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ISZ AMERIKOS

nrmos ir privertė

PALIKO VYRUI $5 O SUNUI 
20,000 DOLERIU.

Kansas City, Ivans. — Mrs. 
Fiorentina Krech, kuri gyveno 
ant artini
savo vyra gyventi tvarte per 
15 metu ir niekados ji neinleis- 
davo in stu'ba, mirdama paliko 
savo sunui 20 tukstaneziu do
leriu o savo vyrui tik penkis 
dolerius. Toji 1> jau lybe puolė 
ana diena nuo trepu ir nusilau
žė sprandą. Gal vyras to seniai 
lauke ir nesigaili savo bobeles. 
Nuskriaustas vvras užvedę 
teismą ir siūlas pripažino jam 
jojo dali palikto turto.

vvras

PRIELAIDINIS UŽMUSZE 
SAVO NUMYLETOJOS 

VYRA.
Springdale, Mass. — Juozas 

Kruczka prisipažino palicijai 
buk tai jisai nužudė savo bro- 
liuna Antanu ISzneideri kurio 
kuna surado užmiestyje. 
Kruczka turėjo .meilingus susi- 
neszimus su 
abudu nutarė

su rado

Szneideriene ir 
praszalint ji. 

. Apie puse ketiniu isz
Kruczka su kirviu uždavė ke
liolika ypu kada Szneideris 
miegojo o jojo pati būdama an
tram kambaryje girdėjo kožna 
užduota ypa. Po tam abudu isz. 
trauke lavona už kojų, inmete 
in trokr, užpylė pelenais ir isz- 
veže in-užmiesti kur likos su
rastas per vaikus. Abudu likos 
arcflztftTOti. - -
PASLĖPĖ PINIGUS KAMI

NE, ANT RYTOJAUS 
DINGO.

Chicago. — Jonas Linkevicz 
pardavės savo faimuke žentui 
Antanui Vnibel, aplaike dali 
rank-pinigu, 1,000 doleriu, ku
riuos drauge su 
indejo in bleszinc ir paslėpė in 
kaminu. Alfonsas, sūnūs Vru- 
bclio radosi namie kada tėvu
kas pinigus paslėpė. Ant ryto
jaus Linkevicz nuėjo in bažny- 
czia o kada sugryžo, jauno Al
fonso ir pinigu jau nebuvo ka
mine. Tuojaus nužiūrėjimas 
puolė ant jojo, levukas iszeme 
varan ta ant sujeszkojimo savo 
pinigu bet lyg szioliai anūko 
ne pinigu nesurado. Dabar pri
diegė kad daugiau pinigu ne
laikys namie. * •
NUKIRTO RANKA UŽ 

ISZDAVIMA SLAPTYBES. 
Patterson,- N. J. — Su nu

girsta ranka žemiau alkūnes, 
kuria jam nukirto nariai slap
tingos Italijoniszkos draugys
tes, Villaro Depez atėjo in pa- 
licija melsdamas pagelbės ir 
kad ji apsaugotu nuo tolimes
nio persekiojimo/ Depez kal
bėjo palicijai buk jisai prigulė
jo prie slaptingos draugavęs 
Virginijoj pereita žiema ir bu
vo nužiūrėtas kad iszdave slap
tybes tosios Vlrauguves. Nariai 
draugavęs ji suviliojo in už
miesti in apleista narna kur 
jam nukrito ranka ir paleido. 
DIDŽIAUSES KŪDIKIS ANT

SVIETO, NUMIRĖ.
Shaffe ravi lie, Mont. — Ana- 

__ _______ i, keturi u metu 
mergaite mirė ana diena ant 
szirdies ligos. Ma'ža Anatella 
svėrė 146 svarus ir buvo di
džiausiu kūdikiu ant svieto. 
Buvo ji ji 48 coliu augszczio. 
Kada užgimė buvo kaįp ir kiti 
kūdikiai. Po keliu sanvaieziu 
pradėjo stebėtinai augt. Szim- 
tai žmonių jaja atlankinedavo. 
Norints cirkininkai siūle tė
vams gerus pinigus idant jaja 
rodyt svietui ‘bet tėvai ant to 
nesutiko* ' ^^i

tell Guanada

ryto,

635 doleriais

I

ėr

W&.B.)

LAIKE SAVO PACZIA 
ANT LENCIŪGO.

IJrownsvillc, Texas. — Mi- 
Torrontoni, Meksikomis,guo.kuris turi maža farmuke, likos 

areszta volas už nežmoniszka 
pasielgimą su savo paezia. Mi
guel yra labai nžvydus žmogus 
o kada eidavo in darbu tai pri
rūkydavo paezia prie sienos su 
ilgu lenciūgu, kuri turėjo dirb
ti namini darbu ir prižiureti 
kelis mažus vaikus. Sugryžes 
namo paleisdavo motere ant 
liuosvbes. Tokiu budu laike 
motere per szeszis menesius pa
kol nedažinojo apie tai kaimy
nai ir kerszino pakorimu Mek- 

man-sikono jaigu nepasielgs 
dagiau su savo motere. 
SUV. VALSTIJOSE

RANDASI MILIJONAS 
PRASIŽENGĖLIU.

Chicago. — Pagal profeso
riaus Vellmer tai Suv. Valsti
jose randasi daugiau kaip mi
lijonas visokiu prasižengėliu 
kuriu palicija lyg szioliai ne- 
sueme ir gal ju nesuims nes 
daugelis isz juju gali pasisam- 
dvt gerus (advokatus kuriegerus 

auna isz kalėjimu.
ISZDALINO DRAPANŲ DEL 

3,700 VARGSZU.
Dallas, Tex. — Neužmirszda- 

mas dėkingumo ir suszelpimo 
Amerike kada pats kentėjo'bū
da ir varga kada pribuvo isz 
Europos, 1. Rude, drapanų 
sztoro locnininkas, per Kalėdas 
aprėdė dykai 3,700 vargszu ku
rie neturėjo tinkamu drapanų. 
Rude padovanojo miestui pui
ku parka ir sziaip gausiai szel- 
pia visus pavargėlius mieste.

UŽDARE PACZIULE 
ANTGRABYJE.

Pawtucket, R. I. — Nuvažia
vęs su paezia ant vietiniu ka
piniu, Juozas M. Dobbins už
dare savo paeziule antgrabyje 
po tam 
uoszvia kur turėjo

juos iszg

nuvažiavo namo pas 
“linksmiau- 

ses Kalėdas savo gyvenime.” 
Negana to, pavogė nuo uosz- 
ves 125 -dolerius ir turėjo gud 
taims Ibet vėliaus likos aresz- 
tavotas ir gu d taims pasibaigė 
kalėjime kur turėjo pietus — 
duonos su vandeniu.

9,669 PERSISKYRIMU 
COOK PAVIETE.

Chicago. — Cook pavieto 
praeita 1929 meta buvo net 9,- 
669 persiskyrimu
rekordus, arba vienas kas 55 
minutas, aiba vienas persisky
rimas del kožno 103 namo per 
ka 5,783 vaikai likos perskir
tais nuo savo tėvu. Daugiausia 
persiskyrė bevaikes poreles.

DUKTĖ UŽMUSZTA, 
TĖVAS PASIKORĖ 

ISZ GAILESTIES.
Racine, Wis. — Fredas Carl

son, 52 nietn, pasikorė savo na
me, kaip kaimynai mano, isz 
dideles g 
praleist Kalėdas

pagal sūdo

ailesties kad turėjo 
vienas isz 

|)ilicžasties užmuszimo vyriau
sios dukters ant geležinkelio 
laike automobiliaus nelaimes. 
Parisimas buvo naszlys, gyve
no pas duktere ir da paliko 
jaunesne duktere ir sunu.

MILŽINISZKAS 
KALĖDINIS PACZTAS.

Philadelphia. — Nuo Decem- 
berio 16tos lyg Kalėdų, per 
ezionaitini paczta likos isz- 
sitinsta 29 .milijonai szmotoliu 
pirmos khvwos paczto arba ke
turi milijonai daugiau kaip 
1928 mete. >

Daugelis Kalėdinio ipaczto 
da ateina isz Vestu nes trukiai 
buvo susivėlino pęr 'Sniegines 
pusnis. _ - J1W4S A.A
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NĖRA KO STEBĖTIS
MOTERIAI.

Everett, Ky.
1

n as.

PRISIKĖLĖ ISZ 
NUMIRUSIU.

■Detroit, Mich. — Leopoldas 
Czakovski baisiai nusistebėjo 
kada pamate incinanti in šlu
ba Mikola Smith’a, kitados bu
vusi pas ji ant burdo. Smith’as 
m i re pen k i -menesi ai adga I i r 
palaidojo ji savo kasztu many
damas kad tai buvo jojo lavo-

Asztunta diena Augusto
surado negyva žmogų ant kelio 
o kada ji ipaeme in lavonyczia, 
Czakovski s nuėjo pa žiūrei la
vono ir kaip jam nirdavo tai 
buvo jojo burdingierius ir lie
pė savo kasztu palaidoti. Už jo 
mirti likos arosztavoti du žmo- 

bet kad neturėjo užtekti;
davado, buvo paleisti. 

Smith ’as -sake buk per taji lai
ka dirbo ant farmos kada, ap
leido narna savo gaspadoriaus 
o ' gaapadorius dabar spiresi 
idant “ne'baszninkas” jam su
gražintu pinigus iszduotus ant 
jojo palaidojimo.*
MOTINA 7 VAIKU GAVO 15 
MENESIU KALĖJIMO UŽ 

MUNSZAINE.
— Mrs. Fran-
52 met u, moti- 

l.ikos nu-

- Zuzana Cran- 
nell, turtinga, naszle, yra locni- 
ninke.katino kuris ne (ik ka at- 
siženklina nepaprastu didumu 
ir svėrė 32 svarusx;bct gal yra 
vienatiniu katinu kuris turi dvi 
tarnaites ir savo šlubele. Užlai
kymas tojo katino kasztuoja in 
tris tukstanėzius doleriu 
meto.

Katras isz jus ■sporteliu no
rėtumėte būtie numyletinu in 
vieta tojo katino pas jauna ir 
turtinga naszlele ?

aid

KIEK KARTU PABUCZIA- 
VAI SAVO PACZIA? ė

Columbus, Ohio. — Harry E. 
Ballard gyrėsi priesz savo 
draugus buk jisai pirma meta 
po szliubui iszbucziavo savo 
saldžia paeziule tiktai 36,748 
kartus aiJba beveik po szimta 
buczkiu ant dienos. Turėdamas 
jisai gana laiko kad vėliaus su
mažino tuos buczkius ant pu
ses. Trecziam mete iszpuole ant 
dienos tik po deszimts bucz.

ISZ LIETUVOS
41 METAS

*""" .

nes 
na i buvo

’ gaapadorius 
ne'baszninkas

Kansas City, 
ciszka Butkiene, 
na septynių vaiku 
bausta ant 15 menesiu kalėjimo 
už dirbimą ir pardavinėjimu 
munszaines,

MOTINA PERSIPJOVĖ SAU 
GERKLE IR VAIKAMS.
Frankford,

Laishman atome gyvasti savo 
vaikams, 2 
per penpjovima 
les po tam pati 
gerkle ir jiumire.

Vvras moteres sei 
Ik

liu metu o motore baisiai rūpi
nosi apie vaikus ir kad turės 
kentėti bada iper Kalėdas. Vy
ras dagirdes apie mirti paezios 
ir vaiku norėjo pats nusižudyti 
bet kaimynai užbėgo jam tame 
d a r be.

La. Agota

ir 6 metu amžiaus, 
abiems gerk- 
sau perpjovė

•O' 
n a nuo kę

kili o nuo ipenkto meto nebuvo 
daugiau kaip tik du ant dienos 
ir tokiu budu kožna meta su
mažindavo ir jaigu taip toliaus 

” Pa"mažins, tai savo “saldžia 
eziule bueziuos tik viena karta 
ant metu, tai yra, 18 diena Sau
sio, kurioje tai dienoje apsipa- 
cziavo.

SZIURPULINGAS NUOTY
KIS VILKA VISZKIO 

LIGONINĖJ.
Vilkaviszkio ligoninėj pil. 

