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Isz Amerikos
Duonute ir kiti valgei brangs

ta — ba siuneze in Europa.
Chicago. — Spėk u la ntai ir 

kiti aplaikydami geras prekes 
už savo 
daug gHldu ir kitokio 
i _ * ’ 
szimet bloga, bet czionaitinei 
gyventojai turi už tai mokėti 
idant pripildyt masznas speku- 
lantu.

Visokis maistas, jevai, rugei 
ir komai paszoko augsztai: je
vai pabrango ant $1.30'2 už 
buszeli, komai 94'2 už buszeli, 
miltai $8 baczka ir 1.1. B< t dar
bininko alga ta pati, raudos 
brangios, taksai kyla uesvie- 
tiszkai, apsiredymas brangus, 
žmogus turi dirbt kaip nexal- 
ninkas ant užlaikymo tuja, ku
rie turi užtektinai svietiszku 
gėry bin.

Illinojui randasi 1,023,782 
automobiliu.

Springfield, 111. — lllinojaus 
valstijai sziadien 
023,782 \ isokiu automobiliu už 
kuriuos s 
lerius taksu, 
tiesas, tai vi>i pinigai a Išlaiky
ti nuo automobiliniu taksu 
na ant padirbimo ir p'ataisymo 
keliu. — 
tiesos Pennsx Ivanijoi, tai nors 
turėtumėm geresnius kelius.

tavora iszsiunt i ne ja 
• maisto 

in Europa, kur rugepjute buvo,

randasi I,-

u r i nkta 10,887,992 do-
Pagal lllinojaus
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Robertas Billings- 
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Atlankė serganezia motina, 
pats

Bentleyville, Pa. — Va žino
damas namo nuo savo serga n- 
ežios motinos Mrs. W’. Billings
ley, Pittsburge, kuri likos 
senei sužeista 
nelaimėjo,
ley, 47 metu, 
kada kieravojiipo 
mobiliaus pagedo il
su automobilium numirto 
stataus kalno,
keleiviai surado nelaiminga p< 
automobilium baisei supjaus
tyta.
Apgavinga motere priežaste 

savžudinstos. e
Mellen, Wis. — Tik dabar 

palicije isztyrinejo kokia buv 
prieža st i s sa v ž u d i n s t os 
Mikuliczo ir nuolatinio szeimy- 
niszko nesupratimo terp jo ir 
paezios. Mikuliczas paszove 
mirtinai savo paezia, po tam 
pats sau atėmė gyvastį. Nesu
pratimas kilo apie du mažiau
sius vaikus isz septynių. Miku- 
liczi^ne prisipažino savo vyrui, 
buk mažiausi vaikai ne yra jo
jo tiktai priguli prie kilo tėvo. 
Po savžudinstai tas “kitas” 
apleido miestą, bet palicije jo
jo varda žino ir dabar jeszko.
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Jono

Mikuliezas

Laidotuves Mikuliczo atsi
buvo Subatoje, o jojo apgavin- 
ga motore, kuri buvo priežaste 
jojo mirties greitai pasveiksta, 
o kada apleis ligonbutia bus 
uždaryta kalėjimo už svetim- 
vyriavima.
Apsiginklavę anglekasei už

klupo ant skebu.
McAlester, Okla. — Suvir- 

Hzum szimtas apsiginklavusiu 
anglekasiu, prigulineziu iu uni- 
je, iszvare gargus isz Kali Inia 

gavosi in
kasyklas isz va rydami 
skobus kurio užemo vieta unis- 
tu.

Anglekasei teip malszei pa
sielgė, jog nieką nesužeido, nes 
anglekasei atome visus gink
las nuo sargu,
progos juju naudoti. Jeigu sar
gai butu ture ja ginklus, tai ga- 

’• <lĄitu‘Tedais-
f dldblis praliejimas’kraiVjd, 
darbininkai buvo gerai pasi- ___ f

kasyklų Cambrijoi,
visus

todėl neturėjo

Isz Lietuvos ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

ISZ VISU SZALIUVyras miegojo, paeziule pavo
gė pinigus ir rakandus ir isz- 

pyszkino in svietą.
AVilkes Barre, Pa.

