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ISZ AMERIKOS
JAUNAS BANDITAS
LIETUVIS NUBAUSTAS 

KALEJIMAN ANT 140 
METU.

kuriu

Philadelphia — Lietuvis (!) 
,W. (Blaekie) Zupkosky apkal
tintas 7 npipleszimuose ir už 
kiekviena prasižengimu gavo 
nuo 10 iki 20 metu kalėjimo 
arba viso nuo 70 iki 140 metu, 
taip, kad užtektu jo amžiui. 
Jei to dar nebotu gana, tai 
dar yra 60 kaltinimu
veikiausiai nereikės pavartoti 

• ji palaikyti už grotu iki gyvas.
Priesz pasmerkimu, sudže 

Davis, Zupkauskui pasako sc- 
kaneziai:

Zupkosky, tu pasiekei savo 
gala. Tu 

sugaiszinai savo gyvenimą. 
Dabar tu turi užmokėt baus
me. Kaip tu galėjai tikėti isz- 
trukti nuo [bausmes, asz no- 

Tu tiksliai ei
davai in kelia su 
pastoti žmones, 
pasiprieszine, tu botum juos 
nužudęs. Koki motyvai tave ir 
kitus tavo tipo pastūmėjo už
puldinėti, asz nebandysiu ana
lizuoti. Mano užduotis yra ap
saugoti žmones nuo tavęs ir 
tavo rūszies piktadariu, ir tau 
duoti bausme, kuri atgrasintu 
kitus nuo tavo aktu.

“Tu esi 'apsėstas perdėtu 
ego- Tu tikrai to ueilarej pa
sipinigauti. Tu ta darei pasi
rodyti ir save patenkinti. Tavo 
laime, kad tu nesi teismas už 
žmogžudybe, kitaip elektros 
kode tave butu tikrai paėmu
si. ’ ’

Paskaitęs nuosprendi, teisė
jas Davis dar pridūrė:

“Kiek mus lieczia, tas justi 
gyvenimą baigia. Atrodo, kad 
tu visai to nepaisai. Tu szyp- 
sais. Per keletą sekamu kalė
jimo gyvenimo metu, pažiūrėk 
in savo praeiti ir bandyk savo 
atpirkti, pirai negu mirsi.”

Tai taip baigėsi paklydėlio 
gyvenimas. Vaikezas turėjo 
ambicija, bet in bloga. Ir del 
to kaip visu tokiu, taip Zup- 
koskio negarbingas galas už 
grotu.
TIKRAI VISA SZEIMYNA 

x PAUKSZCZIU.
Hammond, 

czionais, 
Larksville, 
niai trecziu kartu 
kožna karta

i 4 

kriminnles karjeros 
savo

galiu suprasti.
revolveriu, 

Jei jie butu

Tu esi

Pa. 
mažant

ir 
o1alas

su

— Netoli 
miestelyje 

motore kuri nese- 
isztekojo o 
paukszczio

pravarde. Yra taiy>: josios pra
varde po tėvais buvo Kurapka, 
josios pinnutinis vyras vadino
si Dagilius, antro vyro pravar
de buvo /^virblvs o treczio vra •r •>
Putpola. Dabar szeiinynoje ran
dasi du Dagiliukai, vienas 
Zvirbliutis ir trys Putpelai. To
sios moteres tėvukas vadinosi 
Gulbe o giminaitis 
Kaiwolis.
ežiu szeimvna

turi v a rd a 
Isztikruju pauksz- 

kad tik kokia 
puikia kliena visi neiszlektu in
padanges. - <
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MOTERE SU ŪSAIS LIŪDNOS KALĖDOS
NIEKAS JOSIOS NEPAŽINO
NES BUVO PASIRĖDŽIUS 

KAIPO VYRAS NUO 
15 METU.

New York. — Ana diena at
gaivas Bcreng’aria o 

tarp kitu pasažieriu radosi ko
kis tai Francis Wortman, jau
nas žmogus, su puikiais juodais 
ūseliais. Turėjo jisai kambarį 
su kitais'dviems vyrais bet nuo 
ju szalinosi per visa kelione 
isz Anglijos. O kad buvo nela
bai sveikas, todėl imigracijos 
virszininkai turėjo ji nužiureji- 
me ir ketino ji pauoti ant dak- 
tariszko tyrinėjimo, 
ant to 
szauke:

plauke

Wortman 
ir staigai pa- 

N ėda 1 ypsteki t e ma - 
nes nes asz esmių motore!”

Ir isztikruju taip buvo. Nuo 
14 metu pana Franciszka En
gle, nes taip vadinosi tikrai 
jauna mergina, persirede in vy
ro drapanas. Pdr ilga laikadir
bo ant ukes su kitais bernais ir 
niekas nedasiprato kad tai mer
gina o kada uždirbo sziek tiek 
pinigu, nutarė pribūti in Suv. 
Valstijas kur jaunam vyrui 
lengviau darba'surasti.

Mergina nebus sugražinta 
adgal in Anglija nes ir ant to
linus iiersistmincs kaipo vyras 
ir jeszkos sau užsiėmimo. Tu
rėdama 15,/inetu. pradėjo augti 
ūseliai ir todėl persi rodo kaipo 
v v ras.
NASZLELE PRIEŽASTIM 
NUŽUDINIMO PACZIOS.
(Scranton, Pa. — Palioija 

jeszko kokio tai Leono Czapli- 
ko kuris keli metai adgal pri
buvo isz Czekoslovakijos, kuris 
laike barnio užmusze savo pa- 
czia su šamotu szvinines pai- 
pos, p’ermuszdamas jai pakau- 
szi nuo ko mire in kėlės mitin
tas.

Badai Czaplikas 
tai

naszlele del kurios apleidinejo 
savo paezia kuri nuolatos vy
rui apie tai iszmetinejo ir isz- 
bardavo ir 
szeimyniszki nesupratimai ir 
daejo prie žudinstos.
žudintojaus lyg szioliai da ne
surado.

PAKART TOKI SENA 
RAKAU.

Santa Clare, Calif. — Senas 
rakaJis, 61 metu, H. S. Knapp,
imt kurio puolė nužiūrėsimas
kad stfžagejo dvi mergaites 15 
ir 17 metu amžiaus, isz prie
glaudos nigeriu; kur buvo vir- 
szilninku toje prieglaudoje. Ra. 
kalis prijausdamas kad Jojo 
darbelis neužilgio iszskmos, 
prasiszalino in nežinoma szali, 
palikdamas paežiu ir kelis ve
dusius vaikus. Policija kairsz- 
lai jeszko pedsakio pal>ęgusio.

nesutiko
4 i

nes

su kokia
siusi nesze

jauna, patogia

nuo to užeidavo

Pa Ii ci j a

TĖVO PASKUTINE KALĖ
DŲ DOVANELE NUO 

DUKRELES.

laikytus
• ;

Hern;
centus, 

szesziu metu

na ir ke-.
nu-

uždėjo ant

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 3 SAUSIO 1930 (FRIDAY, JANUARY 3,1930) 
 n,. a .... —■ - —

VISA SZEIMYNA 
NUŽUDINTA.

Vernon, Texas.,,— Visa szei-j 
myna J. H. Haggardy likos su.|PATI IR VAIKAI BE MAIS

TO IR CZEVĘRYKU, TĖVAS 
ARESZTAVOTAS UŽ 

VAGYSTA.

Pa. Liūdnas
J. 

Noll, 25 metu, kuri pa Ii ei ja 
arcsztavojo už pavogimą auto
mobiliniu kaldru, maisto 
veryku ir kitokiu dalyku, ku
riam prigelbinejo nuneszti na
mo Povylas Sveikart, 13 metu, 
vaikiukas kaimyno.

Arcszt’avot'as -amt 
pasakė Imk jojo pati su vaikais 
nevalgo jau kolos dienas, netu; 
ri drapanų, czeveryku ne aug
liu o stiiba kurioje gyvena, per 
plyszius staugė szaltis, snie
gas, vejas ir lietus. Jokiu kal
eliai ne. szieniku nesirado ant 
lovų, kada, pa Ii ei ja 'atėjo persi
tikrini teisybes ka. jiems Noll 
kalbėjo. Buvo tai liūdnas regi
nys toje bakūžėlėje kad sugrau
dino net'policijos szirdis.

Kada apie tai daginio locni- 
ninkai pavogtu dalyku, dova
nojo kalte Noll ir žmogelis li
kos paleistas <ant liuosybes, ap
dovanotas pinigais ir maistu. 
Noll neturėjo ir negalėjo gauti 
darbo per kelis menesius.
IN 2 METUS PRASZVILPE 

9,000,000 DOLERIU.
Chicago. — Ana diena mirė 

czionais kapitonas Edward W. 
Morrison, 93 metu amžiaus, ku
ris buvo žinomas kaipo nepa- 
ezedžiauses žmogus ant svieto. 
Aplaike jisai po tėvo mireziai 
dvylika milijonu doleriu o in 
laika dvieju metu praszvilpc 
devynis milijonus doleriu o 
kad jam pasiliko tik trys mili
jonai, paome ji po “ 
ba” gimines kurie 
nuo praleidimo visko. Morrison 
užrasze savo dvięms priim
tiems sunams po .100 tukstan- 
cziu doleriu o likusius pinigus 
užrasze ant pastatymo prie
glaudos del senu 
žmonių Chicago.
ŽMONOS KALĖDŲ DOVA
NA VYRUI — TRYNUKES

Minneapolis, Minn, 
tos gyventojo J.J. Riley žmo
na suteikė nepaprasta 
vyrui dovana Kalėdoms. Va
kar ji pagimdė jam 
kės”

(Pottsville, 
Kalėdas turėjo Christian

, 25 metu,

cze-

pa lici,jos,

1

savo apglo- 
sulaike ji

ir paliegusiu

< i
— tris dukteris.

Vie

savo

t r ynu-

VALDŽE STATYS NAUJUS 
PACZTUS.

fe W. n. BOCZKOWHKl, Prow. A Mg.
F. W. DOCZKOWHKI, ICdHor. m 41 METAS
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t

PAŽENKLINO PACZIULE 
SU INKAITINTU PROSU. 
San Leonardo,'Calif.

paženklinimą savo pacziules 
ant veido ir krutinės su inkai* 
tintu clektrikiniu prosu, Jonas 
Silva likos nubaustas ant 90 
dienu iu kalėjimu. Kuezios va
karu. kaimynai iszgirdo mote
res kliksma ir iszgelbcjo jaja 
isz ranku Jonuko. Motore sake 
buk Jonas parojo namo gerai 
užsitraukęs, pagriebė prosu isz 
josios ranku ir [iradejo paženk
linti josios kuna. Jonukas tei
sinosi kad su jaja tik bovinosi.

Už

UŽDARE VAIKA KAMA
RAITĖJE PER 2 DIENAS.
R'Oekvdle, Mass. — Darak

torka pu bl i kines mokslaines, 
Miss Edna. Raynolds uždaro in 
kamaraite savo deszimts metu 
amžiaus studentą Roy De Silva 
ir nuėjo namo, užniirszdaina 
apie ji suvis. Kada vaikas ne- 
sugryžo namo, tėvai pradėjo 
jeszkoti o kad visi buvo užim
ti naminiu darbu, nelabai rūpi
nosi juom, manydami kad nu
ėjo pas teta. Kada, vėliaus su
rado vaika, buvo jisai taip mi
si Ipnejas kad turėjo paszaukt

/ , JĮ M

J 
publikincs

daktaru. Daraktorka likos su
spenduota nuo .dinsto o tėvai 
kerszina skundu.

MIRĖ PRIIMDAMAS 
KOMUNIJA.

•Philadelpbia. — Prie grote
liu Szv. Mikolo bažnyczios, Au
gustas G liver, a pla iky dama s 
isz ranku kunigo Szvencziau- 
sia Sakramenta, staigai puolė 
negyvas/(Iliver turėjo 63 metu 
amžiaus-ir buvo geru kataliku 
per 42 metus niekad neapleis- 
davo niiszi u szvcnt u.

SUDEGINO PINIGUS PA
SKIRTUS ANT KALĖDŲ.

I’n. — (‘buriesReading
nežinant savo paežiai,Schenk, 

czedino pinigus ant pirkimo 
dovaneliu ant Kalėdų, geisda
mas paslėpti juos nuo paeziu-

t i ezystindama 
szyente,

indejo in sena m'aszna. Pa
nama priesz 

užtiko sena inaszna 
kuria sudegino ant kiemo su 
kitoms szaszlavoims. Vyras isz 
tolo pamatęs k a pati padaro, 
szoko prie ugnies su vilczia isz- 

bet baisiai

rasta nužudinta. — Visi gulėjo KELIONE MAISZE 
lovose nuszauli sir kulkomis šit

galvose. 'Tėvas, 56 melu, du su- nqREJO DYKAI VAŽIUOTI
nūs 18 ir 10 metu ir trys duk
reles. Badai tėvas nužudė visus 
ir pats save. Priežasties nepa
duoda.