Jurgiui Szermiikszniui isz Ky
bartu vai., Stanicziii k., buvo 
padaryta sunki operacija. Po 
operacijos Szermiiksznis klie
dėdamas bando iszszokti pro 
Įauga isz antro aukszto ir isz- 
mnsze Įauga. Tacziau ligonines 
tarautojai ji sulaikė, bet ligo
niu -pasiseko nepastebimai pa
imti stiklo szuke ir persipiauti 
sau gerkle. Po keliu minucziu 
Szermuksznis mirė.

ATKAKLIOS 
DEGTINDARES.

v v-
Žarėnai. Kegu kaime, Žarė

nų vals. Tclsziu apskr. Lap
kriczio 3 d., 
ūkininką R. savo namuose po
licininkas pil. Narveczius neti- 

“sa-
Invyko smarkios 
Mat,

katilo, Reko-

pamaldų metu

ketai užklupo bevaranti 
mogonke. ” 
grumtynes.
prie

dirbusios

ir inmesti ji in 
Bet 

mergaitėms

Paskutines Žinutes

Kardinolas 
a r ci vis k upas T arimo,

t u r-

Italai o

kraszto 
semtos vandens.

užmusze 2 oficierius 
naujoku. Vėliaus pasirodė

pas kuria rado ke
lnikes paintukes uždrausto szto- 
fo. Ka darys su vaikais tai sū
dąs apie tai nesirūpina.
NEGALĖJO PIRKTI

DOVANELIU, NUSIŽUDĖ.
Buffalo, N. Y. — Neturėdami 

darbe ir pinigu ir negalėdami 
pirkti dovaneliu savo paezioms 
kurios gulėjo ligon’buteje, Wil- 
liamas iSchupp, 68 metu ir do
nas Glass, 62 įmetu, abudu senu
kai nusižudė — pirmutinis per 
gaza o kitas pasikorė skiepe.
PAMISZES NUO CIGARETO 

UŽMUSZE 4 ŽMONES.
Meksiko City, Mex. — Per

eita sanvaite važiuojant trau
kiniu kareivis Bernardino Do
minguez 
ir 2
kad jis buvo pamiszes nuo ma
rihuanos, svaiginamo augalo 
isz kuri oMeksikoj tankiai da
romi cigaretai. Per daug prie 
jo pripratęs žmogus iszeina isz 
proto.
VISAS MIESTELIS JESZKO 

PINIGU.
Hillview, N. J. — Beveik vi

si gyventojai czionaitinio mies
telio yra dideliam karsztyje isz 
priežasties paskutinio testa
mento palikto per numirusia 
Mrs. Rita Ramsey, kuriamo yra 
paraszyta buk deszimts tuks- 
tanezius doleriu paliko del gy
ventoju szio miestelio užkastus 
aplinkui mirusios narna. Dabhr 
visas miestas kasa diena ir 
nakti prie namo viltyje suradi
mo pinigu ir aplinkui narna isz- 
rodo kaip kariszki -apkasai. 
Lyg sziam laikui surado' jau 
600 doleriu aukse ir 300 doleriu 
bumaszkose darželyje.
MAITINO SAVO SZEIMYNA 

TIK BUROKAIS.
Staunton, N. J. — Timothy 

Engelman per tris sanvaites ne
davinėjo savo paežiai ne vai
kams daugiau valgyt kaip tik 
burokus. Kada jojo geradejin- 
gumas iszsidave, likos uždary
tas kalėjimo ant 30 'dienu kur 
jam nieko daugiau neduoda 
kaip tik burokus. Gal tokiu ’bū
du atpras nuo maitinimo to
liaus savo szoimyno burokais.

Engelman turi gana didele 
farmabet yra taiip skapus kad 
viską pardavinėjo ka užaugy- 
davo o savo szeimynai retai ka-

svaiginamo

r

NEMIELASZIRDINGAS 
BROLIS.

Syracuse, N. Y. — Iszmestas 
per savo broli . laukan, .Jonas 
Bolenskis,1 ■sirgdamas džiova ir 
beveik mirsztantis, likos suras
tas ant ulyczios per palicijan- 
ta kuris nuvožė ji adgal pas 
broli bet tasai nenorėjo jojo 
priimti ir duoti mirsztancziam 
prieglauda. Taila ipalicijantas 
nuvožė ji in ligonbuti kur ant 
rytojaus mirė.

ISZMETE NEBASZNINKA 
ISZ GRABO IR PATS IN 

JI* ATSIGULĖ.
New York. — Nepaprasta 

nakvyne sau parengė tūlas val
kata ant kapiniu Calvary, insi- 
gavo in antgrabi kuriame diena 
priesz tai likos atvežtas lavo
nas, kuri iszmete laukan, o už-kuri iszmete laukan 
klojas gra'ba su lapais, (perleido 
malsziai nakti. Per koki laika 
žmones palcidinejo paskalas 
bus ant kapiniu baidosi. Pali- 
cija prądejo “nebaszninka” 
sekti, na ir pasisekė atidengti 
slaptybe. Gyva ne'baszninka 
aresztavojo ir uždare ant keliu 
menesiu in kalėjimą ir nuo tojo 
laiko jau 
šia” 
liepc giminėms antgrabi užmu- 
rvt. ‘

ATRADO SZULINI PER 
SAPNA.

fCopeka-, Kims. — Al rs. Si- 
mon Brandt sapnavosi buk ma
te puiku szulini savo darže ir 
taip buvo tikra salpne kad ant 
rytojaus liepc savo sunui kasti 
paže nk 1 i n t o j e v i e toj e. 
vos

nebaszninka

nesi rod i nėjo ‘ ‘ d va- 
ant kapiniu. Valdže pa-

Kims.

Simus 
iszkase kolos pėdas žemes 

ir isztikruju pradėjo vanduo 
lietus isz iszkastos skyles. Mo
toro per kelis metus jeszkojo 
vandens kurio negalėjo -surasti 
o dabar ir kiti gyventojai pra
dėjo kasti szulinius su vilczia 
suradimo vandens.

pradėjo

S ARGAI NUSZOVE TRIS 
SZMUGLERIUS IR PAĖMĖ

ARIELKOS UŽ 600,000 
DOLERIU,

New London, Conn. — Pro- 
hibicijos patrulo suome moto
rini laiveli kuris plauke su 
600,000 'doleriu vertos arielkos 
ir nuszove ant sinort tris 
szniuglerius. Kiti szmugleriai 
pabėgo bot (pirma uždegė lai
veli kuri užgesino vakliszka 

da1 duodavo mėsos ar yisztie- patrule ir pritraukė prie krasz-
• *nos*. 3L4»

su 500 'dėsiu gęroi^ ayįvlktjs

P

11 Rymas.
Ganiba, 
mirė, praeita Ketverge. Jojo 
mirtis sutrumpino sk'aitli kar
dinolu ant 62 isz kuriu 29 vra 

3< > kitu tautu.
1[ Berlin, N. J. — Saliunin- 

kas Fred ri kas Klos terma h nn- 
szove savo mylema szuni, po 
tam atsigulė szale jo, paleido 
sau kulka in krutinę. Abudu 
surado gulinczius drauge.

11 Trenton, N. J. — Novem- 
berio menesije New Jersey 
valstijų žuvo 130 žmonių nuo 
automobiliu. Isz visu priežas- 
cziu mirė 
menesije.

U Smiths Grove, Ky. — J. 
Robert Kirby, 45 metu, prezi
dentas Farmers ban’ko, likos 
nuszautas ant smert per tris 
banditus kurie pasiėmė $1,000 
ir pra'siszalino.

1f Picairin, Pa. — Mrs. Mar
garet Jones, 23 metu, nesulau
kus Kalėdų dovaneles nuo sa
vo vyro kuris buvo iszvaži'aves 
in Cincinnati, kvailiuke iszgc- 
re karbolines rukszties nuo ko 
mirė.

1[ Farrell, Pa. — Mrs. Ro
že Capson, 22 nielu naszle už- 
troszko su dviems vaikais nuo 
durnu deganeziam name.

1[ Beckley, W. Va. — Du
o

VANDUO APSESE DIDE
LIUS ŽEMES PLOTUS.

Ryszy šu smarkiu vandens 
lygio pakilimu Nemune ir ma
žesnėse npe.se: Piktupej, Szėx 
'szupej kai kurios Klaipėdos 

žemesnes vietos ap- 
Tacziau rim

tesnio pavojaus tuo tarpu nė
ra. Rimtesne padėtis susidarc 
Tilžės apylinkėj, kur dideli že
mes plotai apsemti .vandens.

SPROGO GRANATA.
Lapkriczio 22 d., Panevėžio 

apskr. Skilvoniu kaimo ukl- 
Szilinsko piemuo

Marozas nežino kur radęs gra
nata, parsineszes namo eme 
ja draskyti. Draskoma grana
ta sprogo, vieto užmuszdama 
piemenuką ir sunkiai sužeis
damas dvi tuo metu kambary
je osnr.ezias mergaites. •

“namines” 
sziaus dvi dukterys p-les Re- 
kosziutcs norėjo policininką 
nuginkluoti,
verdanti dideli katila.
toks pasirižimas 
nepavyko. Bravorėlis buvo lik
viduotas ii- narsus degtinda
riai patraukti atsakomybėn.

NELAIME, ■į
Ukmerge. Spaliu 28 d.,

gaus dienu sziam mieste invy- 
ko toks invykis. Kaimietis nu
važiavo in miestu ir, nenorc- 
dumus važiuoti in rinka, užva
žiavo in kiemu. Atlikęs visus 
reikalus, skubinosi vėl važiuo
ti namo. Tuo laiku truko elek
tros viela ir krito tiesiai ant. 
arklio. Arkli tuoj vietoj nu- 

žmogu truputi sužeidė.
P. Deveikis už arkli užmokėjo 
400 lit., bet per jo kalte truko 
viela. (J. Deveikis gamina Uk
mergėj elektra.)

GRIAUJA MEDINIUS 
NAMUS.

Vyta uto 0*

trenkė-f

ninko Pr.

menesi, jo

3,5386 žmonis tam

parsineszes namo

RADO DAUG BURSZTINO.
Jur-

Juodeliu k.,
Spaliu pabaigoje uk. 

gis Kuczinskas, 
Biržų valscz. ardamas nusau
sinta pelke, iszare gintaro apie 
8 kilogramus. Žinovu tvirtini
mu, gintaras gana geros ru- 

gabelelius in-

O

gintaras gana geros 
szies. Gintaro 3 
sigyjo Biržų muziejus.

MOTINA KALTA DUKTES 
SAUŽUDYSTEJE.

Beicziai, Rokiszkio v.

anglekasiai likos užmuszti 
12 iszsigelbejo po eksplosijai 
kuri kilo C.C.B. kasyklose Sto- 
burg. Abudu užmusztieje bu
vo kasyklų inžinieriai.

1[ Los 'Angeles,
Per szventes czionais likos už- 
muszta 12 ypatų o in 200 su
žeisti visokiuosia nelaimėse

Calif.

, Lap., 
21 d., usinuodijo jauna ir gra
ži mergaite. Kesylaite. Jos vie
nius brolis yra kunigu. Nusižu
dymo aplinkybes tokios. Mer
gaite mylėjosi su jaunikaieziu 
Szaikum. Minėtas jaunikaitis 
jau buvo nuvažiavęs in pirsz- 
lius, bet mergaites motina jau- 
nikalczio nepriėmė. Jaunuoliai 
vistiek mylėjosi, nors motina 
juoq visur persekiojo,
nusižudymo, vakare mergaites 
motinai pareiszke, kad vistiek 
ji eisianti už Szaikaus. Moti- 

“Kol asz gyva 
busiu, tai tu už jo .neisi/”

Rytojaus ryta mergaite su- 
siprosino apatinius rubus ir 
apsivilkusi jaunikaiezio 
pirkta suknele, iszejus in antra 
rūmo gala — nusinuodijo. Pa
rapijos kunigas ir jos brolis 
kunigas nuvažiavo pas vysku
pą iszgavo leidimą szventiton 
vieton palaidoj.

Priesz

visokiuosia 
atsitikimuosia.