Juozas Birsztona 
darbui kietai užmigo, jojo pa
eziule isztrauke isz banko 4000 
doleriu, sukrovė rakandus ant 

vaikus ir nu-
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— Kada 
po sunkiam

Septyni užmuszti del 
vienos bobos.

Port ngaliję.
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Seniause kariszka naszle.
Mrs. Matilda Showacre

New Markei. Md.. yra sziadien 
seniau>e kariszka naszle turin
ti 104 metus, būdama naszle 
p(»r 50 metu. Josios vyras buvo 
A meri koniszko je ka riununieje 
su generolu Jacksonu 1812 me
te. \ aldže jai moka $30 ant me
nesio pensijos jau 45 metus.

būdama

isz

Szimet iszgerta daug kavos.
W ashington, D. (’. 

J n lajaus 1923 
1924 Amerike

- Nuo 1 
leg Juuiaus 30, 
sunaudojo 10, 

758,OSO maiszu kavos, o praej- 
ta meta tam paežiam laike su
naudota 1,097,439 niai>zu ma
žiau, jeigu painisinu1 ant svaru, 

1,463,37 
galvos

tai
svaru.

{f

sunaudota
. Ant kožims 

puolė po 131 j svaru. 
Kava szimet buvo

nes daugybe kavos supuvo 
magazynuosia 
kur Amerika s

2,225 
pri

ue,
buv «4 * b ra n ges

os ka su- 
prisidejo

gerti, gere kava

Brazilijoj isz 
pargabena apie 

70 procentą visos kav 
naudoje. () gal prie to 
ir prohibieijo, nes žmonis netu
rėdami ka
idant užganadyt troszkima.

Pamiszelei iszgialbeti isz 
deganezios ligonbutes.

Allentown, Pa. — 1 ik szaltas 
kraujas dažiuretoju State Hos
pital del nepilnaproeziu užbė
go baisu sumiszinia terp 200 

prieglauda
sumiszinia 

pamiszcliu, kada 
užsidegė, t gnis padare bledt's 
ant 2000 doleriu.

Nužudė tęva gialbedamas' 
motina.

Doylestown, Pa. — Gustavas 
Mervitz, 
žinomas 
žmogus ir t a ūkei 
su savo szeimvna 
ana diena užklupo 
snnu ir 
X’vrianses sunūs,

53 metu, 
kaipo

kuris buvo 
labai įlįstus 

pasielgdavo 
brutaliszkai, 

ant dvieju
savo moteres su peiliu, 

mat ydamas, 
jog tėvas priszoko prie molinos 
su peiliu ir butu jaja papjovęs, 
kirto tėvui su szluotkocziii per 
galva nuo ko mire in valanda 
laiko. Palicije aresztavojo su
nn bet kaip girdėt tai ji palindo 
ant liuosybes, nes stojo apgy-

troko, pasiėmė 
piszkejo po velniu.

Pinigai buvo sudėti banke 
ant Birsztonienes vardo o buv 
tai .Juozo snezed i n imas per 22 

sutaupiau su

o

cziulei 
vienok

visus 
pasiliko gry-

isz v oze

Juozas So

metus, kuriuos 
diihJiu pasiszvent imu ir darbu.

Juozas sako, buk savo pa
x’i same yra užsi tikėja s, 
paliepė palicijai idant

josios jeszkotu, kodėl ji pamė
to tai negali dasiprast. Didelis 
automobilius 
daigius. Juozas 
nas kaip pyplis: neteko bobos,
\ a ik u, rakandu ir pinigu.

Patėvis paszove mirtinai 
posūni.

Pottsville, Pa.
daitis, 18 metu, guli Pottsvilles 
ligonbutije mirtinai sužeistas 
per szuvi kuri aplaike isz ran
ku savo palex’io Vinco Vilkans- 
ko, kuris dabar randasi užda
rytas kalėjimo, pakol posūnis 
pasveiks ar mirs nuo žaiduliu.

Barnis Imp patėvio ir posū
nio kilo laike vakariem 
patėvis kerszino
brolio Juozo, o kada jisai szoko 
apgint ie broli nuo inirszusio 
patėvio, kulka pataikė in Juo- 

Sti’itine palicije patėvi už- 
hire kalėjime lyg teismui.