Paskutines Žinutes
Ugnis su1! Pittsburg. -x- 

naikino Stauwix sztorus ir pa
dare bledes ant $100,000 Cur- 
rcy colegijoi. •

II Cosmellsville, Pa. — Over
holt distilacije, 
gera arielka, 
po priežiūra valdžios.

pradės dirbti 
2,500,000 galonu

11 Chicago. — Keli žmonis 
likos sužeistais laike sudegi
mo grūdinio elevatoriaus S. 
Chicago, kuriame sudego gru
dų: padaryta bledes ant $1,- 
500,000.

U Amarilio, Tex. — Penki 
žmonis likos užmuszti per nu
kritimą eroplano ant lauko 
Hillcrest Country Club.

72 VAIKU ŽUVO
LAIKE PERSTATYMO, 200 

NUVEŽTI IN LIGONBU- 
TĘS LAIKE UŽSIDEGI

MO TEATRO.

va i kai pradėjo grus-

Paisley, Szkotlaiidije, — Lai
ke perstatymo krUtamuju pa
veikslu, ant kuriu radosi 1500 
vaiku, kilo ugnis. Ant riksmo 
“ugnis”
tis prie duriu isz kuriu dau
gelis likos sumindžiotais ant 
srnert o in du szimtai likosi su
žeistais ir nuvežti in ligonbu- 
tes. Scptines-deszimts 
sumindžiota ant smert.

Paisley yra 7 mylios nuo 
Glasgovo.

Durnai teatre buvo teip kar- 
už-
2V-

vaiku

tus kad ugnagesiai turėjo 
sideti maskas kad gelbėti 
vubsius. Ugnis kilo isz neži-

Isz Visu SzaliulSZ LIETUVOS
SUĖMĖ 50 LIETUVOS ŽY
DU IR ISZSUNKE ISZ JU

KRAUJĄ.
Žydu Telegrafo Agentūra 

pranesza isz Kauno szitokia ži
nia datota Gruodžio 22:

Panemunes miestelio, Klai
pėdos krasztc, policija suėmė . 
pen kesdeszi mts Žyd u 
buvo atvykę isz Lietuvos, ir 
iszsunke isz ju

PASISLĖPĖ IN MAISZA 
BET UŽMANYMAS 

NEPASISEKE.

Eston i j e.

I

I

B

■ 

■
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Nescnei !buvo 
szitoks atsitikimas. Vienas pi
lietis, norėdamas nemokamai 
nuvykti in savo szalies sosti
ne Talinu, sugalvojo szitoki 
trinka. Jis niekam nematant 
užlipo ant lentynos, kur kelei
viai deda savo daiktus, inlin- 
do maiszan ir atsigulė. A t oje 
keleiviai^ dtdbejosi, kam ežia 
toks didelis maiszas, kurs užė
mė visa lentyna, bet, žinoma, 
nieko toliau nedaro. Tiktai 
kiekvienas ji stengėsi nustumti 
kad rasti vietos savo daik
tams.

Bevažiuojant lieleivis mal- 
sze užmigo. Nuo vagono judė
jimo jis prisistūmė prie krasz- 
to ir pagaliau, netekes pusiau
sviros, nukrito. Nukritęs ant 
vagono grindų, maiszas suriko 
ir pradėjo vaitoti. Keleiviai isz- 
sigando o vienas gudresnis pa
traukė rankute, kuri stabdo 

sustojo. 
Atėjo konduktoriai ir su dide
liu atsargumu ir baime atriszo 
manydami rasia ežia kažka ne
paprasto. Bet jie rado susi
trenkusi ir nusigandusi pilie
ti. Estijoje apskritai pasitai
ko daug keleiviu norineziu ne
mokamai pasivažinėti trauki
niu. Tokiu “zuikiu” 
m'a kasdien po kelias deszim- 
tis.

vietos savo

, kuri 
t raukini. ' Traukinys

*

m

suganna

SUKANDŽIOTA PER 
SZUNIS.

Vilnius. — Gervaicziuose 
artimoje ukes Dameikienes 
kada ėjo namo 50 metu amžiaus 
Mažeikiene likos užklupta per 
du didelius szunis kurie nelai
minga motore taip baisiai su
kandžiojo kad toji ant rytojaus 
mirė.

t

kurie

iszsunke isz ju tris kvortas 
kraujo. Po to tie Žyd?u buvo 
įszsiusti in Tilže lisztirti, -ar 
jie neserga limpamomis ligo
mis.

Lietuviu atstovai Klaipėdos 
seimely del to pasiuntė direk
torijai asztru protestą.

PIRSZLIO TRAGEDIJA. 
t

Plokszcziai, Szakiu ap. Pas 
viena ūkininką atvyko pirsz- 
liai, pasipirszti merginai, ku
rios sesuo in ta ūki buvo par
ėmė valdyti motina, o užkurys 
liko kandidatas -ūkio ‘pa* 
veldėtojo. Aiszku, kad užku
riui pirszliai ne ka gero ža
dėjo. Kilo triukszmas — užku
rys eme vanoti pirszlius. Jau
nikis nukentėjo mažai, o pirsz* 
lys buvo smarkiai sumusztas. 
9 dienas pasirgęs, nelaimingas 
pirszlys mirė.

BLOGAI BE GYDYTOJO. *
Andriejavas (Kretingo ap.) 

Susirgus vietos klebonui par
vežta isz Varnių gydytoja, po
nia T rančų zeviczięne. Ji, up- 
žiu’rejus kleboha, nuvyko vai^*- 
finom Andriejavicziai, kol ąiK 
žinojo, kad atvažiuoja gydyto* 
ja, susirinko ligonai isz visu 
apylinkių. Ta vakaru gydyto
ja priėmė apie 40 ligoniu. Ry
to meta atsikėlusi 7 vai. jai: 
rado pilnutėlė vaistine ir vėl

2 vai. po piet. Ap
žiurėjo apie 50 ligoniu, o kitu 
nepriėmus i turėjo skubėti na
mo. Turino vaistine ir kitas 
valstybines instaigas, tik vie
tos gydytojo nėra. Ar tik ne 
musu apsileidimas.

dirbo ligi

i

f«n

’•w

numos priežasties.
gel'bejimo pinigu 
apdege rankas.

Pacziule pasiliko be dovane
les ant Kalėdų ir įprižadejo ’bū
ti atsargesne ateityje.

ARKLYS STOVĖJO PRIE 
SAVO NEGYVO PONO PER 

TRIS DIENAS.
Gillette, \Vyo. — Arklys, ku

ris stovėjo per tris 'dienas prie 
savo negyvo pono, buvo prie
žastim atradimo lavono Guy 
Burr, 28 metu, kuris K'uczios 

n u si szo ve | >a 1 i k d a ma s 
kuriame

jeszkojo 
suradoDIDŽIAUSIAS

PASAULYJE
PAUKSZTIS

“Geležinio
sporto s-gos bustinoj

RADO DIDELI SKARBA 
URVOJE.

Zofije, Bulgarija. — Artimo
je kaimo Devja, netoli Varnos, 
kaimuotis Todorov, 
dingusios ožkos kuria
urvoje. (Perimtas aky virinu ar 
gal ko nesuras urvoje, pradėjo 
sznipinet ir rado gilumoje du 
senoviszkus didelius puodus 
pripildytus Rymiszkais sidab
riniais pinigais kurie svėrė 
apie tūkstanti kilogramu. Ver
te surasto skarbo da neapsvars- 
te bet kaip nekurie mano, daeis 
ant daugiau kaip milijono do
leriu.

DIDELIS SPROGIMAS 
KAUNE.

Lapkriczio 30 d., apie 9 vai. 
40 min. vakaro Kaunieczci bu
vo nustebinti didelio sprogimo 
trenksmu. Pasirodo, kad buvo 
padėta sprogstamos medžiagos 
p. Raupio namuose 
Vilko”
(kampas Duonelaiczio ir Mic- 
kevieziaus g-vi u, 
buvo “Musu Rytojaus 
ei ja.) Sprogstamoji medžiaga, • 
manoma, buvo padėta ant lan* 
go. Del sprogimo sudraskytu 
in. namu siena ir iszbyrejo vU 
si langai. Be to, is?Jbyrejo laijk 
gai ir prieszais esaneziu Imli 
Universiteto nimu ir “Rytov 
redakcijos namu. Sužeista £ 
men. mergaite, daugiau žm<į 
niu auka nėra. Suimta 7 žmo- • 
nes. “L. Aidas” mano, kad 
ežia darbas ne “pleczkaitinih^ 
ku.”
NELAIMINGAS ATSITIKI

MAS SU SZAUTUVU.
Maletai. Spaliu 28 d. Kije

liu km. ūkininko Vildžium

Washington, D. ‘C. — ,A.na 
diena perėjo byla kuri pa vėlins 
valdžiai statyt daug nauju 
pacztu, miestuose, kur pacztai 
uždirba per metus (langiau 
kaip 20,000 doleriu. fI’a.rp t uju 
meistu randasi Shenandoah, 
Mahanoy City, Schuylkill Ha
ven ir kiti.
ISZPANISZKI LEKIOTOJAI 

NELAIMĖJE.
.Janeiro, Brazilije. -—

imares

(’hieago. — Rinkdamas per 
kelis menesius visus savo ap- 

Onuka ()’- 
amžiaus 

idant galėtu pirkti savo tėvui
dovanele ant Kalėdų, 
les dienas priesz Kalėdas 
bego in žiedu sztora pirkti do
vanele — puiku vainiku kuri 

gralio mirusio tė
velio. Ant vainiko buvo szito- 

“ Tėvelio pasku
tine Kalėdų dovanele nuo 'my
limos dukreles.” Tėvas iii dar
bą eidamas likos pataikintas 
per automobiliu nuo ko mirė 
in kėlės valandas. — Isztik-t 
ruja buvo tai liūdnos Kalėdos 
tosios szeimyneles.

NUSIMINĘS TĖVAS 
NUSIŽUDĖ.

New Brighton, N. Y. — Gus
tavas Johenan, kuris radosi be 
darbo kelis menesius ir rūpino
si labai kad jojo szeszi vaikai 
pasiliks be dovaneliu, nuėjo in 
skiepą ir tonais pasikorė. Vie-Į^yklos pradėjo dirbti sziojo ap- 
nas isz vaiku stovėdamas prie 
lango paszauke in tęva:

kis paraszas:

kėlės

R i o
Perlekia per Atlaidi ko 
isz Iszpanijos in Amerika, ant 
galo nelaime patiko du Iszpa- 
niszkus lekiotojus, kada juju 
eroplanas susidaužo arti Santo 
Aintonio di Satto, ipakrasz- 
cziuose Brazilijos. Abudu le- 
kiotojai likos lengvai sužeisti.
ILLINOJAUS KASYKLOS 

PRADĖJO DIRBTI.
Taylorsville, Ill. — Visos ka-

linkinėje kurios 'buvo sustoju 
per bolszevikiszka straika ku
ria pradėjo’ National Mine 
Workers komunistai pasiprie- 
sžindaimi pries sena U.M.W. of 

unija. Va'iskas apleido
Langley kasyklas kurias dalbai’

-A *' ta.

‘ ‘ Zin* 
rekie teveli, kokias puikes ro
gutes turi anas vaikas; 'asz to
kias ir norėjau gauti nuo Ka
lėdinio Dieduko/’ Tėvas negu
lėdamas ilgiams iszlaikyti grau
dumo — pasikorė,Mm wgsti dc-putai szoriftu,

pradėjo’ National

A.

vakaru
raszteli
priežasti nusiszovimo:

iszrei.szkc 
‘ ‘ Mano 

arklys paslydo ir virto ant ma
nes per ka iszlauže man ranka 
ir negaliu dalaikyt skausmo
todėl palengvinu sau kanezias 

Arklys per 
tris dienas neapleido savo po
no o kada ji surado, buvo vos 
gyvas.

per nusiszovibia.” v

NEPASISEKE ISZGUIT 
VELNE.

Plymouth, Mass.
sines ’buk

—— Apsigat’- 
jisai turi “nfaci” 

iszgujimo velniui isz 'žmogiszko 
kūno ir kad jisai gales iszguiti 
velnius kurie buvo priežastim 
josios ligos, Magdalena iSher- 
wood apskundė Rollanda Burn
side liž apgavysta. Burnside 
paėmė nuo motores 175 dole
rius pri'žn dedama s jaja iszgy- 
dint ir velnius iszguiti bet mo
toro da. laibiau in ligij.

■ ' ' ' V

Didžiausias patl'ksztis — 
strausas — gyvenu Afrikos 
lygumose. Auksztis — 4 met
rai, o jo svoris 50 klg. Jis per 
daug sunkus, o sparnai per 
silpni, kad galėtu skristi. Už 
tat jo kojos labai ilgos, tai jis 
greit bėgioja: reik gero arklio 
kad raitas pavytu'Strausu. Min
ta žolėmis, grūdais, smulkiais 
gyvūnėliais, ryja akmenėlius, 
smėli, guzikus, todėl apie ėd
ru žmogų ir sakoma, kad jis 
turis strauso skilvi.