11 Shamokin, Pa. — Vifeas 
kasyklos distrikte Mount Car
mel, Ashland ir Shamokin pra
dėjo dirbti pilna laika.

na atsakius:

11 Saginaw, Mich. — 
priežasties sudege 
ir Panos Marijos

Isz
nežinomos 
mokslai no 
bažnyczc, Saint Charles. Kun. 
Skovronskis paduoda bledes 
ant $30,000.

U Lancaster, Pa. — Per su
lūžima grindų salėjo Ameri
can Legion laiko paslinksml- 
nimo likos sužeista 62 žmonis. 
Kelį isz sužeistųjų mirs.

DVI, MERGINOS.r
— O kad asz žinotau kaip 

liadayyitio mano Jonuku lali-j 
mingu! 

mil Ar žinai kaip, nesikabyk 
prie jo.

Vincas:
TIK TOKIA PASAKA.•»

O kad asz tave 
pabueziuotau da dabar.

Ona: — Tai asz rektau!
W. — Bet niekas no girdėtu.

dėtu.
,-iw *"idl.

• • •

Aszuk^l..pftgir-

♦ Kaunas. Vytauto szventeA 
proga miesto valdyba nusista
tė sutvarkyti Vytauto pros
pektą. Sziomis dienomis davę 
parėdymą nugriauti Vytauto 
pvospektę esanezius medinius
namus: dveji namai turi būti 
nugriauti iki Gruodžio m. 5 d., 
likusieji — iki Balandžio 5 d.

Pil. Dreifungui miesto val
dyba nutarė užmokėti už puse 
nugriaujamo namo. Mat ta da
lis namo reikalinga nugriauti 
p rapla tini m u i ga t ves.

TVARKO NAUJA MIESTĄ.
Sziauliu miesto savivaldybe 

statomame Gubernijos laukuo
se mieste, daugiau apgyvento
se naujose gatvėse, pa v. Dau
knio ir Zubovu g-vi u szaligat- 
viuose su lyg iszplanavimu so
dina medelius ir i n veda elek
tros szviesa, kas vietos gyvc- 
tojams sudaro daug patogu
mo. Auszros alėjoj einant nuo 
Basanavicziaus g-ves per par
ka tiesiami szaligatviai.
gaila tu szimtmecziu kasztanu, 
kuriuos isz szaknu vercz,e kad 
galėtu tiesiai tiesti szaligat- 
vius.

Tik

JUOKAI t
P'

nu-

SAPNAS ISZPRANASZAVO 
MIRTI.

Rokiszkis. Lapkriczio 15 (d., 
bufeto ieszminskas Krasaus
kas sapnavo, kad ji murai pri- 1 _
migo. Antra syk jau vakare 
užmigęs szauko. Atonant trau
kiniui, jis pabudintas ir pak
laustas ko jis taip szaukia. 
Krasauskas pasakęs kad ji vėl 
primigo murai isz po kuriu isz- 
lyst nebegalojes, ir bogo vago
nu atkabinti. Bet vos tik inbo- 
gus jam tarp vagonu, buferai 
sutraiszko krutinę.

Velionis gyveno tik 3 minu
tes. Liko žmona ir 4-maži vai- 
kucziai. K. lauko teismo už 

įįįjiila^ll> 1.9?7 m. traukinio katastręfu.

PAS ADVOKATA.
Teisybe, ponas advoka,-

tai, esmių latras, nes ir tokie 
yra reikalingi... I,

Kam reikalingi ?
Nugi jeigu mus ne buthi

tai isz ko sūdai ir 
užsilaikytu?

advokatai •

<1
DA NE VISKĄ ISZRADO.
Valytojas ulycziu stojo prie 

vienos ponios su laistuvu, o ku
ri tai ponia tuixjjo labai ilga 
szlebe užpakalyje ir tare in ja;

— Mudu abudu prigulime 
prie vieno amato., Asz laistau 
o ponia szhioji.

ar

PO MIEGUI.
Sore: — Ko tu Juozukau teip 

paszokai ?
Juozukas: — Ui, Sore, 

balsei persigandau.
Sapnavau, kad radau masz- 

na su 100 doleriu.
S. — Tai kam ta iszgastis?

— Kad asz turėjau'atiduo-
ti t uosius piuįgįįs t am, ka pa-
mote.

d r , -O
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Kas Girdėt

LAIMINGU NAUJU METU
Vėlinamo visiems musu skai- 

. 1 y tojams ir prieteliains, lai vi
sus Dievas užlaiko sveikus ir 
gyvus sulaukti kitu meteliu ir 
saugotu nuo visokiu nelaimiu.

To viso vėlina isz szirdios, 
Redakcija “ Saules. >,

Nauji 1930 Metai!
Padekavokim Visogalincziam 

Dievui kad mus užlaikė ant 
<zioliai. Prade

kime nauja lapa musu gyveni
me nes negalime spėti kokia 
bus musu ateinantis szimet nes 
gyvastis yra netvirta ir trum
pa todėl stongkimes daryti ge
rai nes rytoj gali but jau per- 
velai gailėtis už savo nusidėji
mus. Lai szis Naujas Metas 'bu
na pradžia musu naujo gyveni
mo.

Redyste 
šiem s 
Nauju .Metu ir lai visus Dievas 
užlaiko sveikus sulaukti kitu 
Nauju Metu, ko visiems vėlina 
isz szirdios!

kad mus
szio svieto lyg s...

“ Sau les
Lietuviams laimingu

velina vi-

Profesorius Augustas Voll
mer, pirmsedis National Asso
ciation of Police Chiefs (tau- 
liszko susivienijimo palicijos 
perdetiniu) sako kad Amerike 

suvirszum milijonas 
prasižengėliu. Pagal

visokiu tiesu, kokiu kongresas 
prikala kožna meta tai beveik 
vienas žmogus

randasi 
visokiu

isz kožno <le- 
szimts peržengineja sziokia ar 
tokia tiesa, pats apie tai neži
nodamas.

Bosija buvo ir yra sklypu 
daugiausia pasiprieszinancziu 
ne tik politikiszkam taiprafune 
bet ir tikejimiszkam. Paskiau
siu laiku t e na i s kilo sztamas 
‘• garbintoju cibuliu.

l 4 Sztai Su
kartus ir

7 * >

Nariai tosios sektos vaiksz- 
czioja po knimus su pundeliais 
cibuliu skelbdami savo drau
gams tikra teisy1!)©: 
viatu gyvenimas, -
uszarotas kaip szitie cibuliai.

Valdžia suprato tame pasi- 
prieszinima ir suokalbi priesz 
Soviatus ir nresztavojo asztuo- 
niolika “garbintoju cibuliu” ir 
nuteisė visus ant suszaudymo. 
Kaip duodasi suprast tai bol- 
szevikiszkoje

v onįtini!s liw 
žesne verte ne kaip už cariszku 
laiku.

vieszpa’tysteje 
žmogaus turi ma-

Jau visi žino apie baisia ne
laime augliu kasyklose, Okla- 
homoje, kuri nužudė 5!) angle- 
kasius, palikdami naszles ir 
siera t ukus. Kokios Kalėdos Im

tųjų nelaimingu szeimyne- 
gali dasi prast

vo
Ii u tai kožnas 
geriau ne kaip musu plunksna 
gali apie tai apraszyt.

Darbini nkiszkas pašiau kavi
nius anglekasiu mažai yra ap
svarstytas per visuomene ne 
su atsakaneziu užmokeseziu; 
dirba jieji visados netvirti sa
vo darbo ne gyvasties.

per 
atsakaneziu

- I

Jėzuitas kunigas James L 
Doyle isz Saint Louis, Mo., kri
to negyvas ant grindų laike 
pamokslo kuri kalbėjo del su
sirinkusiu studentu. — Jaigu 
panaszus atsitikimas butu at
silaikęs kokiam bedieviui arba 
valnamaniui laike kokio pa
mokslo, tai dievuoeziai tuojaus 
skelbtu kad Dievas ji nubaudė 
už garsinimu bedieviszku žo
džiu.

I

F
H

B

Pratt iszKokis tai Xluy
Havre, Montanos, nuvažiavo in 
artima miesteli idant pirkti eg
lele del savo szeimynos ant Ka
lėdų. Pirkęs eglele ir keliolika 
pigiu dovaneliu, nudžiugęs 
gryžo namo. Artindamasis prie 
savo grinczeles patemino kru-

dovaneliu,

va sniego n kada privažiavo 
areziau ir nuspyrė sniegą, ra
do po juom suszalusius du la
vonus kuriuose pažino savo pa
ežiu laikanti suszalusiose ran
kose maža sustingusia dukre
le. Motore iszejo atlankyti sa
vu kaiminka puse mylios tolu
mo. Gryždama adgal užtiko ja 
sniegino viesulą ir nuo nuvar- 
gimo puolė ant žemes ir suszalo 
ant smerk

Kada Pratt važiavo links
mas namo ir džiaugėsi kad pa
darys savo mylimiems netikė
ta džiaugsme, likimas kitaip 
surėdė, padarydamas jam Ka-1 v 
ledas kokiu neužmirsz per visa 
savo gyvenimą.

važiavo

Chicaginei laikraszczei skel
bė graudinga atsitikima tūlos 

kurisierateles,Lietuvaites, 
nesusilaukė los linksmos die
nos — Kalėdas, nes viena pa
silikus ant svieto, suvadžiota 
per ra kali jauniki, pasidaro 
sau

ra kali jauniki, 
gala ligoubutcjc.

Marytes tėvai visuomet sirg
davo: mamos sirenos, o tėvu
ko dusulys neleido jai ne pra
džios mokyklos baigti.

Maiyte jau mergiczka 
sziolikos metu — dabar jau Ir 
darba gavo, 
kas savaite.
mama, susirgo dar smarkiau, o 
tėvukas vakar mirė. Už savai
tes mirė ir motina.

'Maryte viena. Be d įaugu, be 
namu, be patarėju. Ji ne žino 
kas ežia bus, kas ne bus.

Va rgs t a k en cz i a i r

szc-

Dvvlika doleriu 
Bet vėl nelaime:

nežino
kas ežia bus. Dažnai nežino ne

dar skaudžiau — 
Ir susidraugauja 

Jonu. Pradžioje viskas la-

ka sakyt, ne ka nesakyt...
O vienai 

ji galvoja, 
su 
bai saldu, bet vėliaus Maryte
jau visai paniurus, vos kojas 
bepavelka. Jau ir Jonas nepa* 
si rodo. . .

Guli Maryte pavieto ligoni
nėj ir nesupranta kas ežia pa
sidarė. ..

Dažiuretoja ligoniu atnesza 
bonkute kokio ten skystimo ir 
iszejo. Maryte be jokio svyra
vimo paėmė bonkute ir iszge- 
re.

Aptemo viskas ir Maryte 
(langiaus jau nieko nejautė. .

Ant rytojaus Angliszki laik- 
raszcziai indejo szitokia žinia:

uVakar nakti pavieto ligo
ninėj pasimirė jauna mergina. 
Priesz pat gimdymą ji iszgere 
bonkute karboliaus. Padaryta 
greita operacijų ir iszimta asz- 
tuoniu svaru kūdikis, sveikas 
ir gyvas”. . .

Argi ne liūdnas likimas ap
leistos siera teles?

viskas ir

BOBISZKAS LIEŽIUVIS.

— Daktare! Liepei man lie- 
žiuvi parodyti©, tai jau laikau 
iszkiszta per 10 minui u, o tu 
nepažiniai.

— Gal poni jau pakavo t i 
liežuvi. Norėjau kad pone nie
ko ne kai betų me i, kol recepto 
neparaszysiu.

MUSU VAIKAI.

Kam Vincuti trauki ka
te už uodegos ?

— Asz no tlaukiu, mamele. 
Asz tik laikau už uodegos, o 
kate pati laukia.

