene ir Bilisziene kurios 
gyvena Buffalo, N. Y., ir seserį 
Helena namie. Velionis buvo 
malonaus budo ir gero pavio- 
dimo jaunikaitis kuri daugelis 
apgailostauje'jojo mirti. ,

I

terbury, Conn. leszko motina 
negavusi žinių nuo laiko jam 
gryžus in Amerika.

Vaiczys, Petras,

vėliau

kilos isz 
Spandotu km.,* Szidlavos Iv.* 
Raseinių apskr., iszvykes 
Amerikon apie 1910 m. leszko 
sesuo Marijona.

Valiulis, Kazys, 1923 m. gy
venos Blaine, W. Va.,
gyvenos apie Morgantown, W. 
Va., ir apie 9 mtn. atgal iszvy
kes in Ohio valstija. leszko 
brolis, Antanas.

Vaitiekūnas, Juozas, 1921 m. 
gyv. 1210 Winter St., Phila
delphia, Pa. leszko duktė, Ka
tarina.

leszkomieji arba apie juos 
ka nors žiną, malonėkite 'atsi
liept i in:
Consulate General of Lithuania 

15 Park Row,
New York City, N.Y.

/

Lietuvos Bonai
Jeigu norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina.
Informacijas suteiksime 
dykai. Adresavokite

FOREIGN TRADE
SECURITIES CO.

43 EXCHANGE PLACE
Dept. 12. NEW YORK
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331W. Centra S t. Shenandoah, Pa.
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Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriami patarnavima. Pa- 
laldojlma atliekam rupeatingdl 
ir graliai. Busite pilnai užga- 
nBdlntl.

Isz Mahanojaua ir Girardvlllee 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
f on not! o pribusiu in deszimta 
mlnutu. Bell Telefonai 872
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TALKING MACHINE
Yra tai tinkamiausia dovana 
del visos szeimynos, Radio ar 
Orthophonic grajinama ma- 
szina. Ateikite iszgirsti naujus 
Lietuviszkus Rekordus del 
Kalėdų. Teipgi turime keletą 
naudotu Radios po $25.

E. F. GRUBER
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, 30 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
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Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York
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\ taldainiai yra tikrai raktas 

\ kiekvienos mergaitei 
širdin/

Jeigu ant vietos negali "gauti 

“Birutei** saldainių, priiiųsk 

t dolerį ir mes Tamsu! pri- 

k siusime paltu. f \ i

IETUVOJE gaminti iŠ gardtiy 
vairiu ir aaldumyny MBirutes'*

1

Dabar J’Birutes’^ saldainiai 
gražiuose dėžutėse gaunami 

kiekvienoje gcreinioje r 

lietuviu krautuvėje/

ithu am an $mporting
©18 E. sixthtst. so. boston.mass?

l Nupigintos Prekes
IWT LABAI LENGVOS ISZLYGOS 5E
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NAUJI PLEJERAI 
$350 IR AUKSCZIAU

NAUJI BABY GRAND 
PIANAI $550.

NAUJI PIANAI NUO 
$250 IR AUKSCZIAU.

Uždangalas, su kožnu 
Plejeriu. v
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DYKAI — 24 Roliukai, 3 
Didele kėdė ar suolas, įį

\

Mes priimsime juso sena Piana, Fonografa arba Vargonus
kaipo dali mokesties ant nauja Piano ar Plejerio.

Didelis Nupiginimas ant Visu Pianu. Todėl 
Naudokitės ir Pirkite Dabar

Katalogus ir pilnas informacijas siunoziame ant pareikala-
vimo. Reprezentuojame net septines Pianu Fabrikus. Pia
nus pristatome in visas vietas, tolumas nedaro skirtumo.
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JOHN LIZDAS PIANU STORE
477 SOUTH MAIN ST. WILKES-BARRE, PA
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