•s, kada 
uuszovimii

za. 
(
- -Juozas vra šimtini Vinco So- 
daiezio kuris likos nužudvtas 
prie to paties namo per Petra 
Callahan, kuris dabar sėdi ka
lėjime ant dvilekos metu, nasz- 
le apsivesdama vėliaus su Vil
ka usku. Pagal aplaikyta žinia 
isz Pottsvilles ligoiibuezio, tai 
Juozo gyvastis kabo ant plau
kelio, nes kulka pataikė iu pil
vą.
Rado dingusi žmogų negyva 

ant kalno.
Wilkes-Barre, Pa.
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Naujauses būdas kirpimo

< <

IShamokin, Pa. — Czionais ir 
visoje aplinkinėje biznei nu
puolė krutėjimo jokio nėra, 
paneziaku fabrikas, cigaru 
dirbtuve ir kita fabrikai kaipo 
Eagle szilku fabrikas dirba 
tiktai

szesztadie- 
szabes 

Visu 
vadinas,

Besimelsdama du 
žvdeliai

I Jzbonas 
Ih’iiki | 
reivis ir motore likos iižmnsz- 
tais laike sumisziino kuris ki
lo I'Mwiirdo Parke, 
paniekino pei kupeze 
Palieijantas 
norėdamas aresztavoti žmogų, 
bet kit i prie t
Io kruVinas niuszis, kuriame 
dalvbavo szimtai žmonių su 
baisioms pasekmėms. Apie 
penkesdeszimts žmonių sužeis
ta. Vaiiskas turėjo apmalszyti 
maiszt i n inkus. B"
Velniszkas iszgama nužudė su- 

virszum 24 vaikus.
Beilinas — Kalėjimo 

over randasi papaikes 
kas Fredrikas Harmann, kuris 
nužudo suvirszum 24 vaikus ir 
prisipažino 
melsdamas 
kanuogreicziaiise pakartu už 
tai. Harmann turėjo maža krū
meli in kuri suvadžiodavo vai
kus po tani juos nužudydavo 
porkasdamas jiems gerkles po 
tam kimus supjaustydavo ir in- 
mesdavo in lipi*. Palicije sura
do kelis maiszus upeje su kau
lais jojo anku. Motinos isz visu 
szalin dabar pradėjo atsiszau- 

in palicije klausdamos 
apie juju pražuvusius vaikus.

Norėjo turėti tetos szlebes, 
bandė jia užmuszti.

\ iednius. — Atsibuvo czio
nais teismas 18 metu mergaites 
Barboros Hochmeister, 
apkaltino už 
mirtini sužeidimą savo tetos.

Barbora ii įsi mylėjo in jauni
kaiti tris metus vvresni už sa
ve, atsidavė jam su duszia <ir 
kimu. .Viena diena josios myle- 
mas tarė jai:
me szi vakara ant baliaus, bet 
pasirodyk puikei,
daug puikei pasirodžiusiu mer
ginu. ’ ’ r

Sunku buvo iszpildyt velini- 
ma mylemo, nes Barbora dirbo 
krome, bet nuo keliu sanvai- 
eziu likos praszalinta isz dar
bo, gyvendama pas 29 metu 
teta. Teta turėjo užtektinai 
puikiu parodu, naujausio szta- 
ino, nes buvo karezemine pana 
ir turėjo 
liams.

Vakara priesz balių Barbora 
negalėjo užmigt per visa nak
tį. Graudinosi ir rūpinosi, jog 
jiji negales but i ant baliaus, 
kur bus daug 
merginu,

k i ne t

jai vuogu surado aut kalno ar
timoje Mountain Top, viduti- 

žmogu kuri pažino 
Joną Jurkaucka paej- 

cije yra tosios nuomones, jog | 
Jurkauckas turėjo pabhist ant 
kalno ir mirė isz bado. Prie la
vono surasta valiza su drapa
noms. 1

nio amžio
kaipo
minti isz Greensburg, Pa. Pali-

Akyvi Trupinėliai.