I Ant. J. Sakalauskas 
g LIETUVISZKAS GRABORIUS g (Bell Phone 872) 
Q 331 W. Centra St. Shenandoah, Pa.
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Nuliudlmo valandoje autol- 
klam geriausi patarnavlma. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

laz Mahanojaus Ir GlrardviUea 
jeigu kas pareikalaus mano pa- jj 
tarnavime tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu In'deszimta 
minute. Bell Telefonas 372

l!i

z 
z 
/ 
✓

z 
z
/
z

Isz Višu Szaliu
BANDITAI NUŽUDĖ MA- 

LUNINKA IR JO PAOZIA 
TIKSLE APIPLESZIMO
Lomža. •— Szewczym* nuo 

daugeliu metu randavojo ma
lūną Jankelis Bojarskls Įjūris 
su paezia gyvenb sznle malū
no. TcVp aplinkiniu kaiinuo- 
cziu pasklydo paskalas,
Jankelis buvo didelei turtin
gas ir turėjo d'augr pinigu, to
dėl labai buvo susirupinos sa- 

o gyvaseziu.
Ana diena Jankelis pabudo

isz miego iszgiiJdes žingsnius 
kambaryje. Nespėjo žmogus 
iszszokti isz lovos, kad bandi
tai kirto jam per galva kir
viu, padedami ji lavonu
vietos. Pati suklvkus isz bai
mes, gavo teipgi kelis ypus per 
galva nuo ko tuojaus mirė.

Žudinsta likos atidengta 
ant rytojaus.
gulėjo szale saves, balsei 
kapoti. Palicije dh nesurado 
banditu.

. i ? ' ■ M .

LietuvosGen. Kosulato 
Jeszkoma

‘Ho

' ■ ‘ ■! |. .' • j . ' • ■’ ;l' ,

Ubago Meile
Grincas, Juozas, gyvenas 

Amsterdam, N. Y. ir turis ten 
gerymu užeiga.

Juozas,

I,

Į kn.Vg^ abrozoli,f

iienukrcipla

r-

ramaszaucku

buk

ant

I i kos 
Abudu lavonai 

su-

PADĖJIMAS RUSISZKO 
DARBININKO ROSIJOI.
Ryga. — Sovietų Prekybos
Pramones Gazieta, paskel

busi mėnesinė .sovietu Rusijos 
pramones statistika, pgrodo, 
kad deszimty svarbiausiu Ru

ir

sijos pram(oiM*s (szakit darbi
ninko alga, bendrai imant, 
siekia $1.64 dienai. Didžiauses 
algas gauna
bin inkai — $2.07 dienai, o 
menkiause — tekstiles pramo
nes darbininkai, kurie gauna 
tik $1. dieai.

Tsz tu algų reikia atskaityti 
dar 30 uosz. sovietu valdžios 
paskolos bonams pirkti ir in
validoms kitoms mezliavoms, 
kuriu fabriku sovietai versti
nai reikalauja isz darbininku.

Pasak Prekybos ir Pramo- 
nes Gazietos sziadien Rusijo
je dirbau,ežiu darbininku yra 
2,250,000 su 1,500,000 darbi
ninku i n regisi ruotn bedarbiais 

2,000,000 beda rbi u 
n (‘t uri

tipografijos dar- 
$2.07 dienai,

Yra dar 
kurie neturi teises gauti isz 
sovietu paszalĮtos del, to, kad 
jie yra “u:1“ n...>>kilę isz buržuazijos.

36 PRAŽUVO SU LAIVAIS 
LAIKE VIESULOS.

London.

36

Baisios viešnios, 
kurios vieszpatavo visam fsz- 
piuiiszkam pakrasztije pas
kandino daug laivu ant kuriu 
pražuvo nemažiau kaip
žmonis. Ant vieno laivo Karal
ienes žuvo 26 laivoriai isz ku
riu dvvlika surado. Pacztinei 
laivai susivėlino kėlės dienas. 
Daug laivoriu sužeista ant lai
vu kurio stengiasi gelbėt lai
vus.

MOTINA SU SUNUMI
- NUŽUDĖ TĘVA. A

Krokuva, Lenk. — Kaime 
Sucha Dola, papilde baisia: 
žudinsta Amielo Dulaikieno, 
50 metu su savo sūnumi Sta
nislovu, Juozu ir Jonu, 'kurie 
nužudo savo ieva 54 motu, 
muszdami su špatais per gal
va teip ilgai, pakol tėvui ne- 
suteszkino galvos. Po tam mo
tina nuėjo iii policija, apsa
kydama, kad josios vyras mie
godamas ant pecziaus nupuo
lė ir užsimusze. Palicije in tai 
netikėjo ir dare slieetva, lai
ke kurios iszsidave kad ji nu
žudė szeimyna ir antgalo visi 
prisipažino prie kaltes,
žastis baisios žudinstos buvo 
nuolatinis szeimvniszkas nesu- 
I i kinius.

Prie

108 BUDINKAI 
SUDEGE KAIME

LUTOPEMUOSIA.
Kaimo

ug-
Varszava, Loink.

Lutopemuosia kilo baisi
uis kuri trumpam laike ap.emo 
23 grinezos, 32 tvartus su ja
vais ir 50 kitus bud inkus su 
ukisz’kais laidarais. Pastoges 
neteko 36 szeimynos kurios ap
turėjo 300 tilkstaneziu zlotu 
bledes. Nieko negalima buvo 
golbot tiktai gyvulius. (Ignis 
kilo per neapsisa ilgoj ima tūlo
gaspadoriaus su Ugne.

v ’ * J # <

Genys, Justinas, apie 40 m. 
amž., kilęs isz Irumponiu km., 
Aluntos parapijos, Utenos aps. 
Amerikoje apie 20 motu. Bro
lis Povylns negirdėjos nuo jo 
nuo 1914 m. kai Justinas gy
venos Bostono.

Zaloga, Bonifacas ir žmona 
lt Ina, dar priesz Ikaru atvykę 
apsigyveni i Chieagoje.

Mikulis - ■Mitchell, Zigmas- 
Loonas, gyvenos Downings, 
Va, Coatesville, Pa. ir Cha ries
to, S. C. dažnai lankęsis in Phi
ladelphia, Pa.

Razimnas, A'dolfas, apie 41 
m. amžiaus, kilos isz Kražių v. 
Raseinių 'apSkr., Amerikon nt- 

(gryžes) priesz pat ka

”'l

yvenos

v v kės
ra.

l.eszkomieji arba, apie juos 
ka nors žinantieji maloniai 
k v i ecz i a m i atsiliepti in:
Consulate General of Lithuania

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

žinantieji

Konsulas Chicagoj
Jieszko

a Simui v s gyvena Amc-Szie 
r i ko jo ieszkomi:

s Juozas, Kilęs isz In
gavangio k., 
Mariampoles apskr. Priesz ka
ru gyveno Chieagoje.

Benikai, 
Kostas ir Kazv

Bielski
Kleboniszkio vai.

Adbmas, Antanas, 
rs. Kilo isz Re- 

avos dvaro. Mažeikiu aps. Gy
vena Chieagoje.

Czekius Antanas, 
Kazimieravo k., 

lytaus aps.
Danta

ki les isz 
Varėnos vai.

Pranas. Kilęs isz 
Skaisgirio valscz., Sziaiiliu ap. 
G y veno Cb i cago jo.

Dirgėlas Antanas.
Dausniu ik.,

Gasparenis Antanas, 
isz Raguvos 
aps. 
City,

Gaiczas Pranas
Vainuto valscz., T

Kilęs isz 
Kretingos aps.

Kilęs 
valscz., Panevėžio 

Kadaise gyveno Sioux 
Iowa.

gyveno

Kilęs iszf 

Ta u ra ges a ps.
Kadaise gyveno 2457 West 
46tb Place, Chieagoje.

Januszkai Ona ir Balys. Ki
le isz Kurszenu valscž., Sziau- 

Gyvena Chieagoje. 
isz vardinti

Vainuto valscz 
gyveno

Ii u >aps.
Aukszcziau iszvarumti as

menys praszomi atsiliepti, ir 
kas ka nors apie 

juos žinotu, praszomi suteikti 
žinia. Bet kokia žino bus bran
giai invertinta.
Lietuvos Konsulatas,

Rm. 1032-608 S. Dearborn St.
* Chicago, Ill.

kiekvienas

SKAITYTOJAUS BALSAS.

Jau suliega greitai 12 metu 
kaip saule mane lanko ir man 
teikia pasaulines žinos, invai- 
res apysakas ir istorijas todėl 
tikrai galiu “Saule” pavadiiiti 
amžinuoju draugu. Kad kartais

į 
tai begaliniai pasiilgimas yra 
“Sauh's.
doju visuomet prie “Saules 
tol kol visos, 
neperskaitau. Tad patariu 
beniieji Lietuvi'ai, kur negyve
nate kokioje sznlyje bet paipy- 
lekite “Saule” ypacz senes
nioji karta, kur jums lengva ir 
skaityti isz savo auganezios 
gadynes kuriprio tokio skaity
mo esate užaugę ir pramoko.

kuria diena užsitęsė, negaunu

Liuosa laika sunau- 
f f

galas nuo galo, 
o'o r-

> i

dą ule

Tiek metu nesiskyriau ir to- 
liaus pasižadu nesiskirti tol kol 
mano aplinkybes leis ir teiks 
skaitymo szviėsa akys. Taip 
pat tai’iu szirdingai aęziu gerb. 
“ Smiles’’ 
siunsta kalendorių 1930m. ku
ris visus metus atstovauja kai
po saules palydovas. Linkiu 
“Saulei” pasekmingai sulauk
ti didelio skaieziaus skaitytoju 
1930m. Su auksztu pagarba,

Saulei

v

redakcijai už pri-

Az Belickns, Toronto Out., Ca- 
nada.

ZY

f, i

Ant Tamaszaucku kiemo 
prie tvarto stovėjo Magde ir 
dabojo parsziukus idant jie 
ėdant nesusipjautu, arba kad 
neiszverstu lovelio su szuty- 
tom bulvėm ir 
miltais.

Parsziukai

a pi bursty tom

vienas per kita 
knaisiojo snukucziais ir užga
nėdinti lokiu sau valgiu links
mai kriuksėjo, o Magde stovė
jo prie ju ir dairėsi aplinkui. 
Laikais žiūrėdavo in edan- 

pnrsziukus ir tada isz
jos burnos iszsigirsdnvo palnv 
rimo

ežius

žodžiai:
Ar ne esi tu brude!. . .

Ir ve! tykus parsziuku kriuk
sėjimas, sznipinejimas. Lai
kais nekuris pusmeitelukas in- 
siliptjavo su visom keturiom 
in. loveli, kaipo norėdamas vi
sa. teszla sau pasisavinti.

BteĮĮfci

bjaurybe!
tuojaus su 
laukan parsziuka isz lavelio.

— Tegul bus pagarbintas!
Priesz ja

sznipinejimns.

O kad tave peibelis tu
— pyko Magde ir 
koja iszverzdavo

Magde atsisuko.
stovėjo ubagas, biski plikas, 
biski. pražilęs, su sveiku rau
donu veidu 
nose.

ir pamelinavuse 
Jo visas stambus kūnas 

buvo atsirėmęs tik ant vienos 
kojos. Antros kojos vietojo bu

kojo medine prie 'kuriosV* O 1V1/JCV 4JUL\U1IIV| 

nupjauta koja lyg kelio buvo 
pridrutinia. .Ant sutersztos 
sermėgos irtedalius — per poli 
pakabinta tarba, pilna 
kimszta almužiios, o rankoje 
lazda, su pusantro sieksnio il- 

int kurio galo da 
vinis. T./_ 
aplinkiniu

baime. rTas nelaimingas szunc- 
lis, 
botago paragauti.

Magde pasižiurėjo in 
labai sznairiai.

— Ant amžių - 
duodama su ranka per 
ra vienam pasziukui, kuris, in- 
kando/kitam ausi.

.Ubagas pasirėmęs ant lazdos 
tylėjo, žiūrėdamas staeziai in 
mergina, 
piktumas.
k u

gi o botagu, 
pririszta 
džiausiu

pri-

Pa i buvo di- 
szuneliu

jeigu ubagas jam duoda to

diedą

atsake su
auga-

ežia priesz

pirkion, pas gas- 
Asz ežia jums jo-

Aa. .. Kas ten man ai- 
Geras žodis 9 tai

taipgi

Magde apomo didis 
— Nuo kiauliu sun- 

pasi t raukt i, o
ja da toksai diedas, ubagas at
sistojęs typso. t T žs i gryžo nuo 
jo pecziais ir suniurnėjo:

Ekic 
padine. . .
kios almnžnos neduosiu. . .

mužna!. . .
almužna. Ir nors žodis 

yra labai pigus, tai dėlto ilgas
laikas jo negaliu sulaukti...