Kadangi strauso plunksnos 
vartojamos skrybėlėms 
puoszti, todėl juos smarkiai 
medžioja. Paskutiniu laiku kai 
kur pradėjo juos jaukinti. Mat 
priesz karu vienas / strausas 
duodavo pelno 200 — 500 litu. 
Valgomi ir ju kiausziniai. Bet 
ir ju kiausziniai sveria po ki
logramą ir daugiau; ju vieno 
užtenka 3
Laukine patele sudeda 10—12 
kiausziniu, prijaukinta —> 
Po 40 dienu perėjimo iszreida 
isz kiauszinio strausiukas su- 
lyg visztos didumu. Užtat ir 
gyvena bent po 20 metu^r jl- 
giam

gyvena

pa

vyrams pavalgyti.

40.

kur pi raut 
” ivdak-

NEISZMINTINGAS DARBAS 
MOTINOS.

Lodžius, Lenk. — Tula mer- 
g-aite isz Schlesingerio fabriko, 
apsirgo ir gulėdama lovoje 
skundėsi motinai kad jai labai 
nuobodu.

Motina geisdama pritraukti 
in namus drauges ir pažinsta- 
mus idant p ra linksmint mergi
na, pranoszc kelioms darbinin
kėms isz to paties fabriko buk 
josios duktė mirė. Neiszmintin- 
gas sumanymas moteres iszojo 
dukreliai nelaimingai. Drauges 
dagirde apie josios uu mirti 
atėjo jaja atlankyt bet nemažai 

^ncbasznin- 
kc” sedinezia lovoje. In trum
pa laika pradėjo žmones rink
tis 'ant laidotuvių. Ligone taip 
tuom persiėmė kad da labiau 
susirgo i r, in dvi dienas po tam

Dusistebejo rado

mite imt tikrųjų. -

Universiteto ramu ir Ryto v

ltliu km. ūkininko Vildžiūnu 
piemenukas parojęs in namih 
pavalgyti, rado tarnaite ir pa- 
prasze pusry«ziu. Szi iszojo in 
kamara atnešat duonos./Pienic- 
nukas, palikes gryczioje vie
nas, paėmė nuo sienos sząulio 
szautnva ir eme ji darinet. Pa
spaude gaiduką.
iszszovc, o už duriu sukliko 
tarnaite. Nespėjusį pradaryti 
grinezios duriu, ji krito ir tuoj 
mirė. Vaikas isz baimes ko 
proto neteko^ jaugiau atsar
gumo. _ . _ ___________

Szautuvas

*
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Kas Girdėt
Su Dievo padėjimu prūde

liam szi Nauja- 1930 meteli su 
vilczia kad turėsime sveikata, 
pajiegu ir stiprybe, darbuosi
mės toliaus 
Amerike i 
pajiegom‘visiems intikti. Zino-

del labo Lietuviu 
ir stengsimos visom

ma, tas yni negalima nes vie
nas žmogus
yra sztant intikti tukstan- 
cziams žmonių nes žmonių 'bu
dai ne yra vienoki — atsiranda 
ir tokiu del kuriu ne pats bie- 

Bet su tokiais 
mažai rūpinamės, tik del man
dagiu žmonių miela darbuotis, 
kurie supranta gerai redakto
riaus padėjimą ir kiek jisai tu. 
ri rūpintis intikti del tukstan- 
cziu žmonių.

Aržiu visiems musu skaity
tojams už szelpima juju myli
mo laikraszczio, už padekavo- 

veliiiimus ir dovane- 
sveiki sulauksime 

tai iszduosime ateinanti meta 
da puikesni kalendorių del mu
su skaitytoju.

- redaktorius ne 
intikti

>41H nei nt i k t ii.

nes, gerus 
les o jaigu

Kol dusze kūne, dirbkime 
ranku nenuleisdami, dorai elg- 
ktonos ir daugiau nieko negeis- 
kime. Musu <lvasiszkieji turi 
viską padėt in szali o imtis už 
pataisymo būties savo tautie- 
cziu. Turi būti prieteliais savo 
žmonijos. Visas neapykantas 
mesti in szali — visus lygybėje
mylėt. — Žodžiu, turi būti prie- 
teliaisdel gyvųjų o tolimesni 
gyvenimą palikti paežiam Die
vui. Kada žmones gerai darys 
tai peklos durys užsidarys. Juk 
Kristus aiszkiai pasakė Farize- 
jui kada Jojo užklauso: 
bine, ka reikė daryt kad duszia 
iszganyt!
sake:

i c Ra-

Ant ko Kristus at- 
n Taip,

> >

“Darykite gerai.
taip, kaip gerai dai'ysime tai 
pekla isznaikysime ir da ant 
žemes karalyste dangaus pada- 
rvsime.

filozofnsIbz tamsuuelio filozoiKs ir 
mokytas negali trumpu laiku 
pastoti — reike laipsniais yrtis 
augsztyn pradedant nuo že
miausio. Reike skaitvt akyvus 
rnsztus apie svietą, Utpię 
nes — t_’ * 
pradžia apie

sziokia
kelio- 
lokiatai bus 

geografija.
Juk ponu ant kart nepastosi 

kad ir in puikiausius rubus ap
sivilksi, lenciūgą ant pilvo pri
kibysi ir ant kožno pirszto mi
singini žiedą užsidėsi; jaigu 
gramozdas - kad ne žingsnio 

o pasigėrės 
apvemsi o

padaryti negalėsi 
ta puiku drabuži 
kelnes priduduosi!

Jaigu iszmintingu žmonių 
klausysi, daug žinosi ir kitiems 
moksliszkai apsakysi.

Daug skaityk, daug mislyk, 
mažai kalbėk o daug tylėk.

Primenaine kad dabar lai
dei giminiu in 

Lietuva, “Saule.“ 
ne vienas užsiraszytu bet su pi
nigais bedia ir juju stekas. Gau
name dau
meldžia prisiunsti 4‘Saule“ ir 
raszo kad turi gimines Aineri- 
ke ir užmokės o tuom laik te
kis gimine nuogas kaip pypi i s, 
kad pats neturi ka valgyt; da 
jis kam ten laikraszti užraszys. 
Mes negalime jeszkoti veju lau
kuose ir laukt giminiu kurie 
užmokėtu už laikraszti.

Taip, patys susipraskite ir 
užraszykite- <lel savo giminiu 

tai bus geriause dova- 
44Sau- 

le“ yra j>er visu** mylėtu Lietu
voje o ir daugiau shmeziame ne 
kaip kiti Lietuvtezki laikrasz- 
eziai. ' .»

kas užraszyti
I«z tonais

ir gromatu kuriose 
4‘Saule

» ♦“Saule
na per visus metus nes

Burtai ir visokios raganystes 
in kuriuos žmones taip tiki, 
pradeda dingti o ant juju vie
tos užstoja apszvietimas, moks
las, žinystos ii’ daktarystos. 
Turime ezionais primyt gera 
rodą vieiio gąrsaus dnktaro ku
ris duoda sekanezia rodą: *

Akvatinkite jusu vaikus prie 
linkimo ir garsaus juoko. Ge-

----------- - - - ---------------- l— — — •—

rai ir sziAlingai pasijuokt pri
duoda žmogui ugi plancziu, 
praplatina krutinės kletka ir 
būna priežastini greito 
kraujo. Juokas privalo būti 
garsus ri szirdingas idant ga
lėtu buli girdėtas po visa mi
nui, 
y ra 
ji iszgirsta

beg i o

Bus jisai naudingas nes 
geradi'jyste del visu k tiriu 

nes vaiku 
prasklaidina - debesius 
ties, nuliūdimo ir 1.1. LinJ<smu- 
mas vra užkrecziumas o tiktai 
koki ten iszgamos ir lubruiai 
juom nepersiima. 
nusijuokimas 
muzike kokia, 
linksmint. 'P 
juokėsi kodą ilgiausi a.

juokas 
rūpės-

Szi n Ii ngas 
puikiausiav ra

gali žmogų pra- 
Pegul įjusu vaikai

f

Nelaikykite pinigus paslėp
tus punezekose, czeverykniose, 
szienikuose ir kitur 'bet 'dekite 
juos in banka ant ])rocento ar
ba in koki bizni kuris jums at- 
nesz szimtaropa procentą, 
kiu bud u žmogus
turto. — Viena moterėle turėjo 
2,625 doleriu szienike o iszejus 

ant valandėlės, su- 
gryžus rado narna liepsnose. 
Pinigai sn namu sudegė. Daug 
tokiu atsifiktonu būna kas me
ta.

To- 
daeina prie

in sztora
narna

S

JUOKINGOS PASAKAITES.

turtingesnis ukinin- 
buvo pirmiause insitaises

Symonas 
kas, 
ziegori, o kada tas in koki lai
ka pagedo ir ne vaikszcziojo, 
tada Symonyme važiuodama 
in Vilkaviszki ant želmamiszio 
nuvežė szvituokle nuo ziego- 
riaus pas ziegorninka.

Ziegorriinkas tarė: — Ny, 
jeigu tu nori, idant tau žiogo- 
r i pataisyt, tai atvežk ziego
ri ne szvituokliu.

Kad meistereli, ziegoris, 
tiktai szvituokle ne no

ri eit...

— Nv

irerasre i

Vienas žmogus pirko ceikio 
ant kitelio ir su tuoni nusida
vė pas kriaueziu, bet tasai pa
sakę jog

Nusidavė tada pas kita 
tasai kiteli pasiuvo

ne isztcks.
tada

kriaueziu, 
jr buvo geras.

* In koki tai laika, 
takai žmogus su kriauezium, o 
kuris vede savo sunuka apvilg
ta in nauja/ kiteluka, i isz to 
paties ceikio ka ir jo: tas žmo
gus tarė:

Kaip tai galėjo but, jog 
kriauezius sake, jog nc-

iszteks ceikio, o tu kla ir savo 
sunuka parodei t

Žinoma ne butu isztekc 
be jo sūnūs daug didesnis.

pasitiko

ana

O kad jaises paralei!
— Ka toki ?

U-gi taisės peles ir žiur
kes! Turėsiu paimt kibti stuba.

U^gi kam, nupirkie ar
gonus, tai žiurkes ir peles isz- 
nyks. Ana kaip Bui'kiu mergi
nai nupirko argonus, tai visos 
žiurkes ir peles iszgaiszo.

Mužikas vedi du asilus ir da 
szale tu dvieju buvo asilukas 
pririsztas, jog net cicla kele 
užemo. Susitiko su kokiu tai 
ponu ir tasai szandydamas hi
re :

Ej, brolau, o keli jus
esate!

Mužikas atsake, ilgai 
slindamas: ,

— Jeigu mane ponas 
dini broliu, tai busimo penkie- 
se. . .

i ---------
Mužikus jsz tolimo kaimo at

vožė savo sūneli serganti pas 
daktara: ir tarė:

- — Ponas 'daktaro, atvežiau 
ant apžiūrėjimo mano viena 
sūneli, ba mano visi vaikui ser
ga tai užraszisi del szito gy
duoles, tai asz už pora gra- 
sziu daugiaus nupirksiu idant 
ir del anų butu.

no nn-

va-

j
I

6 66J
Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
InflUenzos, Karsst-Uges, kaipo 
irMalerijofl. Visose aptieko«e. 

Yra tai veikiausia gyduolė žinoma
i i • ■ ■'
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Isz Lietuvos,
FABRIKANTO SŪNŪS ISZ- 

ŽAGINO DARBININKE.
Sziomis dienomis inteiktas 

kaltinamasis aktas Kauno fa
brikanto sūnui Ysakui Visli- 
ckui del iszžaginimo savo fab
riko darbininkes, 
gresia iki 10 melu 
(laibu kalėjimo.
PILNAS MIESTAS UBAGU.

dažniausia pen- 
sz(‘sztaideniais 

gatveinis, pakrautu-1

Vi sliekui 
sun ki uju

Sziauliuose 
irtadieniais 

matosi j 
vinis ir sziaip po namus vaik- 
szcziojant begales ubagu, pra- 
szinejaneziu iszmaldu. Atrodo, 
kad visas miestas yra vien 
ubagu apgyventas.