1

palieijantai, vienas, kh-

Kas tok is 
žfiv i ui i s. 

i n tai i nsima isz(»

o nedaleido ir k i 
nmszis,

szi nil a i 
pasekmėms.

llan- 
kalinin-

žudinseziuprie 
valdžios* idant ji

pakartu

kuria
užsikeisėjimą ir

l b Szi rd žiu k ejsi-

nes ten bus

gyvendama
Teta turėjo užtektinai

n '

pasidalint girtuok-

plauku.
Kdna Trezise isz Bostono isz- 

rado nauja būda kirpimo ir 
garbiniuvimo plauku, didina
si “ The Boston Bob, 
shingle, very much curled.

Szventu liktorių per prakeik
ta galva. ’ ’

Priesz Sekmines 
ui žodeliams dvilinkos
— Subata ir sekmines, 
upas szventadienis 
nusitelkes.
Darbėnų žydeliai susipyko. 
Viena* parmos maldos liktorių 
skėlė kitam in galva, ir ginezas 
buvo baigtas, 
daug. Visi i 
ma tyli, ga lojo i 
žeistąjį nulydėti 
in (laktara ir paskui 
isznaktu būreliais kalbėti apie 
pri(4\ki.

Kraujo tekėjo 
mieseziouys gavo 

raudonpusi su- 
i visi susirinko 

ilgai ligi

szilku
puse laiko. Negana to 

geležinkeli’) pradėjo praszalyt 
nuo darbo daugeli darbininku, 
o 
ketina būti nuymti 
del f i jos divizijos.
labai regoje ant szlektu laiku. 
Kasikius norints

kaip girdėt tai keli trukoi 
nuo Filą 
Biznieriai

dirba, bet 
lankei kyla darbininkiszki ne
supratimai.

nauja

allover
1 9

Szarancziai.
Naujamiestis, Panevėžio ap. 

Sidžiunu 
loke

fcl

If

r

*

liūtas 
myliu.

Senam testamente ran
dasi 593,493 žodžiu, o Naujam 
181,253 
per ka pasidaro 
74G žodžiu.

Musu svietas ‘ vra atyto- 
nuo saules 92,800,000

Senam

(a 11 g I i s z k o j e kalboje) 
isz viso 774

nime savo motinos.
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KANARKA ISZGIALBEJO DAUG GYVASCZIU.
Mari ui e r j

I

i

Wa'fHiMtyO jte ' lMtu‘ teifi 
r7i t •1 t frr ' f.

“Mariute” puiki kanarkele, nekarta iszgialbejo gyvastį 
del daugelio anglekasiu
savo draugus užgriautus per eksplozijos. Gialbetojai ngszasi

- in kasyklas “
kan^rka pradeda czirpt ir puola>ant'žemos. Tokiu budu gial
betojai žino, jog tojo vietoje randasi daug gazo h- tuojaus ap-

kada inejdavo in kasyklas gialbeti

Mariute” kletkojo, o kada užtinka daug gazo,

13 milijonu ant atstatymo 
Leningrado.

1 AHiingradas, Kosije. 
viatu valdže nutarė paskirti 
trileka milijonu doleriu ant at
statymo Leningrado (senovisz- 
ko Petrogrado) 
visiszkai pusta 
va, nes nėra ju kam prižiūrėti. 
Pinigai bus paskirti aut patai
symo namu, užvedimo sanita- 
riszku paipu, pataisymas palo
viu, pataisymas ulycziu ir kito
kiu užvedimu.

valdže

nes miestas 
o namai griu-

— Per Kurmeliu ir 
kaimus Birželio 2 diena 
debesys szaraneziu, kurie, nors 
buvo Sidžiunu laukuose nusi
leido nuostoliu ūkininkams ne
padaro. Skrido isz 
rvtus. Ik
Pasipjovė su pieno buteliu.

Mažeikiai. — Birželio 13 d. 
mirė Mažeikiu kaimo ūkininko 

metu
priežasties.

va kam in

— Lietuviszka bažnyczio jau 
konia užbaigta. Neužilgio bus 
pa baigta visiszkai.

— Lietuvei czionais susnu- 
dia, neturi savyje jokios byvy- 
bes ir energiszkumo. Kada ana 

atsilankiau
užklausiau 

delko
buojesi del 
t (‘s tai man atsake:
na, nėra kam idant darbuotasi, 
nes jeigu ka pradedi, tai tavo 
tuo jaus 
rankas
szoi. Nėra vadovu, nėra gyvy
bes — visi apsileido,
ka turi kiek laiko, tai užymti 
dirbimu mėnulinio skystimo.