Mergina neatsiszanke, kibą 
si k in parsziu kus. Ubagas bu
vo susi imi iszos kaip szuo, ku
ris lenda ka nors nustvert prie 
žmonių ir kurie jam iszkauszia 
nugara su lazdomis ir botagais 
Bijojosi prisiartinti, bijojosi 
prakalbinti, nors akys jam in 
virszu isz kaktos lindo-taip 
baisiai lokamniai žiurėjo in 
mergina Magde.

gražesneAr ji gražesne už kitas?.. • 
Gink Motina Dievo!... Seniai 
kada jis vaiske tarnavo, tiek 
daug mate, bet dar kokiu!... 
Magde-gi pamylėjo del to, kad 
ji biedna, kad ji pas gaspado- 
rius tarnauja ir kad bus leng
viau ja prikalbinti, prie saves 
pritraukti. Kad ji norints bu-
tu no Tamaszaucku tarnaite, 
kad ji norints butu ju dūkto, 
kad ji butu kažin kokia, kad 
turtingiausia’, tai vistiek jam 
butu gera pati ir ji jam tiktu. 
Bn ji savyje turi ka toki, kad 
jam taip limpa prie szirdios. 
Mergina yra tingine, 
apie tai žino. Szvontu dienu te
gul bus kakl ir daugiausiai, ji 
nopasikrūtinis— bet tokia tin-, 
ginysto ubagui taigi labai pri
tinka. Tu tokia apskretusia ap
sileidusiu kaip ji, nopažiuretu 
net niekas, bet tasai apskreti- 
mas, nežilu* del ko, u’bagui la
bai prie szirdios lipo labai pa
tiko. Ir kada ji nuo jo užsisu
kus stovi, užsisnaudus, 
purvina, 
draibszezius

kožnas

visa 
su ineszlais apsl- 

tai ubagas žiu
ri iii. ja, kaip in savo malda-

%

not akiu.
Pradėjo nedrąsiai:

Na ir kaip tenai t... 
Ar nori už manos iszteketi?. . 
ka?.. Sakau tau mergele: isz
tekek už manos. Turėsi szven- 
ta gyvenimą. Tau neliepsiu 
nieko procevoti, nieko o nie
ko. . . Galėsi sau miegoti nors 
iki pietų, galėsi daryti, ka lik 
tu norėsi... Asz tau visko -n 
namelius pristatysiu... kibą 
paukszczio pieno tau nogale- 

niekur gauti... tik isztc-siu 
kek.

Susimaiszimas nuo jo veido 
nyko — su medine koja viena 
žingsni padare ir tuojaus atsi
rado prie Magdės szono. Pra
dėjo jai vėl viską pasakot pra
dėjo kalbinti.

Mergina buvo pasipiltus ir 
nieko neatsako. Nuo jo nusisu
ko, susiraukė ir pradėjo par
sziukus miiszli, jeigu kuris ka 
blogo padarydavo. Bet ubago 
žodžiai jos duszion krito ir ten 
nuskendo be jokio ženklo.

Biedna. mergina, be tėvu isz 
augus, valkiojosi po svietą, ne
žino net, kiek tur melu. Visa
da tarnauk, visada uždarbiauk 
dabar jau ir nodiejo nėra, kad 
kda nors gyvenimas persimai
nytu. Sunkus frvvonimas — 
dirbk, dirbk

Sunkus gyvenimas
, ir dirbk, visada 

stovi ant tavo sprando 
rėkia:

ir. d a

— Tingine!...
— Niekam netikus!...
— Dykaduone!.. .

Kad ir in siena mestum, 
tai pripiltum...

Visi juokiasi isz jos darbo. 
Isz jos vaikszcziojimo, isz jos 
purvinamo, isz jos iszrodymo.

Viskas, ka ji tik daro — tai 
negera, ka pasako — lai dur
na, apsirengia —tai juokinga. 
Varo, vaiko, rėkia pravar
džiuoja, keike, o ežia prie tam 

dirbti. O arsziausia 
rytmecziais. 

vis su szaltu 
—- žiema 
ugnis pc-

vaiko,

vis reikia 
ankstus kėlimas 
Gaspadine ja 
vandeniu pažadina 
szalta, tamsu, kurk 
cziuje.

Net pasikratė.
O tasai ubagas jai melavoja 

a, 
kas jai

su

toki rojų... Taip kaip tyczi 
taip kaip jis žinotu, 
kenkė.

Labai supyko 
žmonių.

ji ant
O kad areziausia jos 

stovėjo ubagas, tai ant jo ir 
visa savo

Tai ko ežia dabar

visu

piktumą iszliejo:
' jw«
Pikta

r

nuo manės norite?...
valanda ta diedą atnesze. Kur 
lik žengsi, jis visur paskui ta
ve trapailineja ir neduoda ja: 
pakajaus! Sarmata, negražu!— 

akis, visi 
buk kok-

o*, n

Ar asz ne ežia

Kur (ik parodysiu 
isz manos juokiasi 
sai diedas paskui mane besi- 
meiliridamas vaikszcziojas.

Pradėjo verkti. Szluoste pur
vina veidą, o aszaros kaip žir
niai isz akiu krito. Verkdama 
kalbėjo:

— Ar tai jau neturite kitu 
sau merginu?. .. Ar tik mane 
viena pažinstate ir matote?.. 
Nors syki latsi kabink i to nuo 
manos ba reiks isz ežia pabe 
t i, ar kas jau.

Ubagas labai susijudino. Pas 
kur didžiai supykęs atsiliepė: 

— Ka, tai asz koksai pas
tumdėlis?. ..
buvęs?. .. Arba asz koksai va
gis?. . • Kad man koja vainoję' 
nupjovė?... Taigi asz 
puolu szokti, o ’dirl)ti ant že
mos nereikalauju, ba žemes ne
turiu. Bet mane pats ciesorius 
laiko savo apiokojo, alga gau
nu kas trys menesiai... O ar * / 
asz diedas, 
jiems pasakysiu kad asz die
du — buvau, diodu — esu ir 
isz Pono Dievo loskos diodu 
iki smertios busdu — o tie 
žmones, ka isz manos juokėsi, 
tai-kaip Ponas Jėzus pavelis 
dar bus gerai, kad kur patvo
riuose gaus san gala!

Mergina misi ramino. Lovu
kas buvo tuszczias. Stvarsto 
parsziukus tni už ausu, tai už 
vuodogu ir in tvartu stuiijd©.

Nieko nesako ubagu į. Kvai
las m'islina, kad jisai no diedas 

tai toji sarmata. Tai kad ne 
sarmata. Tada mokecziau kaip

m UOSI-

ar ne diodas, tai

i f
J

U ' .

ant svieto gyventi!., 
miegoeziau už visa savo gyve
nimą. Bu turbūt ubago pirkio
je ir darbo yra .mažai. Koks 
ten darbas bus ? Nei žemes, nei 
jokio gyvulio. Gludocziau sau 
nuo ryto iki tamsiai nakeziai 
ir nieko tada neveikeziau.

Užtrenkė tvarto duris ir už
suko sukyne. O ubagas prasze 
ir kalbino.

— Mislini, kad ubago duo
na lai tokia bloga?
ir pereik visa kaimu, kad kas 
taip valgytu, kaip asz valgau, 
kad kas taip nesurupintu su 
viskuom, kaip asz nesirūpinu. 
Ar gal man szienas pusta! Ar 
kibą asz turiu pudotkus mokė
ti? Žmogus alga turi, gerus 
žmones lankai, dounutes ir mė
sos susirenki ir tankiai 
arielkos iszsigeri...' Tiktai 
isztekek už manės mergele, isz. 
tekėk už manos!...

Ji ėjo palengva pirkion, die
das paskui ja lingavo per pur
vyną.

■* 1 I
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tezei
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Ii? Žmogus alga turi,

iszsigeri..:
sau
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— Na, ir kaip-gi? A?
Magde atsisuko in diedą szo- 

nu.
i HįrmMBii Į—

lias.
Palaukite dar dvi nede-

KAIP INSPET ORĄ PAGAL 
NAUJAUSIA IR LENGVA 

SPASABA.

Jeigu szuo ne nori ėst ak
menų — laukit* lietaus arba 
pa gudos.

Uodas, kratantis doszinu 
sparneliu ant augszto bokszto 
— miglos.

Garnis graynantis ant skrip- 
kos — ženklius atmaina vėjo.

Kada nakties laike, uteles 
daro musztra-tai ženklas lie
taus.

Kada žale varle gieda, tai 
tikras ženklas jog sniego bus.

Kada žiogutis iszduoda isz 
saves kvapu smirdanti, tai bus 
viesulu su ledais, o kada atsi
duodi cibuleis tai pagada.

Kada voverele kasosi sau 
uodega, tai ženklina szarma.

Arki i s merkeziodumas su *

kratantis

Arki is miu keziodamas 
kaire ake, tai bus shiegas.

'.L „ ' .—Į.,-. , -

Sztai Mergaites Jums
Geros Rodos

§ Kožna mergina 
isztekejima privalo gerai aps
varstyk i ir isz.sirinkti sau at-
sakanti jauniki.

§ Dailininkas merginu yra 
geru bet geresniu yra duonke
pis, ba nuolatos duona turi ha- 
mieje.

§ Kalvis gerai mylėtas, ba 
turi szirdi nuolatos inkaitvta.

6 66
Yra tai Receptą* 

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

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas 

Dentistas Mabanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro

19 W. Centre St: Mahanov Oitv

nuo

• •

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KUKIS JUS NEAPLEIDŽIA!
FLAXINE nauja sutaisyta 

gyduole suteikia palengvinimu 
ntsz i aus i a m k o s ui i u i.

FLAXINE yra visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. 
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio, 
kurie kenezia nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale-* 
ngvinima vartojant FLAXINE 
gyduole.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.

visai
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V argszu 
Laime

pverst aplaikytus dta'e’blMcziiiju’Ai 
pono Jokūbo kad Dilba tat vroii

i Ir vela ezionais atsibalado- 
iote — szauke ponas Jokūbas, 
* I

si unt ko ti| 
pinigus nuo pono 
sztaųJonas paszauke:

— Palauk! Ar girdi!
— Kas? Kurt

. — Man nudavė jog kokis 
šilimas balsas szauke pagelbos 
ten kur ant deszi-nos puses.

Nneja. nuo kelio in lauka 
tuojaus davėsi girdėt kliksmas. 
Po medžiu* seile jo kūdikis, pon- 

vaiki nelis.
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ik a pina gilrbii®. ?i

nusižeminimu klausė 
iszmctinojimu. 

pa ežia, ’buvo

loenininkas skltxlo ’vyru, su
spausdamas knmszczes, rodos 
norėdamas vargsaus sumuszt, 
kurie stovėdami priesz ji dre
bėjo. — Nuolatos ubagyste! Ar 
seniai ezionais ‘buvote? Tris 
dienas adgal! Ka jus sau mis- 
liuate, jog asz pinigus ant lo
terijos iszlaimejau?! Prie dar
bo imkitės!

Su
vargszai tu j u 
Abudu, vyras su 
apdengti skarmalais, iszdžiu- 
ve. Vaikszcziojo po kaimus ir 
miestelius taukiai gulėdami ant 
lauko, neturėdami ne tiek vai 
gyt kiek pono Jokūbo szunes.

Praszau pono, — kalbėjo 
motore, — kaip-gi galime dirb
ti? Juk ponas žinai jog mano 
Jonas apjakd prie eksplozijos 
kasyklose o asz turiu suparaly. 
žiavota ranka. Juk dirbom sun
kiai nuo penkiolikos metu, o 
dabar turimo isztiosti rankas in 
mielaszii’dingus žmones idant 
nuo bado nenumirti! O, Dieve, 
kad nors karta užbaigtum mu
u vargu! — Ir szluoste su vie

na ranka bvranezias aszaras.
Ponas Jokūbas atsileido tru

puti tardamas:
Na, taip! Juk žinau jog 
darbszus žmones o kad

* loji nelaime, kokia jus pati- 
butu szimlien

tuos

esate 
m 
ko. 
Bežadinkite vilties 

Kalbėdamas 
isztrauke masznele.