SPROGO GRANATA.
Panevėžio apskrity, Skilvo- 

niu kaimo ūkininko Szilinskio 
Pr. Marozas nežinia 

kur radęs granata, parsineszes 
namo emo ja draskyti. Drasko
ma granata sprogo, vietoj už- 
muszdama piemenuką ir sun
kiai sužeisdama dvi tuo motu 
kambaryje osanczias mergai
tes.

pienino

k,

v ra

osanczias

UGNIS BESOTE.
Naudžiui. Viszakio-Rudos va- 

Iscziaus Lapkriczio 7 d. 
kaimo 
isztiko didelis

s virei i.
paszara, 

Gyvulius

szi o 
ūkininką Czesnavicziu 

gaisras. Ugnis 
sunaikino klojima ir visa ten 
buvusi inventorių ir 
tvartus ir
spėjo iszgolbeti, tik nupenėta 

ugny. Svirnely 
gero ūkininko in

ventoriaus. Buvo užsidegęs ir 
, bet ji už- 

Trobesiai buvo neap-

kiaule paliko 
sudoge daug g

gyvenamas namas 
gesino.
drausti. Gaisro priežastis tik
rai nežinoma, bet spėjama, kad 
bus kilęs išz suodino kamino.
VESTUVES SU LAZDOMIS.

d. Traku aps.
Pelin- 

Aloksandra 
vestu-

Lapgriezio 
Kieta viszkiu 
nu kaime,kaime

9‘!
valscziuj, 
pas 

Alesandravicziu buvo
ves. N'akti vestuvininkai susi- 
musze. Vienas vyrukas sun
kiai sužeistas, o visai užmusz- 
ta Simo Aleksandravicziaus 
mažyte mergaite.

VILNIAUS SENSACIJA.
(EIta).|l“Kii- 

praijesza apio 
kuria

Vienas vyrukas

Vilnius X!!,( 
r jei1 VVilenski 
nepaprąstn 
jau kelios dienos sujaudintas 
Vilnius. Neseniai in Vilnių isz 
Votyniaus atvyko 18 metu 
mergina, su kuria dedasi keis
ti dalykai. Bendrai, ji darant 
visai normalaus žmogaus ins- 
pudžio, 
ko mergina isztinka priepuo
lis, kurio metu jos pilvas isz- 
sipuezia iki nepaprastu tribu, 
po to staiga susitraukia ir iszr 

To-

1
> v 

sensacija,

18

tacziau, laikas nuo lai-

auga milžiniszkos krūtys, 
kinis momentais mergina kriu-' 
ta ir raitosi. Mergina, lygiai 
kaip ir jos artimieji, tvirtina 
jog ji esanti piktosios dvasios 
apsėsta. Norėdami pamatyt: 
szi sensacijos objektą nuo ry
to iki vakaro prie jos namu 
susitelkę minios smalsiųjų.

SZAUDYMAI LENKU 
PUSEJE.

•

Gruodžio 6 d., Ukmergės ap- 
skirties IV rajone Lenku pu- 

girdeti szaudyma'i 
szautuvu, kurie trankėsi 

apie 20 minueziu.
METE GRANADA IN GRIN- 

CZIA RUBEŽINIO SARGO.
Kaunas.

Beje buvo 
isz

Miestelyje Ver
nai avieziuose, nežinomi raka- 
liai inmete per langu grmia'da 
in grinezia rubežinio sargo ku
ri truko prie lovos ant kurios 
gulėjo sargo motore. Motoro li
kos baisiai sužeista. Piktadariu 
du nesuimtą.

, II ! . I .1. ■ ... I. »    , ,

K. Rėklaitis <
Lletuvlsskae Graboriut

(

i.

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Tufiu pagclbi- 
ninke motereins. Priei
namos prekes.

SIU W. Spruce Str. 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, * PA.

'■'f " 't ; ‘
'■ 1

.1,

•I

*1

į 1
MM

. sAULE i f V * W

i

SVEIKATA BRANGESNE
UZ DIDŽIAUSIUS TURTUS

1 . i!" į- ,* 1 j* 1 11' ;’.į , 1 1 1 u ?•’ '•, 'į •' >■

Vienas 1
susitikęs .su

net artingas ja imi- 
senuoju 

mokytoju skndcsi
kailis, 
sn vo 
ant savo likimo:

— Duoda-gi Dievas visiems 
mano draugams ir pažystu* 
miems turtus,— sake jisai mo
kytojui: — o man sztai nieko 
nednve: 
gas!

jam

O

koks asz nelaimin-” Bi|:
Ar tikrai 111 toks netur

tingas ir nelaimingas, kai]) sa
kai?

Dave tau Dievas jaunybe ir 
sveikata?

— 'Pieša

O
0

davė, al-, tai 
sako jaunikaitis.

Paėmė tada mokytojas jau
nikaiti už (leszines rankos ir 
tarė:

už (leszines

szi tapa įduotumei 
tvirta, sveika ranka užgražia, 

tūkstanti rubliu?
Tikrai ne,— atsake vai-

kinas.
— O kairiajai
— Ir kairiaja. ne.
— O tas žiedais akis 

atiduotume kam už kelis tuks- 
tanezius rubliu?...

O tas ausis, tas kojas ar par- 
duotumei už aukso pinigu 
krūvas?...

— Ne už kokius pinigus ne 
suszuko jaunl-

aukso

I

i

» 4

& 1

7 i

■mm

M

ar

tose toliau moky-

parduoeziau, - 
kaiti s.

Tai kogi murmi ir rugo- 
ji Dievui,
tojus — turi turtus, turi gery
bes, dovanas, kurias neparduo- 
di ne už kokius pinigus, o tu 
dar rngoji Dievui už savo liki
mą..

Tai pasakęs atsisveikino su 
Savo buvusiu mokintiniu kuris 
jau niekuomet nesi skundo ir 
norugojo.

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$4.oo Dubeltavas

Tikietas
NEDELIOJ 12 SAUSIO

Juoniu labui 'patiks praleisti
diena No^v Yorke pninatant 
daug
lankyti savo gimines ar pa-

akyvu vietų arba at-

žin.stamus.
Specialia Trein «• Subato* Naktį
Isz Shenandoah .... 12:35 ryte 

1:16 ryto 
. l:45Yyto

Grįžtant treinas apleis Now York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakaro, isz Liberty Street 7:00 
vakare,-o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

Isz Mahanoy City . .. 
Isz Tamaqua .......

Dubeltavaa 
Tildetaa

EKSKURCIJA IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 19 SAUSIO 

Czia yra kita proga atlankyt 
gimines it pažinstamus Phi- 
ladelphijojo. Naudokitės isz 
tos pigios ekskurcijos.

$3.75 ir adgal 
IN 

ATLANTIC CITY
1 I 1

A

NEDELIOJ 19 SAUSIO
Pirkite tikietus isz anksto

“r 1

$3.25 ir adgal
PHILADELPHIA
Per Lincolns Birthday

12 VASARIO
** l t 1 •

Smagi Ekskurcija
, in

FLORIDA IR CUBA
15 Dienine Ekskurcija su

j I

palydovu
18 SAUSIO iki 1 VASARIO

, .... .......... .. -y.. -y

Apie dauginus informacijos apio 
vim-mindtas ekskurcijas krolpki- 
ant stacijų arba roszyldto pas 
John M. Holin, District Passenger
Agent, Williamsport, Pa.
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NELAIMINGAS ATSITIKIMAS BELGIJOJE.

Deszimts pasužieriu likos užinuszti 
nelaimėjo ant Belgiszko geležinkelio prie Nemar 
Brukseloje, Belgijoj. Paveikslas likos nutrauktas kada iszeme 
isz po sudaužyto trūkio visus iižmusztuosius. .

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

zis
Vincas Szlauži.s pusarn- 

gvveno

7 *

zmogus pu-miau 
Plymouth, dabar 37 Scureman 
St., Lynwood daly. Sirgo kom
plikuota liga kėlės'sanvaites, 
Paliko žmona ir ketvertą vai
ku nuliudusius. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis in pa
rapijos kapines, Muhlenburgc.

b J

— Garnys ežiu lankėsi pas 
gera ir pavyzdinga Lietuvi, K. 
J. Liegu, palikdamas 'dukterį. 
Moteris serga. Linkėtina greit 
pagyti.

o 
prie

52 sužeisti szitoji 
stot ies

k
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| Ant. J. Sakalauskas Į 
g LIETUVISZKAS GRABORIUS 2: g (Bell Phono 872) 5

a

33 VW. Centre St. Shenandoah, Pa.
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Busite pilnai užga-

2 Nubudimo valandoje šutui- J 
g kiurti geriausi patarnavima. Pa- V 

laidojima atliekam rupeutingai y> 
ir gražiai.

'.A nedinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
u tarnavima tai meldžiu man tcle- 
d tonuoti o pribusiu in deszimts 
n minutu. 1Roll Telefonas 872 į

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
"ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

I

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5y2 col. ploczio
—U____

' I , ' ! I » '

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapnu ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklincis 
apdarais. PREKE $1.50 
W. D. Boczkauskąs - Co., 

Mahanoy City, Pa.
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJAS

----- - —1
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.

' ' 704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Dručkiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszali

* UŽTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

° Wl— -- - - —.

Gorbomasls Tamlstal:-—<
' I • <

Sulaukiau nuo junu slunczlamos 
vardu knygamano

Naktų , Ir Vieną'

i

“Tūkstantis 
už kuria tariu 

szlrdinca aczlu ir labai džiaugiuos) 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Vieną” apturėjau, nes nian 
labai yra Žlngeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nol nepa-
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
Istorijų, jau skaitydamas hoi nepa
sijunti kaip laikas szvental ir rma- 
glal praeina. Ąsi visiems llnkBcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų lt Viena“ nes ja 
skaitydamas Žmogus apie Tieka tada 
pamlrezti Ir Tįsoki rūpesniai nors

t .1 hant valandėlės atsitraukia. i
. Bu pagarba; A. ŽOKAB.

18 d. Gegužio 1921m.
Dt. Palazduony*.
CceklBzken vai. į 
, Kauno apok. 
LITHUANIA.

' * ,A , ’, I .1

!

i

I
ii Hta 

I
» Į v* y* v

lakstantis Nakta
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Yra tąi ketvirtas iezdavimaa tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Taipgi galima
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
’J , ' ’ 4

Preke knygos Amerike $2.00
— Ii* '

W. D. B00ZKAUBKA8.00. MAHANOY CITY, PA. K
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27 Ara- 

Yra tai ketvirta

NaktųNo. 100 Tukistantla 
Viena*' puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drueziai ir puikei ap
daryta nudeklinaia iszmargintaia 
viražais. Didumas knygos OU per 6% 
colius. Pirkite o nesigailesfte. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
(iiinaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, hz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .,35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalntis žmogus. 121 pus..i25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jess- 
kojo tarnaites o rado paczla; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nėlaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaezibot; 
Pikta Onuka...........................«... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu..

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkL 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu.............35*

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita azi- 
mtmctijc, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25®

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpintai aekan- 
czios istorijos: Dievo aureda, Velniai 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakicrka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu..

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra-”' 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visoa 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus...

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgtl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20e

No. 113 - Penkios istorijos, apie 
Surike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu....

No. 115 Puikios istorijos apie Kan
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25«

No. 116 Istorija apie Sieratt, 
puikus apraszymas. 119 pus.....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaua. 
puslapiu ......................................... 35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gražia Haremo nevalninke, Luotais. 
Viena motina, Vaikuczlu plepėjimas, 
62 puslapiu............... ......................15c

tyo. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuuo. 58 
puslapiu ..............    15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu........ 15c

No. 122 Penkios istorijos apis 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaikszth 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
St(4>uklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaką apie čigonus 
45 puslapiu............. ....................... 16c

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

....20c
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

• Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t t. 
520 W« Centre ir 603 W. Mahanoy St« i
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NEISZSI2ADEK SAVO 
MOTINOS 1

užbėgi neda rnas isz' visti szaliir

o a (ų n ju

dion pnmtellnes apie ta,ji tanisu ku'dikis tuom labinus

te, sudrebcijo, sziadien szirdyje ka? Uei, szinkorka, duokite- 
savo pajautė nžslrusti'nima ant 
tos rankos kuri pakratė ji dru- 
cziai, sziadien pabudo jame ge-

I

Tikras aprašymas isz 
gyvenimo žmonių.

Jaigu kas kada buvo Kroka- 
tas galėjo matyti būreli ap

driekusiu, 'basu, purvinu vaiku
ve,
< 
nbagaujaneziu po gatves mies
to. Veikiama) galima juos pa
matyti ant akmeniniu trotuaru 
vedaneziu nuo bažnyczios 
Szvencziausios Panos Marijos 
prie Krisztoferu.