— k>\ CCZUlS.

diena 
ir 
tuviu,

in fenais 
keliu 

daugiau rieda r 
labo

Lie- 4

4 4
Lietuvvs- 
ka maczi

Lenku monopolus vertas 
$64,000,000 ant meto.

Warszawa. — Lenkiszkns 
kongresas nutarė sutverti val- 
diszka monopoliu spirito kuris 
yra vertas 64 milijonu doleriu 
ant meto. Dabar Lenkai geidže 
paskolyt pinigu nuo Suv. Vals- 
tiju, pastatydami kaipo gva- 
rancije visa alkoholini mono
poliu.

Teheran, Persie.

Antano Galmino trijų 
vaikas del szios
Vaikas nesze pieno buteli, ei
damas paslydo ir pagriuvo, 
butelis sudužo ir ant stiklu vai 
kas taip susižeidė, kad tuojaus 
ir mirė, palikdamas savo gim
dytojus didžiausiame nuliūdi
me.

griaustinis ir 
kuriamo kadai

Sziauliai.

iszjuoke, todėl visi 
nuleidia tunoja mal-

o tiejo i

Praejta sau- Ji)

luoma: 
ežius ir

ant ha liaus 
pasirodžiusiu 

kurios prilips prie 
josios mylemo Popo kaip muses 
ir gal paverž nuo josios. Josios 
varginga szlebo nebuvo tinka
ma ejti ant baliaus. Kada teip 
graužėsi, i nėjo i u kambarį te
ta puikei pasirodžiusi in szil- 
kine szlebo. Ach, kad tai tokia 
szlebia turėtu!... praslinko pro 
Barbutes galvelių.

Kada teta užmigo po naktk 
niam slankiojimui ir gorymui, 
Barbute paszoko isz lovos, pa- 

, kirto 
mieganezei per galva keliolika 
smarkiu ypu. Manydama, jog 
t(4a užmusze, apsirėdė in szil- 
kinia szlebia, neapsidairydama 
iszbego kur... josios akys nesza.

Nuėjo ant baliaus, Popini 
labai patiko, pervirszino savo 
pusi rėdymu ir patogumu visas 
kitas merginas.

'Tetos nonžmusze....
Atsipeikėjus nuo ypu ir išž

iokime kraujo po geram laikui 
apskundė Barbora už užsikei- 
sejiina ant josios gyvasties, už 
ka li)<os nubaustu ant dvieju 

• metu. Malszei priėmė bausmių 
už pasilinksminime vieno vtp 
knrn. ■ ■ i

Amerikuniszkas konsulis su
plaktas ant smert.

Majoras 
linbrie, amerikoniszkas konsn-
sulis likos suplaktas ant inert 
czionais praeita Petnyczia. 
Persiszki tikejimiszki pasiutė
lei užpyko ant konsulio buk ji
sai atitraukė paveiksią ‘Szven- 
tojo Szulinio.’ 
lio teipgi amerikonas likos bal
sei sužeistas. Konsulis Imbre 
buvo paskirtas konsulu Kon
st antinopoliuje ir buvo apsive
dins tiktai du metai adgAk Bu
vo konsulu m Petrograde 1917 
mete ir Viborge 1919 mete, bu
vo mokytu žmogum užbaigda
mas mokslą Yale universitete, 
dalybaudamas sviotinoje karo
ję 1915 nude.

Su v. Va 1st i jei .daro 
slieetva ir i
Persijos atsakanezio užganadi- 
nio.

praeita

Draugas k on su-

Griaustinio darbas.
Seda. — Sziais metais perei

ta menesi buvo audra, per ku
ria Su^iovo 
trenke in narna,
šia 1917-19 metais gyveno gar
susis komendantas Plechavi- 
cziiis. Namas buvo vieno gyve
ninio plytinis. Griaustinis na
mo galeiszmusze skyle, pro ku
ria ir inlindoj bet stebėtina — 
namo neuždege.