Tegul.. paima toki var- 
! Nuolatos tik laikyk ranka 

kiszeniuje! Na, sztai rubli. Ne! 
Atiduokite migai — po szimts 
knipeliu, tekit penkine ir eikit 
)>o szimts pypkių isz 
akiu. O gal tieji valkatos da 
sziadion nieko nevalgi*. Hei, tu 
mažas! Duok rateli deszros. Ne,

kitaip. Bei
po szimts...

v iv •žodžius

na

szimts
O gal tieji

mano

ta, 1a didesni. Na, imkite ir ei
kite su Dievu ir <1 nok i t Inan 
>zventa pakaju!

*

.kalbėjo
motore. Jonas buvo geru dar- 

jiji, vailyta per vi- 
patogi Joanna, uždirbdavo

t

l’eisvbe
*
varginga

laiko .Joanna dirbo

binink u
SUS 
ant siuvimo. Susipažino, insi- 
myh’jo ir suėjo in pora. Jisai 
turėjo 24 metus o jiji 18, turėjo 
po pora geru ranku ir krutinė
jo geras sz.irdis. Rodos buvo tai 
ne labai seniai.

Bet .viena vakaru parnvsze 
Joną isz kasyklų beveik pus
gyvi, apdeginta. Daktaras isz- 
gelbejo jam gyvastį. Tiktai re
gėjimą ne!

Nuo to
dvigubai, už save ir mylima pa
liegusi vyra. Nežinojo kas tai 
yra atsilsys. Karta nuėjo prie 
szulinio, laike szaltos, lietingos 
nakties o kada gryžo, puolė. 
\ iedras szalto vandens apliejo 
suszilusia ranka nuo skalbimo 
ir sugryžo in grinezia su beval- 
dinga ranka. Prie-darbo jau ne
galėjo imtis o ant rytojaus dak
taras nutarė jog ranka yra su
paralyžiavote.

Dabar ne vienas isz juju ne
galėjo dirbti. Aklas ir paraly- 
žiavotas, gyveno dabar tik isz 
ulmužnos. () buvo tai da jauni 
žmones, nelaime juos patiko in 
kelis metus po svodbai.

— Kas do giliukis — kal
bėjo Jonas, — jog neturime 
vaiku. Ka-gi su jais veiktume.

Joanna ant to nieko neatsa
ke. Didžiausia nelaime del jos 
buvo ta, jog nesitikėjo niekad 
pažinti baime inoteriszka.

♦ ♦ ♦

— Penkis rublius ir ratelis 
deszros! Tai tikras turtas. Ge
ras tasai ponas Jokūbas, no- 
rints keike kaip pagonas ir

o kada

kiu metu vaikinelis. Joanna 
graudingai atsiliepe in kūdiki:

—■ Ka tu cziou veiki, ina-
žiu k f

— Nežinau.
— Kur tavo tėvai ?
— Nuvažiavo toli, toli. Ma

myte labai vorke. Tėvelis kal
bėjo: Ka daryt, kitaip negali
nu* apsieit! Pasilikau pats o asz tasai

sines

m

taip bijau vilku. . .
O ka veiku tavo tėvai?
Tėvas turėjo pirkęs auk- 
drapanas ir grajino ant 

skripkos o mamyte vaikszczio
jo ant virves, 
vežimą kuris 
kuom o tėvas ir 
paliko ezionais ir nuvažiavo to. 
Ii... Eime isz ezionais, bfjau 
labai ir noriu valgyt, valgyt!

— Kas-dabar ’bus su tuom 
kūdikiu t — atsiliepe Jonas ku
ris girdėjo visa kalba nematy
damas nieko.

— O ka, turėsime ji paimti 
su savim, — atsiliepe Joanna— 
juk -nepaliksime tokio kūdikio 
ant lauko.

Ir asz ta pat i mislinau,— 
mano miela — kalbėjo Jonas — 
o ant galo, 
1 urlingi. . .

Aez.iu ponui .Jokūbui.
Tai dekime pėdoms pas

kui ji —bukime mielaszirdin- 
gi! Paimkime kūdiki su savim 
o rytoj nueisime pas vaita.

Ant rytojaus Joanna rado 
priežasti pa si laikymo kūdikio 
ant tolinus isz ko Jonas taip-gi 
nemažai džiaugėsi. Vaikinei is 
pasiliko pas juos. Vadino Joną 
t (‘Vii o Joanna motina, ne karta 

linksminosi kada vai- 
lamonedamas prieida-

Turėjome dideli 
sudegė su vis- 

motina mane

juk dabar esame

neregys
kinelis g
vo priė jo ir užklausdavo:

Teve, ar tu pirsztais iml
iai jog taip nuolatos mane su 

glostai po veidą irranka 
va ?

Neturėjo tiek drąsos atsi
skirt su kūdikiu — ant galo tė
vai nejeszkojo sūnelio norint s 
buvo apgarsinta visuose laik
rą szcziuose.

* * *
\’iena diena durys atsidaro 

grinczeles ir staigai inpuole in 
ponas Jokūbas,

mas ir dūsaudamas, szaukda- 
mas:

ja,i»i

li t* k

*

gai

keik (la

Ka jus czion iszdarine- 
jate, maitinate kokius ten pa
mestinukus! Asz, ka jums duo
du paszelpa o priek tam norė
jau duoti szioki toki užsiėmi
mą, da kitus szerete neturėda
mi patys ka in burna indeti. 
Rytoj gausite gluosniu ir galė
site dirbti gurbus. Galėsi pa-

on isz liuolbodumo 
nes jau nereikė uždiibinot ant 
szinotelio duonos. Jonas ir Jo
anna nekenezia vargo. Namelis 
su darželiu tai ju locnastis. Ge
rai kalbėjo jog priglaustas per 
juos kūdikis atnesz jiems lai
me.

Dirbimas gurbu davė jiems 
gera užsilaikymu, ne tik ka isz- 
simaitino bet da sziek t iek ga
lėjo ir atidet. Gera darbu pa
žino visoje aplinkinėje isz ko 
turėjo daug užkalbinimu net ir 
po smereziai pono Jokūbo. Nes 
geras ir rustus juju geradojas 
numirė.. . Numirė ant inpuoli- 
mo kraujo in galva kada karta 

[užpyko ant savo furmono kada 
nežmoniszkai apsiėjo su 

arkliais.
Jojo sunūs inžinierius ir me- 

užsionio sumini Jono 
ir .Joannos, Povylu, kuris su 
jojo pageliai iszejo ant gero 
mekaniko ir pasiliko jojo pa- 
gelbiniuku ir pirma ranka visa- 

Dabar priimtas suims ga- 
savo

Myl<*jo juos labai ir su 
noknntrybe lauko Nedėlios, ka
da praleisdavo visa diena 

Kada Nedeliomis
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kanikas, 
Joannos,

mo.
lojo atsimokėti 
jams.

sunns ga-
gerųdc-

su 
seneliais. Kada Nedeliomis ar
tinosi prie balto namelio, Jo‘ 
auna isz tolo szalikdavo:

Pareina musu gi Ii u kis!
Jonas 

gera 
rankom

O senas Jonas spausdavo 
prie krutinės gera vaikina ir 
drebacziom rankom vede po 
veidą ir galva rodos norėdamas 
matyti ta. savo gilinki.

Povylas niekad nedažinoje 
kas buvo jojo tikri tėvai.

)

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

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

G. W. BARLOW, Pres. j
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKns. <

A. RAMANAUSKAS 
LIETUViSZKAS GRABORIUS 

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

Bull Telefonus 143U-R

Lszbalsamuoju ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiti iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki 
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
vilius, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu joigu kas pareikalaus

(lirbti ant dienos po du gurbus mano patarnavimo, meldžiu man duot 
ka uždirbsite, užteks ant jusu

Bet po... kam
O 
užlaikymo, 'liet po... 
jums tasai vaikas!’

Genis musu pone! — per
trauke jam Joanna. — Juk po
nas žino kaip tai linksma tu re

toki mažiuleli o mos 
neturėjome vaiku. 

Mums iszrode jog tasai vaikiu
kas atnesz mums laime, jog tai 
yra kvepentis žiedas ant ersz- 

musn nuliudusio

t i namie 
suvisai

keeziu kelio 
gyvenimo!

— Kvaili esate! — suriko 
ponas Jokūbas. — Ka jus sau 
mistiną te,
augyti kūdiki... Na, tai dary
kite <labar keturis gurbus ant 
dienos o priek tam padidinsiu 
jums mokesti idant galėtumėt 
augint maža.

Trenkė durimis ir iszejo.
♦ * ♦

Nuo to laiko praslinko dvi- 
deszimts metu. Vietojo sugriu
vusios grinezelos kurioje tai 
gyveno Jonas su Junnna, stovi 

kumsztemis mosavo... Į puikus namelis, szvariai užlai-
Tokia kalba vede su savim kytas, aplinkui puikus darže-

• a • ♦ * • X** T _ _ _ . __ _ * _ ___

tokiems vargszarns

žinia o pribusiu in trumpa laika.

*1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstanti* doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimta* ko* 
kio* nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Tok* žmogus yra susiraukęs, ne
linksma* ir invairiu nesmagumu ap
imta*. Jaigu tokiam žmogui Ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esą* ap
imtu kokiu norą nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-Žoliu nuo 
bile vieno* žemiau pažymėtu ligų ii 
atgauk savu sveikata.

Vaist-Žole* yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe-

Jonus su Joanna eidami povu- lis. Šonu Joanna su viena ran-

czlu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pemalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapintmosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atslunsk 60c. tai gausi 
vai*Lžoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atslunsk 85c. o gau
si mu*u 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

J k* ■i žolių pardavinėtojui vlsuoie mleituo- 
, , . m. Bukaitis,

atitolinta nuo miesto. Kalbėjo-’žiedelius del savo Jono kuris’25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.
liai in jmivo pirtele, gana toli ka dažiurineja darželi ir skina'e
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Mano kirma in Vestus 
iszvažiavo,

Po Kalėdų da neparvažiavo, 
Turiu žmogeli, be paliovos 

giedot,
Re r'visa savo gyvenimą 

nonustot.
Vela jums pagiedosiu, 
Nauju Metu vėlinsiu: 

Taigi, Nauja Meteli jau turime, 
Kožnas geresniu laiku žiūrime,

Ir asz manau kad jau blogiau 
ne 'bus,

Ne vienas isz vargo nepražus. 
Nebijokite, kaip man sake, bus 

geri moteliai,
Bus iszmailyta pati ir 

vaikeliai, , 
Mums tegul nebūna galvoje, 

Ba tai Dievo rankoje, 
Gyvuosime, 
Dainuosime, 

ir nedejuosime.
Czia Ainerikas, nepražūsime, 
Iszsiniaitysim, gyvi busime, 

Sveikatele Dievas duos, 
Ne vienas nedejuos.

O da'bar vėlinu del visu 
Pirmiausia sveikatos, 

Ilgos gyvatos,
Tegul poroje visi gražiai 

gyvena, 
Vienas antro neprigauna, 

Kaimynai su kitu susitaiko.
Kad dukreles motinu klausytu, 

Naktimis ant szokiu 
uesivalkiotu,

• Kad namie sudėtu, 
Motinai prigelbetu.

Idant jauni vKtukai,

y

Ndbutu'levai Jukai,
Uždarbi ueprakazyriuotu, 

Ir negirtuokliautu,
Skaitymais u ž s i i m tu.
Ir jus mano lelijėles,

Patogios Lietuvis z k o h 
moterėles,

Savo vyrelius mylėkite,
S n s i r i n k i m u ;ned a ryk i t e, 

Munszaine taip nesriaubkite, 
Dievuli szirdjįje turėkite,

I’aczcdulma užlaikyklte, 
Ant įmano kūmos atsiminki te, 

Kad niekad in josios nagus 
nepakliutumete;

I Jalrbuk, —daugiau, 
Jau ndžinau,

Da'bar pas meisteri bėgsiu 
Gal koki laszeli gausiu, 
Sena meteli palydėsime, 
Szita Nauja pradesime, 
.Ir ’bus visieims gerai,Ir ’bus visieims gerai 

Gud bai!