Kuopi naši jie taippat ir 
priesz namus publieznus iii kur

nuo

daug ponu ir virszininku alsi
lanko o nuo kuriu iszmeldineje 
skatiku, paszelpos. Nepamirsz- 
ta taip-gi stovėti prie duriu 
cukriniu krautuvių kur iszsi- 
difbineja szaldyti cukrei ir so
dos ir kur taippat atsilanko 
daug ponu ir poniu idant atsi
vėdini‘ledais ir sii'drutint savo 
pajėgas nusUpnytas vasari
niais karsztais spinduliais sau
les. Kas keli metai mainosi 
gentkartes mažu ubagu; paau
gusieji pameta ubagavimu po 
gatves o imasi prie kitokiu už- 
(
ežiu ir amatu. Žmones iszeinaii- 
ti isz ęukrines arba in ten-gi 
tuojaus liekasi apsiaubti per 
buri mažu ubagu kurie isztie- 
st‘ rankas praszo paszelpos, 
stumdosi vienas kita, kabinasi 
už skvernu žmoniems ir nepra- 

- turi jiems numest 
Labai juo- 

alima regėti kada 
numeta kur net 
gatves skatiku 

idant atstumt nuo suves dagri- 
sanezius apdriskelius, puolasi 
tuomet visi kaip padukia prie 
pinigėlio, stumdosi, roke, kei
kė, peszasi, ne karta ir pusėti
nai susikulia in akmenis kad 
tik nutvert skatiku.

Bet czion niekas 
juoktis-žiūrint ant,tu vargszu

lai’biu, griebėsi prie vertelgys

leis nieko 
nors viena graszi. 
kinga scena g 
kas tyczioms 
ant vidurio

neprivalo
♦ 

tik apsiverktu matant tokius 
vaikus kurie jau apkaisti isz 
godos nemoka nes jie jau jokios 
gedo? nepažysta suvis, kurie 
nieko daugiau nežino kaip tik
tai kaip reikė melsti paszelpos, 
kaip prigaut žmonos ir tam pa- 
nasziu dalyku; pleszia ty
czioms savo drabužius kuriuos 
apturi nuo mielaszirdingu, 
idant galėtu tuom pažadinti 
jausla mielaszirdystes žmony- 
se. Kokia-gi ateitis tu mažu 
prigaviku ? Kada jau perdide- 
lis ubagaut po gatves, tada ima 
gurbeli su vaisiais ir valkioja
si po namus ir gatves, pardavi
nėdamas o vakarais mokinasi

pleszia

n uo

/I
i kitokio amato kuris pirmiaus 

nr vėliaus suteikė jam prie
glauda kalinyje. Valkata, gat
vinis pirklys, vedantis pirklys- 
ta vaisiais, deszreĮninkąs, to
linus vagis,
sztai szitoki keliai 

vargszu.

kaip szunytis gerinosi ir savo sminlanti kambbroli magistra- 
tora raganau\ioncziom akimis 
žadino pasiga i lojimą žmonyse; 
tai-gi ir pusėtinai skatiku, tre- 
czioku, penktuku dcszimlu- 
ku surinkdavo, kas kituose jo da

norėjo.
Eik szen, vaike -1— tarė 

Nemylėjo jie jcj ir noringai imi- rustai polieiji.i n tas ir nutempė

' Buvo-gi dar diena

Isandrauguose žadino pavydu ir
neapykanta prie mažo Fra no.

(‘iii su policijantu jau 116-

jam in magi st rat a.siru pintu atkorszinti 
kumszcziom in sprandit, jai gu
gi nebaugintusi gaut nuo jo’troezin aulyna.po pusiaudieniui; 
dvigubai tiek nes jis tarp ju vi-;po miesto gatves vaiksžcziojo 

a a a M aaUfe^A ’ <
■ lno*

Daeitinejo jis-gi jau prie Ikytiniu. Mažas ubagutis-arosz- 
tu metu, kada reikėjo jam 
mest toki uždarbi o imtis prie 
ko kito, ko lauko su didžiausiu 
geismu, jo sandraugai kad tik 
greieziau atsiskirt galėtu nuo 
jo. Valanda toki pagaliaus pri
siartino. Stojosi tas sekaneziu 
budu.

Vienkart po 
kada būrys mažu ubagu nega
lėdami kerszto iszpildyt giiiuk- 
ningam Kranui 
kerszino jam nors tuom kad isz- 
raislinejo visokius bjauriausius 
žodžius ir plūdo ’bet jis nieko 
ne vienam nesake, nbrints, jai- 
gu katras areziau butu prie jo 
prisiartinęs pažintu smarkuma 
jo kumszczios. Tame praeitinė
je trotuarais keli studentai ar
ba mokytiniai isz mokslaines ir 
juokdamiesi žiurėjo in gatves 
angy tini us. Franas tarp ju pa
žino sunu mažesnio pirkliaus 
Krokuvos, prie kurio seninus 
jo motina gyveno.

Juozuk!

nes vos

su 'buvo stipriausiu ir didžiau- daug žmonių ir vaikinu — 
siu. I

tautas uždengė sau 1‘ankom vei
dą nes negalėjo jau žiūrei in 
žmones, žiurinezius in ji ir ėjo 
skubiai jau žinomu jiun keliu 
in magisjtrata, idant kbveikiau- 
siai pasislėpti norint tamsiam 
smirdaneziam

Sziadien
kalinyje

tik pasirodo
pusiaudienyj

kumszcziom,

(/ s 
pažvelgė

verke.
Gal tu bamle gersi sznapso, 

g'i
sznapso.

M

vienok ne ’ suipažino*žingsnio 
nei no susilaikinojo idant pą- 

i silsėti nors truputi/Taja gale,
nei no susilaikinojo idant pą-

.• ‘A > • ''V

’f*
J

<

■ zr.r. -
i

kuri vijo varginga apipliszusi

nuo 
svieto. Sziadien tik pasirodo 
jam jog visi žiuri in ji ir 'juo
kėsi isz jo.

11.
Karczemoje.

Priežastis aresztavimo Fra% 
no buvo, toji jog vienam pra- 
eitinojeneziam gatve Szv. 
Onos kur tuokart buvo Viul- 
katu stacije ant vieno kampo 
kokiam tai ponui ti'kosi pames
ti pugeleresa su pinigais, 
žiūrėjimas tuojaus puolė, 
noma ant vaiku I
likos padaryta krata, 
pas viena isz ju ne rado pames
tu pinigu; vienok kiti sandrau
gai Frano apskundė ji kerszin- 
dumi jam, jog jis busent rado, 
tiktai kur paslėpė. Del to-gi 
nekaltas Franas tapo nugaben

ga tve

nu- 
ži- 

— Valkatų; 
bet no

Neduosiu — atsake szili
ko r k a pabudus.

— Bot-gi ne del manes, tik 
do! tos bastres ka ręke.

—• Ne zaunik, 'kas-žin ka 
girtuokle, kūdikis dar valgyt 
ne moka, o tu jau nori pratinti 
prie girtuoklystes.

* ' Matote asz... o kas tai 
blogo?... Duokite, duokite!

—- Ne duosiu, nes asz nusl- 
dętau priesz Dieva, duodant 
kūdikiui. 1

Na tai duokite del manos.
— Užmokėk piimiau, 

kalta esi o paskui praszyk.
Juki ateis Franas tai ' ' , 1,1

jum iki skatikui užmokės.
,— O kas gali žinot, ar ateis 

Jaigu vaikinais turėtu 
protą, tai senei jau mestu vis- 

, o san 
grąžei pasiredy- 

ir vargo tokio ne- 
s 

į) ra geri

kūdikiui.

ka

n r nę ■r

vaikinUka ir privestinojo prie
skubaus ėjimo, buvo noras ki
tokio gyvenimo, troszkimas 
isztrukti isz nagu nemielaszir- 
dingai. kankinanezio vargo. 
Kaip-gi-vienok pabėgti 'nuo jo, 
ir kur-gi atras laimingesni 11-

*

tokio gyvenimo,

l 
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Karta Londone gyveno apy

sene moterjsžke; nors skur
džiai gyveno _
ir nuolankios szirdies. Jidsz- 
pažino taip vadinamąja meto-

atžala), 
metu pradėjo silpnėti,

bot buvo geros ‘

distu tikyba jLuterio tikybos
UI u W

Jos tikėjimas vienu 

'nejfuprato pamokslininku įsa
kinamu Szv. Raszto žodžiu; 
MKas valgo mano kuna ir ge-

1

kima? — to jis pats nežinojo 
ir nei ne pamislino kur tos lai
mes tur sujieszkot; bego jU 
vienok be jokio mierio kad tik' 
priszakin, kad lik tolinus nuo 
tos vietos kur lyg sziol gyven
damas konto vargu, idant pa
sislėpt nuo visu tu kurie ji pa
žinojo ir girdėjo jo ubagiszkus 
praszymus paszelpos.

Kada pralenkęs jau 
Belenu kalnus susilaikė ant 
valandėlės nusiszluoste, prakai- 
valandeles nusiszluoste prakai
tu nuo apdulkėjusio veido per 
kuri jau upelulftus tekėjo: kvė
pavo skabei ir sdnkei, kojos 
nusilpo jam, jog pamėginės 
cit tolinus, nebegdejo, Iddlto 
atsisėdo ant krantelio prie ke
lio ir pirmu kartu pažiurėjo at- 
sigryžos in ta szali kuria aplei
do. Rytmetines saules spindu
lei. apszvietinejo bogsztus 
Ki’iokavos bažnycziu- kuriu 
auksuoti kryžei aiszkei bliz
gėjo. Kloni jo per lankas tekėjo 
. . a a. . a ‘ ‘ ual ‘

bego jis
1 _ 1 j ! V

buvo

i
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Na, tai Naujas Metas vėl
užstojo,

• • f, į 'T ■ ”* ,

Daugelis žmonių bedamojo,
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“Kas valgo mano kuna ir ge
ria mano Krauja, turi amžina 
gyveninu?’ (Szv. Jon. 6,55).

Vienas pamokslininkas kal
bėjo apie dvasine tu žodžiu 
reikszime, kad Kristus yra 
kaip ))aveiksle Szv. Ostijoje; 
moteriszkei toks aiszkinimas 
nepatiko. Kitas aiszkino ilgai 
ir placziai, bet jo visai nesu
prato. ’

Nuo sziol moteriuke nutari; 
nesiteirauti ne vieno dvasios 
vadovu, bet, turėdama sveika 
nuovoka, galvojo pati:

— Argi Vieszpate nepasake 
Praszykite — gausite?“ 
Ir nutarė nuo ežios valan 

dos kasdien praszyti Vieszpati 
Dieva prisiųsti jai dar priesz 
mirti koki nors pasiuntinį, 
kurs gerai iszaiszkintu tuos 
žodžius;

Kaip nutarė, taip ir invyko. 
Keletą metu meldėsi pati vie
na, buvo atsargusi, ligone, gu
lėjo kietojo lovoje savo buto 
nykiame kambarėly.

Ko tik gyvenant neatsitin
ka! Ir Vieszpats Dievas pano
ro atlyginti geros moteriszkes 
vilcziai ir iszpildyti jos trosz- 
kima.

Buvo jau vėlus vakaras, kai 
kunigą pakvietė pas ligone. 
Tas ligonis turėjo but užmirsz-

Kas vyrueziai bus, 
Ar turėsime da laikus gerus?

Juk galima žinoti,
Kad nejvisados gali darba 

t urėti J
Juk ezionais bute ne amžina, 
(vzia kožnas turi vargu gana.

Ant duonos szmotelio kožnas 
sunkiai procevoja, 

Niekas tavęs neapgailestauja, 
Nemanykite czion bujoti, 

Pa loci us ant ledo 'būdavoti.
G’zią gero neturime,

1, I įl 
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ka ir eitu sau in svietą 
užsitarnavęs 
tu ir viską, 
kenstu, o dabar kas jis bicdna; 
surenka, tai tu jam 
atomus.

,1 - . - - -

į ~~ ■ 
kino ir ne pakurstinkit — pa- 
szauke boba pabūgus.

— Jau ji kas kitas gal pa- 1* • • 1 • ' • 1 •
nes jau po deszimtai.

- E! no szneketumete nie-
- atsiliepė boba, kuria ne

1 sunaus ant tikro 
pradėjo epakajint.

rPanie atsidaro karęzemos dū
ręs ir incina Pranukas.

Sztai. yra mano szimtai luk- 
staneziu, mano milijonai! t— 
paszaukė ubago ir^metesi prie 
vaikini ūko, glostydama ir gla
monėdama. Kvapas degtines 
musze vaikinui in nosi, jog ne
galėdamas daturet to, atsi
traukė, pirmu kartu pasirodo 
iam motina nemiela ir gėdijosi 
jos.