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

J

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 szlu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunczla- 
mos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 50 centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

KULTŪROS KNYGYNAS
So. Boston, Muss.P. O. Box 3,

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru
4

receptus. Jeigu juso dak-
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes šutai-
sisime gyduoles. 

----- ------

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

ii' I*

14 E. CENTRE ST, 
MAHAN0Y CITY, PA.
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PAMOTE.
Vienu mergaite, už iia^zlio 

isztekejusi ir radusi kelis jo 
mažus vaikus, baisiai ją ąearp-
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AMERIKONISZKAS SZPOSAS.KVAILAS
kuris susilaižino kadShipwreck Kelly

kentė ir visaip juos vargino.
Musze kuo sugriebdama: ar

tai lazda, ai* geležimi, kur tik
pakliuvo.

Neduodavo jiems valgyti, o. 
supykusi dažnai pusplikius

.iszvydavo in lauka vėlai rude
ni arba in žiema.

Keletą metu pragyvenus su 
vyru, kad jau ir jos paezios 
buvo keli vaikai, ji sunkiai su
sirgo ir menka viltis bebuvo 
jai bepakelti isz tos ligos.

Atėjus vienai kaimynei jos 
aplankytu, ji apgailestavo, ne 
to jog tur but reiks su sziuo 
pasauliu persiskirti, bet — 
kas bus su josios vaikais.

— Ka darysi, kaimynėlė,— 
tarė antroji, — tamsta auginai 
svetimus vaikus, na ir tams
tos kiti augins.

Ligone nieko nebeatsakę, 
bet nors ir labai nusirgusi bu
vo, paraudo nuo ligos iszblysz-, 
kės jos veidas: mat, ji atsimi
nė, kaip nuginusi savo posu 
nius ir podukros.
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nieko nebeatsakę,

ne-
ir kada jo
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“Shipwreck Kelly0 kuris susilaižino kad per septyties 
dienas iszsedes ant stulpo augszto namo Union City, N. J., ir 
savo užmanymą iszpilde, bet kada nuo jojo nulilpo buvo be
veik visas sustingęs.

UŽLAIKYMAS LEMPU.

Gera szviesa yra ne tik sma
gi bet ir reikalinga idant akis 
prie darl)o ne patruktu. Ge
riausia lempu ne davines 
szviesos jeigu nebus kas diena 
gerai apžiūrėta. Apleista lem
pa iszdavines miglota szviesa 
ir iszdavineje isz saves smar
ve. Czystinimas lempu privalo 
atsibūti tiktai isz ryto ba trau- 
kijo dienos tokis darbas ga- 
dyna namini paredka. Pripili- 
mas lempu vakare yra nelai
mingu bu ne viena gaspadinc 
iszdegin-a sau akis per eksplo- 
davojima lempu. Visi daigtai 

* m * * - m ' A

ne

prigulinti prie lempos privalo 
būti sudėti in atskiria szufle
da: gazas, no privalo stovėt 
arti pecziaus ba greitai užsi
dega. Lempas reike czystyt se
kaneziu parodku; Pirmiausc 
nusiima stiklas ir iszsimazgo- 
je su skudurėliu gerai iszmul- 
lintu o po tam cilinderi, ap-

dengusi virszu. knato niekad 
ne privalo būti nukirptas bet 
tik su pirsztu nubrauktas o 
paprastas knatas (plonas) nu
kirptas ligėi su žirklėm, reike 
tomint gerai idant skylutes 
per kurias pereina oras butu 
czystas ir neužkimsztos.
padarymui tojo visko prisipi
la gazas bet ne lyg 
kada visa lempa jau 
tada czystinasi žemutine dalis 
lempos. Nuo laiko lyg laiko 
reike visa lempa iszczystint su 
muilu o tada niekad ne turėsit 
ergelio su szviosa.

Po

viražui 
sudėta

TAI NE MANO DALYKAS.
Nekurio turtuolio melde pri

sidėti prie draugijos, turin- 
czios- savo siekiu blaivybes 
platinima.

Turtuolis, nematant pake
liai tame jokios naudos, 
girdėti nenorėjo,
pradėjo maldauti ir inkalbine- ’ 
ti prisidėt prie platinimo vi
suomenes doriszko ir fiziszko 
pakilimo, jisai net supykęs pa
sakė: — Ta mi stos, juk tai ne 
mano dalykas! — Už dvieju 
dienu po sziam atsitikimui tu
rėjo gryžti greituoju traukiniu 
turtuolio pati ir dvi dukteris.

Nuvažiavus ant stoties tur
tuolis iszgirdo, kad su kokiu 
tai traukiniu atsitiko nelaime.

Norint in szia stoti sueidavo 
25 traukiniu linijos, teeziaus 
turtuoli apėmė nekantrumas ir 
nesulaukiant traukinio emu 
net nerimauti, taip jog dvi va
landos laukimo pasirodė jam 
dviem metais.

Atėjus kitam traukiniui pa
sirodė tik lavonai turtuolio pa 
ežios ir abieju dukteriu.

Du stikleliai pervirsz
nam isz tarnautoju stoties bu
vo priežastimi pastigusios ne
laimes.

Isztiesu, kas gi iszdrys to
kiame labdaringame dalyke— 
kaip blaivybes platinime pt- 
sakyti:

— Tai ne mano dalykas!..

vie-

I

>» Motore yra kaip szulinys 
— kol in jaja žiuri tave matys 
bet kada nueisi tolyn, tavo vei
das isz jos szirdies nueis sza- 
lin.

* Bukie atsargus rinkime 
prieteliu, ba sunku rasti to
kiu.

.Jaigu smagius czevery- 
kus dėvėsi, tada visus kelius 
minksztus turėsi.

Bukie atsargus

M

GABI DUKRELE.
Jurgbudžiu Stepiene visame 

gyrė savo dukters gabumą: 
kad viską, kas tik ukininkys-
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARAB1SZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA? 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
704 Dideliu Pnslanin. 150 Paveikslu.

toje mandagiai ir greit pada
ro.

Tikosi, kad karta kaimynka 
Sztaiziene atėjo in Stepus 
viesznage atlankyti kaimynu*.
Visa ta laika Stepiene gyre tik 
savo dukra: — kad darbszi, tai 
darbszi; ‘žiūrėkit kaip gražiai

1

%

704 Dideliu Puslapiu,
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais VyrosaliIII

RZTAI KA 11ASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gerboniaslii T<ml«tsJ:—-
Sujaukiau nuo justi slunczlamoa 

mano vardu knyga “Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena” ui kuria tartu 
•širdinga aczlu ir labai džlaugluooi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti* 
Naktų ir Viena” • apturėjau, ne* man 
labai yra ilngeldu skaityti visokiai 
litorljtui, ja* skaitydama* nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma> 
glal praeina. Abi visiem* llnkSczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydama* imogu* apie viską tada 
pamlrszt! ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlė* atsitrauki*.

flu pagarba, 
II d. Geguilo IMlm. 
Dv. Palazduony*.
Cseklszkes vai.
Kauno ap*k.
LITHUANIA.

vardu knyga

Šokas,

■

Tūkstantis Ndkki

i.

paneziakas mezga, vakar lik 
pradėjo. %

— Ar jau baigi dukrele: 
paklausė:

Jau mamute, antra bai
giu: duktė atsake.

— Gerai dukrele, skubink. 
Nagi parodyk ana pirmąją te
gu prisižiuręs vieszno 
gražiai numezgei.

......1

kaip

— Kad mamute pirmąją 
dar ne nepradėjau, nes asz pra
dėjau antrąja pirma mėgsti.—

— O, tu i svoteli, 'jikoks
darbsztumas, koks bruigumae, 
kad ne panezeka ne žino ku
ria pirma pradėti mėgsti. Pas
tebėjo kaiminka.

—1 H I..... .  ■ ■ «l ||l — ■ ■■

MUSU VAIKAI.

Yra tai ketvirtas Nedavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*00.
W. D. BOCZKAU8KA8 - 00. MAHANOY CITY, PA.

Preke knygos Amerika $2.00

•IĮ

Mariuką iu kaimynu Anta
nuką:

Klausyk Antanuk, jaigu 
da karta mane pastumsi tai 
kaip busiu didele ir su tavim
apsiženysiu, tai tau su pokeriu 
galva sumnsziu! Paminėsi tu!
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ŽINIOS VIETINES

— Visiems 5‘lahanojecziamjs 
vėlinamo Linksmu 1930 Nauju 
Metu!

— Rodystes ofisas bus už
darytas visa diena $eredoje. 
. — Netoli Hometown, ku- 
czios vakara susidūrė du au
tomobile!: Stanio Sakalausko 
isz Girardville ir Vinco Saba- 
lauckJo isz OnvSgsburgo. Sa
baliauskiene, duktere Cassie 
15 metu ir sūnūs Alfonsas li
kos sužeisti ir likos nuvež
tais in Coal Dale ligonbute.

— Musu Schuylkill pavie- 
publikines mokslaines

lankosi 27,465 vaikai, kuriuos 
mokina 968 daraktorkos.

— Sesuo Marijona Bogus- 
lava, perdetine minyszku Sla- 
voku parapinėje mokslaineje 
pavojingai serga ir kaip rodos 
mirs. Josios vieta užemo kita 
sesuo.

te in

vaka-— Pasilinksminimo 
rolis Szv. Juozapo mokslaines 
vaiku, Nedėlios vakara buvo 
pasekmingas ant kurio radosi 
daug žmonių. Senukas Kalėdų 
Diedukas atidaro perstatymą 
atneszdamas dideli maisza do
vaneliu kurias iszdalino del 
vaiku. Estrada buvo puikiai 
iszredyta su naujoms scenoms. 
Programas susidėjo isz dainų, 
szokiu, marszu ir deklamacijų.

LINKSMAS BALIUS IR 
LAUKIMAS NAUJO METO.

Parapija Szv. .Jono7 Coaldale, 
Pa., rengia balių kuris atsibus 
Utarninko vakara, 31ma diena 
szio menesio, ant parapijos sve
taines. Balius prasidės 6:30 va
landa. Grajis gera orkestrą vi
sokius szokius. Balius pareng
tas parapijos naudai. Visi už- 
praszomi atsilankyti. In žangu 
vyrams tik 50c. Mot eroms ir 
merginoms 35c. 2t.

DIDELIS BALIUS!

Tamaqua, Pa. bus laikomas 
balius 31 diena Deccmberio, 
Lietuviu bažnytinėje 
nej, Pine St., Rengia Szv. Pet
ro ir Povylo Draugystes na
riai. Atsilankj’kit jauni ir seni 
kur sulauksi t laimingai Nau
jo Meto. (t. Dec. 31.

Užpraszo Komitetas.

fH

Deccmberio 
svotą i-

DUBELTAVAS 
TIXIETAS$3.25

MILŽINISZKA NAUJO 
METO PARODA

Mummers’Parade
Specialiszka Ekskurcija

IN

P h i'ladel phia
SEREDOJ

I JANUARIAUS
Pirkite Tikietus Dabar

Isz Ryto
Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mahanoy City .................. 2:49
Tamaqua .......................... 3:16

GRĮŽTANT—Spccialiszkas treinus 
apleis Philadelphia Reading Ter
minal 6:30 vakare, North Broad 
Street Station 6:39 vakare.

Ant Readingo Geležinkelio
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SHENANDOAH,

t Katro, mylema pati Mo
tiejaus Žiobo, lankydamasi pas 
savo dukteria Ona, New Yor
ke, užsiszaldo ir apsirgo ant 
uždegimo plaucziu nuo ko mi
ro ligonbuteje. Lavonas likos 
atvežtas namo ir palaidotas 
Nedėliojo po piet su pamaldo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje. 
Velione paliko dideliam 'nu
liūdime vyra, 
New YoVke;

, Connertone, Balovi- 
St. Nicholas ir 

Andriu miesto.
Edvardas Norris, 25 me

tu, 500 W. Columbus uli., ran
dasi ligonbuteje sti žaiduliu 
krutinėjo, pasiszaudamas save 
Utarninko vakara name, pas 

uoszvc Fiorentina Kara- 
110 S. Catherine nil., 

kur jojo pati su dviem 
kais lauke ant jojo pargryžl-

pardavinėjo I aiva-

i
I

laitiene 
czdene

savo 
šieno,

dukteria Ona 
dvi seseles Va- 

Connertonc,

Grand Rapids, Mich. — Tu
rime czionais keliolika Liotu- 
viszku biznierių terp kuriu yra 
ir ponas J. F. Margelis, kuris 
užsiima pardavimu namu, in- 
sziurenc,
kortos ir siuneze pinigus in vi
sas dalis svieto, o kožnam isz 
savo tautieeziu patarnauje ka- 
nuogeriausia visuose reikaluo
se. Jojo ofisas randasi ant 509 
W. LeonaiM uli. 
yra Cit z

o telefonas 
71-748. Su visokeis 

reikalais kreipkities pas ji.
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mo isz miesto. Edvardas atė
jės namo, nieko nesakydamas 
niekam, szove sau in kruutine. 

persisjzovimo moda-Priežastis 
žinota.

— Nukritęs nuo sunkau's 
troko ant kurio užsikabino su 
kitais vaikais, 6 metu Juozu
kas Jablonskis isz Heights, 
likos užmusztas ant vietos ka
da sunkus ratai troko perejo 
vaikinukui per galva.

Frackville, Pa. t Piuszas Ka- 
zamaitis, pergyvenąs czionai 
apie 20 metu, 245 S. Lehigh 
avė., mirė praeita Ketverga 
nuo anglekasinio dusulio. Ve
lionis kitados gyveno Sliona- 
dorije, paliko paezia, dukterc 
ir sunu, kuris gyvena Clevc- 
lande.

x Phila., Pa. — Kalėdų 1-ma 
diena, 6 v. vak. mire Dr. Kli
mo žmona, Stella, 36 m. amž., 
Samaritan ligoninėj.

Staigos

Stella, 36 m. amž.

priežastismirties
— truko smegenų plėvės.

Laidotuves invvko Gruodžio 
30 d., 10 vai. ryto isz namu,— 
2538 E. Allegheny Ave., Phi
ladelphia, Pa.

Laidotuvėse dalybavo dau- 
apylin-gelis žmonių isz visu 

k i u.

Boston, Mass. — Antanas ig- 
Kuezios vakara,nataviezius, 

gryždamas isz kaimynu staigai 
krito ir mirė ant vietos. Velio
nis turėjo silpna szirdi ir tas 
buvo mirties 'priežastis. Velio
nis paszarvotas po num. 288 E 
St., So. Bostone.

Velionis priklauso prie szv. 
Petro ir Povylo d r-jos. Paliko 
žmona ir 6 vaikus kuriu du jau 
dirba.

Ansonia, Conn.—Gruodžio 21 
in 22 naktį K. Cibulskas, lip
damas in miegamąjį kambarį 
laiptais, smarkiai puolė žemyn 
ir nusilaužo ranka.

Be to, jau jis tiktai viena ir 
teturėjo. Keli metai atgal, 
dirbtuvėj neteko vienos, dabar 
paskutine nulaužo. Guli ligon
inėj.

Coaldale, Pa. f Katre Kru- 
povieziute, 19 metu, mire Coal
dale ligonbuteje nuo sužeidi
mu kokius aplaike automobi
liu us nelaimėjo. Dreiveris Juo
zas Agra, 29 metu, teipgi li
kos sužeistas,
paslydo arti Manila Grove ir 
trenku in stulpą. Katro buvo 

z labai sužeista.

kada karūkas
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----- BANKA DEL VISU------

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 0ITY, PA.

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------

Pradėkite sziandien taupyti juso pinigus muso banke. 
Szita banka,turi jumis tinkama plana. Teipgi Kalėdiniai 
Kliubai. Ada ra s Subatomis vakarais del depozitu.
KAPITALAS IR PERVIRSZIS $500,000.00 SUVIRSZ 

ASSETAI SUVIRSZ $2,000,000.00 •
iviHOi^laHia

D. F. GUINAN 
JUOZAS MAC1EJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN

w, •

JOS. B. REING
P. C. FENTON
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Westfield, Mass. — Szv. Ka
zimiero Draugija surengė pui
ku vakarėli ir su szokinis kas- 
link praleisti Senus Motus o 
pasitikt i c Naujus, kuris prasi
dės 31d. Gruod., 8 vai., vakare 

vai. ryto, Ima 
Taigi yra

ir trauksis iki
d. Sausio 
kviccziami visi draugijos na
riai ir taiippat visi seni ir jauni 
ir visos kolionijos Lietuviai ant 
to puikaus vakaro.
griesz Lietuviszkus szokius. 

Visus szirdingai kvieczia, 
Draugijos Valdylba.

o

1930m.

Orkestrą

Dalias, Pa. — Juozas Padols- 
kis, nusipirkęs nauja, automa- 
tiszka revolveri ir visiems ro
do kaip jis ji vartos, jeigu ji 
užpultu kely važiuojanti au
tomobiliu, nusiszove.

Kulpika jam paežiam in 
krutino instrigo. Jis urnai nu
virto ir dramos pradžia bai
gės. Nuveže iii ligonine ir jo 
likimas — kritiszkam momen
te. J. Padolsjkis yra 21 m., 
SLA. 291 ūkininku kp. narys 
ir vedės tik szeszi men. Tėvas 
Lietuvoj nuo karo laiku ir vie
nas brolis. 

Pt. Griffith, Pa.
lauja persiskirti per 
Jurgis Raugeviczius, Main St., 
Port Griffith su buvusia žmo
na Mare Raugevieziene, 
Sebastopol, 50 Welsh St. Už
metimas, žiaurus pasielgimas, 
ir apleidimas.

Suriszo in moterystes ryszi 
kun. J. Kazakaitis,
Birželio 3 d., Pittstone. Pasi
metė 1924 m.

Jau dvylikta porele czia por 
metus persiskiria.

— Reika- 
teisma

isz

1923 m.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES, v 

ŽaladonisMikas Žaladonis mirė 
namuose, 44 N. Walnutsavo

St., ])riemiesty. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis in pa
rapijos kapines, Georgetown.

— Miro Aleks. Bernataitis 
isz Exeter, komplikuota liga.

— .Vincuos Milcziunuos, 3 
Wyiming St. Paliko dukterį.

Audriuos Zakarauskuos, 
182 Stanton St. Paliko dukterį.

Vedasi Jonas Jurgaitis su 
OĮna Mįszk’eli.ute isz Ashley. 
Reiszkia, jie yra laisvamaniai, 
nes czia antraip negali būti. 
Linkėtina gražiai 
džiams sugyventi.

— Naminukės virimas ėjo 
pilna laika, nes Kalėdoms jau 
reikėjo..* Pravažiuojant pro 
kelis namus, net kvapa užima 
nuo duju isz katilu... Kurgi 
prohobieija, ka|d ji ju nežino? 
Visi kiti gatvėj gali žinoti.

— Jurgis Virgilas, 17 metu 
apdegintas gasolinu. Paszau- 
kus gydytoja ir gavus medi-

namo.

jaunavc-

kale pagelba, nuvežtas 
Sveiksta.

K. Rėklaitis
Lietuviickaa Graborius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moteroms. Priei
namos prekes.

516 W. Spruca Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street,
I TAMAQUA, PA.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
■tebetino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UžSima ir szalti galvoje, 
Priszakinl skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per 
L HAMPDEN LABORATORY
724 MULLMRY ST. BEADING, PA<
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ANGLIJOS ORINIS MILŽINAS KURIO ISZBANDYMAS BUVO PASEKMINGAS.
Ana diena 'buvo iszbandymas naujo Augliszko oralaivio IM00, Bowden, Yorkshire, Anglijoj, kuris yra dvynas orft-

laivio R-101. Tukstancziai žmonių

GREITAI PERSIMAINĖ.
— Kaip tau, Onute, Juozas 

patinka?
— O, tai labai iszmintingas 

vyrukas, mano sesute.
— Artu žinai ka jis ant ta

vos sznekojo...
— Ar szi tip p L . O ka asz 

paisau ant to kvailio szlekto!

ANT ULYOZIOS.
— Ko tu lokau teip žmo

nis su alkūnėm stumdai. Rei
kė būti, szvelniu.

— Ui, as gana svelnas, nes 
kada begu ant licitacijos, tai 
ant švelnumo ne žiurau.

/<• /V
t ,, ’

Dubeltavas 
Tikietas

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA 
$4.oo

NEDELIOJ 12 SAUSIO 
Jumis labai patiks praleisti 
diena Now Yorke pamatant 
daug akyvu vietų aiJba at
lankyti savo gimines ar pa
žinstamus.
Specialia Troinąs S ubą tos Naktį
Isz Shenandoah .... 12:35 ryto 
Isz Mahanoy City ... 
Isz Tamaqua............
Grįžtant troinas apleis Now York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare..25

i

prisižiurinejo tam oriniai milžinui kuris yra didesnis už oralaivi (jh’af Zeppelina.
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NELINKSMOS KALĖDOS BALTAM NAME.

Kuczios vakara užsidegė kancelarijos ’prezidento llooverio Washingtone, D. C. Ugnis 
padare Medes ant $65,000. Badai elektrikiniai dratai kurie 'buvo negerai suvesti buvo prie-

1:16 ryto 
1:45 ryto

Dubcltavaa 
Tikietas

EKSKURCIJA IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 19 SAUSIO 

Czia yra kita proga atlankyt 
gimines ir pažins tarnus Phi- 
ladelphijoje. Naudokitės isz 
tos pigios ekskurcijos.

$3.75 ir adgal
IN

ATLANTIC CITY
NEDELIOJ 19 SAUSIO

Pirkite tikietus isz anksto

$3.25 ir adgal
PHILADELPHLl
Per Lincolns Birthday

12 VASARIO
—     I—* II 11141^   

k Smagi Ekskurcija 
in

FLORIDA IR CUBA
15 Dienine Ekskurcija su 

palydovu in
18 SAUSIO iki 1 VASARIO
Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minčtas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykito pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa. AAgent, Williamsport, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tlniu, ve sėli j u, pasivažinSjimo ir L t 
620 Centre ir 603 W«M«h*noy St,

•

žastim ugnies. Daug svarbiu dokumentu iszgelbeta in laika_

<
I

t

t

LAIDOTUVES 22 ŽUVUSIU ANGLEKASIU OKLAHOMOJE.
Liuduos buvo Kalėdos sžeimv nelju kurios neteko savo tėvu,'broliu ir vyru kurie žuvo 

eksplozijoj M cAlistm*, Oklahomoje, kasyklose, kuriose pražuvo isz viso 61 anglekasiai. Pa
veikslas pan/do laidotuves 90

apeigos per katalikiszka kunigą.
Meksikonu vienam kape prie kuriu buvo laikytos bažnytines
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SZKOTISZKAS LAIVAS NUSKENDO, VISI LAIVORIAI ISZGELBETI.
Daužytas per vilnis ir veja, szis Szkotiszkas laivas 4 4 Volumnia,

kr^isztyje Szkotijos per laivorius, isz kurio iszgelbeta 18 laiveliai per 
Regiment. 3 f Laivas vėliaus nuskendo

Jeigu vyras paeziuotas 
tai ant ’ano svieto ne buna nu
baustai

Jeigu žmogus ka blogo

Jeigu 1 d i deli n

likos
lai va

apleistas
4 4

pa- 
Manchester

'D:'1

I
\

padaro tai gailesį, o bot pik 
tai (daryti uoliaujosį. m

< 4M.

«

žmonių,
Tasai niekad nebludžios

Niekad nebūt u 
jeigu nesirastu mažu.

.Jeigu gulėsi nieką notų-
#

katras kožmi guodos.
* Duktė 

motina gera.
szlekta ne bus

resi. — Ant ryt neatidekinek, 
tuojaus įdirbt pradokio.

* Jeigu dirbdamas czedy- 
si tai ant senatvės nedejuosi 
ir d*a 5’argszn suszclpsi. — F.
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