~ Na ir ka ar surinkai kiek 
uor ? Duok-gi duok, nes matai

No gundykite man val

mokino, jeigu teip ilgai nepa
reina,

k u 1

pribuvimas 
-A ' o

f

4 i
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apszvietinejo

iszsisukinedaina plati mėlyna 
upe Visla; girdėjo graudus 
balsus varpu szaukeneziu isz- 
tikimuosius tarnus Vieszpaties 
ant maldos ir klausimo anks-

Nėrinis ant ponu iszžiurimc 
Jaigu (pinigu turėsi, 

Tai ir prieteliu surasi, 
Ba kaip, doleris kiszeniujc 

ne skamlbes, 
Ant tavęs nieks nežiuręs.

b
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Kaip kur szventes puikiai 
apęiclavo,

tybu szv. misziu. Vaikina? už
sižiopsojo prisįklausinedamas 
dar prick tam cziulbejimam 
paukszcziu ypatingai vitureliu 

, augsz- 
augsztai czirindami savo

k .. O kai)) svaiguli nęmažai gavo, 
Skulkino paviete, 
Tieji ecai ufsitaike,r
Skulkino paviete, ‘i- • • > ‘ • / • i

&

Kazyriavo,
M

tas in magistratu del tyrinėji
mo. Pripižintas už nekalta li
kos iszlelstu isz ’kailinfo Va-

Ejo namon praskendes. 
ne gir-

kurie pasikelmcdami
tai,
meileis balseleis, busent dęfca-

Gėrę ir dainavo.
Sztai ir musztis prasidėjo, 

Mal, be to apsieiti negalėjo
fli

9
Pasidarė kruvina musztyne,vodami Sutvertojui už davimu 

giedros dienos. Dar niekados 
jani svietas ne pasirodė teip 
gražius, ragrtnaujeneziu, kaip 
sziadien; duszioje jo pabudo 
instabios jauslos ne žinojo 
turi verkti, ar bodėtis, liust 
ar džiaugtis, ar melstis.

Toliftus bus.,

paszauke 
Pranas pradžiugęs, pamirszda- 
mas apie savo prieszus ir jau 
negirdėdamas ju plūdimu.

Vienas isz mokytiniu atsi- 
ryžo ir pažiurėjo ant vargszo, 

su paniekinimu nes
buvo užrūstintas atsiliepimu in 
ji ubagiszkai kuris dardryso 
pavadinti ji vardu ir nuėjo sau 
tolinus.

Matai da kokiu ponu sa
ve nuduoda! busent manos su
vis nei nepažysta! — szauke 
Ubagu t i s, stengdamasis dar isz- 
juokt ir Įiaszandyt isz savo se- 
noviszko sandraugo, kuris da
bar ne nori ne užsznekint jo.

Vienok sziadien jam suvis 
nesisekė tasiibalsas staigai nu
silpo, akyse pasidarė tamsu ir 
toje valandoje jau matome ji 
nuliūdusį ir giliai užsimislinu- 
Sl.

Būdami abudu 'mažais 
kais, 
bėgiojo, sziadien jau didelis 
skirtumas stovi tarp juodvieju 
nes jis randasi tarp gaujos gat
viniu valkatų su kuriais’bartis 
ir pesztis nuolatos turi o prick 
tam ubagaut ir melst nuo žmo
ni u paszelpos vaiksžczioti api- 
plyszusiu skarmaluose o anas 
gražiai pasirėdęs draugystėje 
poniszku vaiku su knygom po 
pažasezia atsilanko in mokyk
la, yra paguodotas nuo ‘žmonių 
nes jis ne dagrista niekam savo 
praszymais, kaip jis; nereika
lauja baugintis policijantu ir 
degti per diena ant karsztos 
saules, arba szalti ant szalczio. 
Tos rnislys smarkiai lyg žaibas 
perbėgo per jo galva ir baisiai 
liūdnajam pasidarė.

Lyg sziam laikui lyginosi su 
kitais ubagais ir valkatom gat
ves miesto, nemato jokio skir
tumo tarp saves ir ju bet Azia- 
dien sulyginęs 
su gyvenimu savo seno san
draugo, suprato kaip labai at
silikęs nuo ano ir kaip žemai 
stovi, krutinėjo jo pabudo jaus
lu saumylistes 
žmoniszkos pasidarė didele ge
da. Atsikreipė in siena muro ir 
szlnoste su rankove akis nes 
pasidarė jam ko tai graudu.

Pažadino ji isz to gilaus už- 
siinislinimo dnlypstejimas ko
ne tai rankos, kada atsigryžo, 
paregėjo policijanta, drueziai 
laikanti ji už apykakles. Noper-

vai- 
abudu drauge žaidesi ir 

sziadien jau

pažaste,
knygom po

kare.
m i si y se 1 lenuit y d am a s 
dedamas kas kur veikesi ap
link ji. Paveikslas Juozo grą
žei pasirodžiusio,

’ noiszeitinejo isz jo 
rhisliu ir vis rodėsi jam aky
se jo duszios. Duszia jamč pa
budo. Pranukas buvo, kas tei
sybę dar jaunų,suvis bet ar 
kas to ne žino, jog pas vaikus 
iszaugusius varge ant ulyczlu 
dva$e veikiau iszsirietineje, 
negu ‘pas tuos, kurio gyvena 
puikiuose namuose, ant kuriu 
procevoje kiti, užkuriuos teip- 
gi ir mislije kiti. Dvasia yra 
kaipo ir kūnas; juom daugiau 
proce, vos, tuom veikiau isz
sirietineje ir auga.

Vėlai jau sugryžo jis narnoj 
Motina jo, gyveno vienoje kar
czemoje. Ant kampo Magilskos 
gatves — žinoma tik nakezt
turėjo ten priglauda po suolu, 

a a e • e • -m aCzion ilsis ubagai po visa-die- 
niniam ubagavimui, 
vėlybu vakaru galima 
matyti daug susirinkusiu uba
gu J ir 
Vienus

Dažnai 
czion

ubagiszku szeimynu.
gulinezius ant grindų

paszalije pasiklojusius po szo-

tavo motina nieko ne papelnc 
sziandien, jeigu no tu tai badu, 
parsieitu stipti.
Frųnukas iszemė kaujo.smul

kiu pinigėliu isz kiszoniaus ir 
supylė motinai in paklode.

— Telia įsotiną ■— tarė 
svarbiai ir garsiai Franas—bet 
rupinkities, idant galetupiete 
misti, o tiek negeri, nes asz 
daugiau jau ne ubagausiu ir 
ne žinau ta r galėsiu szolpt jus.

— Ka ? ka?! — paszaukė 
motina. — Duocziau asz tau u- "k ' . A' ' ' I Qhm,.. matai tu jo niurnėjo.bo
ba mažai jau paisydama apie 
vaikina ir nesiklausdama • • JIS 
prie szinkorkos tarė:

— Na, ka? dabar jau duo
site sznapso, ka? — ir pabarsz- 
kino su kumszcze iii stalu su 
:szlcelme’ ne saugoje 'skambėjo 
pinigai.

%
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pavalgęs ar ne. Priėjus
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Dr. T. J, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

• Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Klino Sztoro

19 W. Centre St; Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL. A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R -I __■
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Iszbalaamuoja ir laidoja mirusius
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- •

O ant galo ir skerdyne. 
' Pacziuoti ir nepaeziuoti, • 

Plik-lupiai ir usuoti, 
Staugė, 

Ir 'baube, 
Plaukai dulkėjo, 
Kraujai tcszkejo, 

Isz tolp buvo girdėti, 
Kaip daug gerklių pradėjo 

rėkti.
Kitame vela pleise, 

Vaikina ant poreziu pataisė, 
Ten tankiai kaip gyvuliai 

ėdasi, 
Kaip laukiniai pjaujesi, 
Davadni žmones privalo 

Lenktis isz tolo, 
Ba kas su kiaulėms užsideda, 

Taji kiaules suedh.

Kaip daug gerklių pradėjo

I'

* •.

tuose, dideles darbininku pa
talpose, kuriose gyveno tik ne 
turtingi su didėlėmis szeimy- 
nomis — gyveno skurdžiai ir 
vargingai. 'W

Kunigas, atvykęs in nurody
ta vieta, ilgai treinejo tamsia
me kieme ieszkddamas buto.

Staiga kunigas krito nuo 
tamsiu laiptu ir atsimusze in 
alines duris; langai tik dzink- 
telejo, bet kunigas nesufiižeide.

Viduje tuoj uždegta žibdrys. 
Pribėgo kažin koks vyriszkis. 
Pažines kunigą ir iszvydes ne- 
susižeidusi, linksmai praaze 
nors valandėlei i neit i in vidų 
atsikvėpti. .

Kunigas inejo, apszilo. Isz- 
girdes keista baisa, paklausė:
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— Kas ten szalimais taip 
sunkiai dejuoja?

— Tai sena ligone meto
diste — dievota moterisake,— 
___ ‘ . — Bukit nai
lonus, Teveli, ^užsukti pas ja 
nors valandėlei. Jai labai’bus 
malonus Jusu atsilankymas, 
nes ligone pasilgusi raminau-

* Kai kunigas inejo in nyku 
kambarėli moteriuke tikrai 
apsidžiaugė. Kiekvienas kuni
go žodis jai buvo tikrasis pe
nas.

Kunigui besirengiant iszeiti 
ji dar užklausė:

— Buk geras, Teveli, pa 
aiszkink man tuos žodžiu: 
“Kas valgo mano Kuna ir ge 
ria mano Krauja, turi amžina 
gyvenimą.” -
Kunigas jai paa teškino, kaip

j ■

l'-

Žmones tokiu triksu neiszdaro 
Ka Lietuviszki kucai padaro, 

Viens vaikinas su mergina 
savo, 

ln suda pasiimti laisniu 
važiavo.

Gauja naktigonyku lyg stoties 
vijosi,

> diste — dievota moterisake, 
atsake vyriszkis.

szia nuo paprauzeziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dol 
laidotuvių, veseliu, kriksžtyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu .arti-

Isztrauko visa puskvatierkif 
tuojaus pamirszo iapie viską, 
apart szokio ir dainavimo,

ežiu paguodos žodžiu. i. ifl

I
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vijosi,
Mat ipagadyti jiems norėjosi,nų savo apsivilkimus, o vieto

je pavalgiu pasidėjusius krep- 
szius,*kitus sedinezius prie pe- 
cziaus Tukanczius pypkes, tre- 
czius gerenezius degtine, arba 
bareneziusius: 
skalaujenczia savo rizus idant 
ant ryt turėtu kuom szvariau 
apsi vilk t einant ant atlaidų ar
ba veikenezia ka kito... To- 

gyvenimas ubagu.
Sziandien vienok buvo kareze- 
ma tuszczia, ubagai matomai 
buvo kur nueja tolinus ant at
laidų o gal nieieurie nusidavė 
ant naktinio naudingesnio už
darbio. Szinkorko už baro už- 
rudijusem liktoriuje spingsojo 
mažai apszviėsdama karezemi- 
ni riuma.

Po tuszczia stuba sukinosi 
szokdama ir dainuodama ko
kia tai boba apsisupusi didele 
skylėta puivina paklode, »isz 
po kurios matyt buvo veidas 
kūdikio. Veidas moteres buvo 
raudonas akys baltos,* mato
mai per virsz jau buvo 
traukusi,

Hei! ha! — paszaukė ir 
vėl apsisuko kelis kartus po 
stuba.

^Kūdikis pradėjo verkt. 
Ar tu netylėsi bastri!

tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 

minusiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

11,000 TIK UŽ 60 CENTU. '
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko- 
kioš nors ligos boi viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumti, tai 
greit reikalauk musu vaist-žollu nuo 
r “ ■ “ ’ “ ‘
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo aekancfciu ii-, 
gų: vidurių užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
czlu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
I 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins

I
Jaigu kęntl nervu suirimą, galvos 

skausmus, užima ausyto, nuomari, 
szirdles liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas’’. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu- .. «■ - -. i » • a •
L- - n ' •Ajt’wtkM'.kr. a’ ■ i r-
gal kelia Ir suteikia žmogui ramu- Priszakini skausme galvos ir t.t. Gy- 
inn. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu

apart szokio ir dainavimo, o 
kad kūdikis cląro jai perszka- 
das paguldė ant purvinu grin-

* <

Pranukas su pasigailėjimu 
žiurėjo ant motinos, po tam

Tai ant stotie?, 
Lyg kur vijos. 

Palicmonai darbo turėjo,

ant galo ubagas — 
gyvenimo 

tu žmonių vargszu. Linksma 
mums žiūrėti ne karta ant tu 
gatves sunu, ant tu vargszu, 
kaip jie iszdarineja savo szpo- 
HU8> duodame nekarta skatiką 
idant prisižvelgt in ju peszty- 
nes ir matyti pasididžiavimą ir 
džiaugsmą to, kuriam pasiseko 
t a ji “skatiku”
ar pamisimam apie tai, ar per 
ta davimu mes durome gerada
ryste, ar tas yra del musu nuo
pelnu, ar suvis ne. Taip, ne! Ne \ 1 A a
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nutverti, bet
savo gyvenimą 

savo

kis tai

ten vėl boba

du metus paklode.

gilei užsiimsimo ir sėdėjo mal-
_ A ■» * * I * 1 I* ' '*szei nepasijudįnariezei per va-

yra tas davimas nuopelnu del 
musu tiejį vargszui reikalauja 
suvis kitos paszelpos. . .

Tarpe tokios gaujos gatviniu 
valkatų ar*ba u’baigu sedineziu 
po durimis cukrines krautuves 
radosi taip-gi nedidelis vaikas

landa. Pagaliaus gilus atsidū
sėjimas pertrauke jam f 
misles, pasikėlė nuo suolo, ant 
kurio sėdėjo, priėjo prie mažos 
sesutes atsisėdo ‘ant grindų ir, 
pabuczįaves ja, atsigulė szale 
jos nei nenusirenges, idant pa
silsėt.

Ant rytojaus anksti pasikc-

Kol taja ruja iszgejniojo, 
Porele laimingai nuvažiavo, 

Laisnus gavo, 
Ir naktigoninkams ne gero.

" • : | jr ' ! ' :i- ' 'H >lHi' '‘kr" ' f‘
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ir guodones

nu szviesiai-geltonaia plaukais 
hobi garbiniavusiai h ant spran
do nuo nekirprmo.

Veidas buvo apdegintas spin
duliais saules, nenupraustas sigando jis labai nes jau buvo
l>et patogus o ypatingai daili- pripratęs prie pana hz i u dalyku, 
no ji dideles mėlynos akys jau ne karta tokia ranka nuvi- 
spingsojanezios _ isz po juodu jo ji nuo duru cukrines ir in 
blakstienų. Patogus veidelis | tamsu kuuibareli su mažu lan- 
mažo vargszo u žemi nėjo pmei- geliu, per kuri dar szv i esos no

Patogus veidelis Į tamsu kambarėli su mažai lan
l

y * užsi-

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norinticji pažinti meilus bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos

gyvenimą.

le nuo kieto guolio, užsiklojo 
ant galvos kepure, pratrinu su
rankove akis iszejo isz karezo- 
mos, in kuria jau daugiau ne
gryžo.

UI.
Almuzna.

z

upesKeliu einaneziu szale 
in Belanus, m'atomeVislos

skubinanti vaikinuku lapip>
szusi, basa pasiraitojusi auksz-
tai kelnaites norint kolos bu
vo vislszkai sausas, bet mato
mai buvo pasiraitojas dėlto,

visiszkai sausas, bet mato- k « • • A * 'I 1 1
F

kad smagiau butu eiti. Norint
gius ir sunku buvo prieszintis' in leidi nėjo geležines grotos, - - tarė ir pradėjo supti ir kra- buvo visiszkai nuilsės, ka gn
p raškymam^

<♦

ubagėlio

bile vienos žeminu pažymėtu ligų ir knygutes: (1) Meiles vakaras arba 
_ • j kaip vyrai myli motorus, ,(2) Antras

meiles vakaras arba kaip motors my
li vyrus ir (3) Senberniu iszpažintie 
arba kodo! sziu laiku vjral nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunezia- 
nws už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 50 centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

KULTŪROS KNYGYNAS 
So. Boston, Mass.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU . 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitls, Gerklines kosulio, Pjauti, Sunku

kitu ligų. Ataiunsk 60c. tai gausi

Hveikata, panaikins minėtas ligas.
P. O. Box 3,

ASTMA IR NOSINIO KATARO

su Nervu Preparatas užbėga tai ii- kvepavima, UŽMma ir szalti galvoje,

kuris idant ten pernakvotu liet szių?. |e mažiuleli kad nutildint, bot Įima buvo matyti ant jo veido,.
’ i , , ♦ r .. -t b r» ' , ,

inn. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuOr 
bo. M. BUKAITIS,

k

moko kataliku bažnycz^
•M A • A • • • -%

— Tai gerai, taip ir. visuo
met maniau. Dabar žinavų kįl 
Vieszpats Dievas

Paskui moteriszke džiaugėsi 
ir pasakoję, kaip ji kas dien 
meldėsi in Aukszcziausiajipri-
81

kite

musu motina.
Moteriszko tik ap^d&ųjge. • 
— Tai garai, taip ir visęp- 

mot maniau. Dabar žumupkį)

mano maldų.

ir pasakoję, kaip ji (kęs dien

imindanią Žodžius: * * tSuazy- 
—* gausite.j ’

— Kokia butu laime, 4.
11 _ ’77 "— kad nors priesz 

mirti gįęcgiau priimti
, a ffiJ4 w • "▼'V ■<* *** *

4- Jeigu Dievas suteikė vi<-
1 , j •! •___ X

*

kalbėjo ji, »

H 9 ■

II

ifl

'‘'t

imi

.. ■

■<«

i
I

1
nytojia iri «avo •

— Joigu Dievas suteikė vi<- 
na malone, suteiks ir antrajii 
— pasakė kunigą?. $

Netrukus moteriszkje W** 
žino tikrąjį kataliku trkejimn

'Mf

— pasuke kunigas. ■ 
■

H| 
ii M

’ "o

duoto kuri visad gelbsti. Vieno mene- 

(szrasta ir parduodama vien tik per
ate gydimas Preke 30c per paeita, 

b

ĮiS (jillot Street, Spencerport, JI, Y, 724 MULLBERY ST. READING, l’A,
M. BUKAITIS,

I

h a 1

tikriiji kataliku f rke$mb 
ir, aprūpinta Szv. Sakramtfh 
tu malonėmis, laimingai mirė. 1 iitJM

JSI
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— Pana Auszriute, 

gyvena Brooklyne ir yra iš
baigus mokslą giedojimo Ry
me — giedojo per radio Pa,- 
nedelije. Balsas buvo aiszkus 
ir girdėtas Mahanojui.

- — Rusnaku Kalėdos bus 7 
Sausio o Naujas Metas bus 
14 Sausio. Szimet Graikiszkos 
ir Katalikiszkos Velykos pri
puola ta pacziii diena, tai yra 
20 diena April imis.

— Chamberlain kompanijc 
kuri yra locnininku Viktoria 
teatro, nuo Naujo Meto užims 
Elks teatru po savo valdžc.

— Burmistras M illiam C. 
Edwards, sulaukės 74 metus ir 
kuris iszbuvo 'burmistru kelio
lika kartu, padekavojo 
dinsta. Jojo impedi da neisz- 
rmko.

— Saugokitės netikros 10- 
dolerines bnmaszkos kuri pa
sklydo po'musu aplinkine. Bu- ' 
maszka galima pažint nes ne 
yra taip aiszki kaip tikroji.

t Paskutinis kareivis Grane 
Army Republic,

ikuri

i

u z

Mahanojuje,

— Per negera suvedima 
olektrikiniui dratu po eglelę, 
medis užsiidege name Jono OI- 
szevskio ant 307 S. Jardin uli- 
czios. Didelis divonns sudegė 
o vanduo sunaikino naminius 
rakandus.

—- Ana diena atsibuvo sn- 
žiedotuves Marijonos Vaitkc-' 
vieziutos, 421 E. Arlington uli. 
su Juozu Burduliu isz Maha- 
noy City. Daug sveteliu da
ly buvo vakarėli jo.

— Jonas Molaiickas
Szafto, likos sužeistas in gal
va (kasyklose. Nuvežtas iin 
Locust Mountain ligonbuti aut 
gydymo.

— Neužilgo atsibus vestuves 
Lamento Miokerson su pana. 
Magdalena Slavickiute. Lais- 
nius jau iszorne.

— Utarninko likos suriszti 
mazgu moterystes pana Anta
nina; Medeliui e isz Browns- 
villes su Stanislovu Kaminsku

Girardville, Szv. Jurgio 
Imžnyczioje.

isz

1SZ

Minersville, Pa. — Zigmun-
S o ’ „j tas Kondrataviczius, 57 metu,Charles Brownmiller, mirė pas .___ ........  ’ ... ,

savo <luktere po 234 W. Malia- 
noy Avė., Utarninko ryta. Da
lyvavo jisai Naminėje Karoję. 
Buvo jisai žinomas del dauge
lio žmonių.

— Redaktorius “Saules” 
F. W. Boczkauskas su pacziijle 
nudžiugo per Naujus Metus 
opiaike žinia nuo savo sunaus 
Hilam Franeiszkaus Boczkaus- 
ko buk jisai aplaike augsztesni 
dinsta Division Equipment In

dei Bell Telephone 
s, lu

po pasi baigimui 
kares, kaipo aficierius, apsigy
veno.

i 4 Saules

žinieriaus 
kompanijos, Indianapoji 
<lianoje, kur

— Visi barberei, kurie pri
guli in unije, • nutarė kirpti 
vaiku*plaukus po 25 centus.

likos užmusztas West Glendo- 
wer kasyklose laike darbo. Sū
nūs dirbo drauge su tėvu, bet 
ji nesužeidė. Velionis paliko 
paezia, du sūnūs ir dvi duk
teris. Gyveno czionais daugeli 
metu ir buvo visiems gerai ži
nomas.

— Juozas Micrnickis, An
tanas Milkeviczius, Jonas Szil- 
kus ir Kazį Grigonis, visi isz 
New Mnersvillos likos jnaž- 
daugiau nžeistais, kada auto
mobilius nuslydo nuo kelio ir 
trenkė iii stulpą artimoj Prim
rose — Shcnadorio. Micrnickis 
įnirę pas daktara. Jisai lankė
si pas savo motina per Kalė
das, atvažiuodamas isz Maine, 
kur dirbo kelis metus.

II

s'

(

Sveikinimas
1430 -1930

■ ' "h

Naujais Metaissu
r

*

D, L. K. VYTAUTO Komitetas sveikiname jumis su suais Naujais Metais visus be
'f..»

skirtumo Amerikos Lietuvius, lai szie Nauji 1930 Metai bus VYTAUTO metai. 
■ .

Visa Lietuviu tauta sziais metais privalo susidomėti vykinamąja 500 metu D. L. K. 
VYTAUTO jubilejaus szyente Lietuvoje.

Darydami pažadus sziems mėtams, tarp kitu gerųjų pažadu pirmoje vietoje turi
būti pažadas aplankyti Lietuvoje savo gimines ir imti dalyvuma rengiamoje szventeje, musu 
laikinoje sostinėje KAUNE Birželio menesyje.

Nemanome kad bent vienas Lietuvis kurs rengiasi aplankyti Lietuva, kad atidėliotu 
kitiems metams, dabar jau laikas pasirūpinti vieta. Dėlto prie pirmos progos užsisakykite 
vietas per savo Lietuvi agenta ant rengiamos

Amerikos Lietuviu Vytauto Jubilejaus Ekskursijos, kuri
periszplauks 26 diena Gegužio 1930, Laivu “Lituania 

Baltic-America Line, tiesog in Klaipeda.
Amerikos Lietuviu Vytauto Jubilejaus Ekskursijos Sekcija

los dabartiniam laike dirba pil
na laika. Sziuom laiku pas mus 
žiema puiki ir szalczio nema
žai yra ir sniego.

—Bacziu Juozas.

— CziaUnion City, Conn.
Lietuviuos isztiko nelaime, ra
do negyva Ona Matulioniene.

Laidotuves invyko isz szv. į
bažny ežiosMarijos 

katalikiszkas 'apeigas.
Liko vyras, 4 mergaites ir 

vienas vaikutis. Gyveno 43 
Spring St., Union City, Conn.

ISZMINTINGAS 
:: :: JAUKUTIS

4

Jt'
* 1f
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Dr. Whites “Lon-ge 
Haifa” parode Allen 
town moteriai kelia 

prie sveikatos , % ... .*
Netyczia dagirdo kalba kuri 

pagelbėjo ligoniui.

l

Ml

*i|i

M ■ 

.t

I

II

t
> t

Aittzkiai patvirtina k^d nepaisant 
kaip ilgai žmogus kentėjo* bet užsi
moka turėti vilti prie palengvinimo. 
Daug kartu tik dagirdetas pagyrimas 
užtenka suteikti greita palengvinimą 
dcl kcntanczios ypatos. Tecziaus kad 
ir Dr. Whites Lon-ge Hai-la ne yra 
tai gyduole del gydymo visokiu ligų 
bet visgi per tukstaneziu paliudini- 
mu parodo kad ta gyduole suteikė 
pagelba del suaugusiu kaipo ir vai
kams nuo perszalimo ir kosulio. Czia 
paduodame viena toki paliudinima 
nuo Mrs. John Agens, Peach St., Al
lentown, Pa., kuri sztai ka raszo: 
"Turėjau4 sunku kbsuli ir dieglius 
krūtinėje. Viena diena dagirdau kaip 
motere kalbėjo su kita motere apie 
savo duktere kuri taippat kentėjo 
kaip ir asz pati ir kaip gyre Dr.

. Lon-ge HaLla gyduole nuo
kosulĮo, po tam pamislinau nusipirk

ote tos gyduoles ir pradėjau 
ir

WH

ti bonl 
vartoti

Teisingos Teisybes
nuolatos . laimesJaigu 

jeszkosi tai lyg smert nieko ne
turėsi. *

Tadu jau senstame kada 
kiti sako kad gražiai iszrodo- 
me.

Kuo kas iszrodo puikes
nis tuo bima kvailesnis.

Kada szi rd i s labai klabi
na, tada protas nieko nieiszkla- 
bima.

Gero
pikto trokszti.

Nežiūrėk ant prasto dra
bužio, po juom gali būti daug 
proto.

Kiaule bulvėse, ožka sode 
o kvailys susirinkime, blede vi
sados turėsime.

Kuo žmogus 
tuo buna tykesnis.

Jaigu kas savo reikalu 
žiuri tai prie 
laiko neturi.

Tiktai tas gali

nepadarysi jaigu

szvlesesnis

svetimu kisztis

Tiktai tas gali sau tikėt 
katras moka savyje atyda tu
rėt.

SPECIALE KAINA.

Mount Carmel, Pa. — Dar
bai pas mus gerai eina, žmo
nelei dirba kas diena. Kalė
das praleido malszei su savo 
szeimvnelems.

— Ponstva Klementai Lu- 
koszevicziai turėjo linksmas 
Kalėdas kada vaikai suvaži
nėjo linkėti savo loveliams 
Linksmu Kalėdų: Pana Geno
vaite, kuri turi užsiėmimą 
Chamber of Commerce Wash- 
ingtone. Regina yra Fashion 
Designer New Yorke o Izabe
le yra sekretorka Kariszkam 
Departamente Washingtone Ir 
po keliu dienu pasisveeziavi- 
mo namie, iszvažiavo in New 
Yorka isz kur iszplauko ant 
laivo St. Michael in Porto Ri
ka kariszkam reikale su ke
ičia szimtais aficieriais. Sunūs 
Albinas mokinasi aptiekoiyš- 
-tes Filadelfijoi. Ponstva Lu- 
kaszevieziai sulaukia senatvės 
turi džiaugsma isz savo vaike- 
iu.

— Pana Helena Jermalev:- 
cziute kuri sirgo ant tonsalai- 
tis jau pradeda pasveikt ir 
jauczesi daug smagiau.

Mount Carmel, Pa. f Anta
nas Mockaitis, gerai žinomas 
gyventojas nuo daugelio metu, 
mirė namie po 138 S. Maple 
ulyczios, po ilgai ligai. Velionis 

to du sv. 89c. Razinkos be sek- paliko paežiu Natalija, dukte
re Paulina ir viena seserį Wal- 
lersiene, Kenosha, Wis., ir bro- z 
Ii Joną Lietuvoje. Laidotuves 
atsibus Subatos ryta su bažny
tinėms apeigoms.

Petnyezioj ir Sukatoj Sausio 
3-4. Szolderis, ei ola s, 18c. 

y, 2<
k u du sv. 25c. Geriausio svies-
pork ezops, ciela

sv., 
m*, s v., tau-

ir daug kitu daly-lu 3 sv. 25c., 
ku kuriu suminėti nėra galimy
bes. Kam niokot brangiau jai
gu galima geresnes prekes gau
ti už mažesnes kainas. Prista
tytinas in namus veltui.

P. J. Ku'bertaviczius
' 600 W. Pine St., 

t Malianoy City, Pa.

$4.00

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

jin NewYorka 
NEDELIOJ 5 SAUSIO

Dub«!tATas 
Tikletas

Speciallszkas Trelnas apleis Maha- 
noy City 4:80 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:30 vai. vakare Standard Time. 

,i ',4 "iŠ _______ —

Scranton, Pa. f Mirė Lietu
vaite Ona Ruęziuke po ilgos ir 
sunkios ligos, vos tiktai suka
kusi 18 metu mergina, turėjo 
apleisti szita pasauli, buvo pri
sirengusi ir (norėjo tapti mi- 
nyszka. Mirė 30ta Lapk., Suba. 
toj, Newarke, N. J. Tapo par
vežta pas sesere Ramanauskie
ne ir palaidota su bažnytinėms 
apeigoms ant Lietuviu, Szv. 
Juozapo kapiniu. Ameriko 'bu
vo gimusi ir užaugusi, jos tė
vai jau yra miro pirmiau!

— Scrahtono mainierini yra 
pasirengo szvensti dvi dienas

esmiu užganėdinta kad , 
taip padariau nes sziadien esmių 
sveika ir U 
dirbti. Jaigu raitas laiszkas gali kam

linksmai galiu stuboje
.. - * ‘ ‘ \ 

suteikti pagelba kaip man padare Ui 
galite szi laiszka apgarsinti. Norin- ' 
gai rekomenduoju Dr. Whites Lon-ge 
Haida gyduole nuo kosulio."

Dr. Whites Black Crow Laxative 
Cold Pills yra stebėtinos del persza- 
limo galvoje ir nuo diegliu sanariuo-l 
sc ir kauluose. Gvarantyti ir parduoti 
aptiekose visur. •

" * į

Mlies 
pasakojo

—G.

i

GRAŽI SZOKIKE 
NEMANO DAUG1AUS 

APSIVESTI.

ko ?

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

• •

1
I

galite szi laiszka apgarsinti. Norin-

1 FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimu 
arsziausiam kosuliui.

. FLAXINE yya visai ne
kenksminga, ne:Į padarytas isz 
geriausiu sudoėku.
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurie kencziA nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole.

I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

I Gildą Gray, graži szo- 
atlikus Rike isz "Ziegfield Fol- 

toatro, ana diena 
reporteriams 

New Yorke jog dau- 
giaus nemano apsivesti, 
nepaisant kad apie ja 
Bukinas! keletflH turtin
gu jaunikiu. Jiji buvo 
pirma karta apnivcdus 
su Jonu Goreckiu, 1912 
mete kada buvo 12 me
tu amžiaus mergaite, 
bet su juom pasimetė, 
po tanj antru kartu ap
sivedė su Gil Boag nuo 
kurio ir atsiskyrė ir da- 

I bar sako jog dauginus 
neves. Josios tikras var
das po tėvais yra Maro 
Michalskiute, paeinanti 
isz Milwaukee, Wis., ir 
turi viena vaikuti su 
pirmu vyru.

• •

Priosz kelis szimtus metu*, 
laikėsi karalei ant savo dvaro 
jaukuczius, 
kuriu privalumu buvo bovint 
ir juokint ne visados linksmus 
ponus, teip kaip ant sorklu 
randasi tokie jau juokuczoi.'

Labai iszmintinga juokuti 
turėjo Fransuzinis karalius. 
Franciszkus T o vadinosi Trl- 
boulet.

Viena karta, tasai karalius 
pavėlino savo priesziui, cieso
riui Karolui V pervažiuot per 
Francuzije ir Iszpanije ir 
Ulandije. Visi stebėjosi isz to 
labai nes Franciszkus 1 kita
dos daug nukente kalėjime Ka- 
roliaus ir daug aplaike isznie- 
kinimu.

Viena diena karalius inejo 
in pakaju kuriame Tribouletas 
ka toki rasze su dideliu už
siėmimu, ir paklausė karalius:

— Ka teip prigulės užra- 
szinejit...

— Užraszineju viena pra
varde daugiau tarp kvailiu ant 
svieto, Vieszpats karaliau!

— Koki tai pravarde? — 
paklausė akyvai karalius

arba szmutorius,

akvvai ♦
Franciszkus 1.

— Ciesorius Karoliu us V 
kuris papildo kvailybe, jog iii 
tavo rankas pasiduoda, keliau
damas per tavo karalyste.

— Kad asz jam pavėlinu 
ir da priduodu vaisku del sar
gybes.

— O jeigu tai teip — at
sako juokutis -— tai ant vietos 
jojo, pastatysiu tavo pravar
de terp kvailu.

* *
Kitu kartu Triboulet’as bal

sei užpykino viena koki szlek- 
ta, kuris kerszino jam, jog 
kaip nutvers, tai gerai kaili 
iszlups. Juokutis nusidavė ta
da pas karalių su skundu, > W 1 • • • J 1 .

*

(ja pas Karalių su sKunciu, o 
tas užtikrino ji, idant nesibi" 
jotu ba jaigu kas ant jo pirsz- 
ta uždėtu,, tai liktųsi tuo jaus 
in adyna pakartu.

Tada juokutis tarė:
—• O ar Szviesiauses Viesz- 

patis ne norėtum jojo pakart 
adyna priosz tai ?

Nekuria jaigu padaro kam

IKalėdų szvente; Anglių kasykrigtimn;

#

piktumą turi isz to dideli Simu-
**'- "* M v*'

I
'•W' » —K < «M ■

Ji gali

Tie

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkuto

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Parsiduoda Aptickoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.

Mokame 3-czia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą au musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vicc-Prcs.irKas

k

t
j

NEPAPERKAMAS 
:: TIESDARIS • • 

• «

Mažas kiemas. Jame bėgio
ja vaiku būrelis. Žaidžia.

, juoku’ —- 
Puikus 

vai-

vyras,

SAUSIO 1 mo
X

♦>

o
Nuo ju kliksmo, 

net sienos skamba, 
vaizdelis norimstanezio, 
kiszko džiaugsmo, Viskas ne
kalta, gražu, teisinga-gyva 
sžaltiniu vožiasi aikszten isz j u 
linksmo būrelio. Juokai, kliks- 
mai ir džiaugsmas!

— Viktarai! O!... \rikta- 
rai paszauko “suaugės vyras” 
viena isz begiojaneziu vaikiu-

vikrus berniukas. 
Jis linksmai žiuri in akis pa- 
szaukusio ir laukia, ka ji už
klaus.

ir ražu

ku —’ Eiksz pas mane 
Pribėgo

— Kiek tau metu?
— Asztųoni.
— Sztai! Katinas bėga. l*a- 

gauk ji!
Vaikas sukruto, nubėgo, pa-

gavo, atilesze. Užsimezgė pa
sikalbėjimas. Vaikas riespeda- 
mas atgauti kvapo, pasakoja 
apie szunis, kates, pauksž- 
czius. Ąpio visa ka jo krutan- 
czioji atmintis sucziupO, o su- 
oziupo ji daug. - i*

— Pas Kirliuka — tęsia

kates

jis — yra mažucžiute beždžio
ne ’ir mažutis szuniukas. O 
kaip juodu gerai!... Ir žaidže 
įlraug, draug, vis draugi!

užklauso
O tu neturi beždžiones? 

“suaugęs vyras.” 
Kur-gi asz ja. gausiu 

už ja; reike penkios deszįmts 
rubliu užmokėti.

0 už szuniuJc’a kiek rebI—<
h

n • •

> > 

k a

'Uris rubliai! /
Ka tu geriau nusipirk- 

tumei, kad tau duotu iszsirink- 
ti: beždžione ar sziunuka ? — 
pa klausė ‘ ‘ suaugės
matoma, pritrukęs apie 
kalbėti.

— Sziunuka! szuniuka! —• 
suszuko vaikas, — nes jis la
bai gražus! Mažucziukas, dai
lus, labai meilus.. . O beždžio
ne ne
ii rėkia:

graži... ji labai bjau- 
‘‘a-e-i!” — O supy

kusi kandžiojasi.... toki pik- 
cziurna.

\raikas nubėgo.
— Kodėl tamsta taip nn- 

užklausiau asz 
gusi vyra.”

— Nuostabus atsitikimas- 
b ūžda mas isz už- 

asz manau

Hudai )

i”

4 4 siiau-
t

atsake jis — 
si mastymo. M 
vesti. Esu jau ir mergina ap
sirinkęs bent dvi, Marijona tė
vai skirė pusetinia dali, krai
ti... Jeva l-e ’dalies... Bot 
nuo szios valandos asz jau nu
sprendžiau vesti J ieva.

\rargsze Marija! Kaip neti
kėtai, kaip smarkiai jaunutis 
Viktoras ja neteise.

Taip mananeziu “suaugusiu | 
vis tiek no daug musu 

laikuose.
skamb.a, kaip isję nekalto vaiko 
lupu Užplaukusi tiesybe.

vyru j »

Mat

Rubliai sziandieh

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

KVITU tnygele Draugystėms del Įsa-

regulariszkas czvertinis procen
tas ant Preferred Stock

UŽMOKAMAS
v

Z

i

I

del PREFERRED
STOCKHOLDERIU 
PENNSYLVANIA 

POWER & LIGHT CO.
j

_ ■ .... .......... 11 -■ ................... —' ■'v T
nim

I

i
2

5 
I

a 
i* 
3 
3 I

I I
8 I

i 
=I

mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 26e j 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- | 
slerlaus nog sudėtu pinigu aut j 
susirinkimu. Preke ■ - . S5e. 

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

» t
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0----- BANKA DEL VISU

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA. 

$------- -
Pradėkite sziandien taupyti juso pinigus muso banke.

*

i

i* 
s

Szita banka turi jumis tinkama plana. Teipgi Kalėdiniai
Kliubai. Adatas Subatom is vakarais del depozitu.
KAPITALAS IR PERVIRSZIS $500,000.00 SUVIRSZ 

ASSETAI SUVIRSZ $2,000,000.00
DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER 

_........ I--. ‘ii aC

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REINO

, P. C. FENTON
t
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