Apygardos teismas.
Birželio 13 d.

nagrinėjo byla. buv. laiszkane- 
szio Juozo Montvilo, kuris bu
vo patrauktas atsakomybėn už 
tai, kad per mt., nakti in Spa
liu 21 d., dežuruodainas paszte 
at vokavo paprasta laiszka ad
resuota Szamboraitei, — ma
nydamas, kad ras doleriu (ir 
pasisavins), bet buvo pastebė
tas valdininko Szlaksznio, ku
ris pranesze paszto, virszinin- 
kui, ir szis užvede kvota. Teis
mo tardyme ir virszininkui 
Montvilas tame prisipažino, ir 
Teisinas isznagrinejes byla pri
pažino ji kaltu ir nusmerke 7 
men. papr. kalėjimo, bet Mont
vilas 7 men. buvo atkalojęs iki

Pittston, P^ 
vaitia du studentai iszvažiavo 
in Chicagii in Marijonu kliosz- 
tori inžengti in knningystes 

Antanas Sitmanavi- 
Juozas Paszvenskis,

kuriuos palydėjo kun. Kasa- 
kaitis. Ant atsisveikinimo tė
vai Antano, Kazimierai Sit- 
manaviezei iszkele- puiku po
kyliu del pažystamu kuriame 
dalvbavo: P. Miszkelei, J. Bo- 
nei, M. Haley, M. Damulevi- 
eziai, isz Plymontho; Novakei, 

Macziulskei,
A. Savarauckei,

M. 
kai, 
sa lieke i, S

S. Barnauc-
K. Li- 

.Juszkevicziai ir 
A. Sitinanaviczei
sios poros, o 
jaunieje:

Ona ir
B.

IĮ

f
I
iMl

griebė geležine sztanga

' rusta
pareikalaus nuo Teismo ir szis nutarė ji laikyti

...   >1          ■■■■■■ I ■■■

Trumpi Telegramai.
” " r ' -....L 1" *

* Kansas City, M o.
ugnagesini ir dyidesziniC$ sze-

J1 , • i. • - 1 - ‘

Kansas City, Mo

bausme atlikusiu...
Jau per daug tos laisves 

Lietuvoje.
Meszkuicziai. —

visos vedu- 
sokantieje buvo 

O. Baranauckiute, 
Mare Sitmanavicziute H. Li- 
sauekiute, Teresa Marciukevi- 
cziute, Morta Burulis, A. Leo
nard, Jeva Szukdinis,
M a rga rietą Sza t i nsk i u t es, 
Austrą, S. Kovalczyk, E. Misz- 
kel, Jeva Savukinas, Kaz. Ko
gers, V. Czarlonis, S. ir K. Par
sons, A. Jibbleto Jur. Dailyda, 
J. Kaperzinski, J. Mizzler, S. 
Miszkel, J. Žirgas, P. Boža, F. 
Mazar ir A. Visznovski. Vaka
rėlis buvo puikus, visi jaunam 
studentui vėlino kanuogeriau- 
sios k 1 ioties.

Du Bois, Pa. —
Ji

Kokis tai 
elydžei mokytas pilozopas!’/ 

atvažiavo czionais laikyti pra
kalbas — kokis tai Antanas 
Stepanaviezius, bet jam užkir
to kele mažai mokytas darbi
ninkas .1. Szilele. Laike prakal
bos Szilele padavė gromata 
kalbėtojui idant ja ja perskai
tytu, bet kalbėtojas nesutiko 
uit to, nes joje buvo paraszyta 

Szilele paėmė
pats groinata ir perskaitė ant 
ko visi rankoms suplojo, o kal
bėtojas susisarmatines stovėjo 
su kitais savo draugais nekal
bėdamas nei žodelio. Praneszu 
visiems idant Steponąvieziui 
neduotu niekur kalbėti, nes ji
sai sako, buk kataliku tikėji
mas numirs, isznyks o kunigai

Birželio 1 
d. nuėjau in stoti atsiimti isz 

111 
budo tojo — ar bus gailina gau 
t i bagažu, ir padaviau kvitą. 
Gavau atsaku — yra atėjės, ak

Du bagažo <1 viraezio. Paklausia

szi nigerei pražuvo ekspfozijoi
name kuris vėliaus užsidegė.

* Parižius, Francijc. — 
Mirdamas nuo neižgydamosios 

I i gos Joną $ Sosn oyskl j“ meldo 
savo mylemos Stanislovos Uni- 
kauckiutoš idant susimyletįu 
ant jojo ir nuszautu ji, ka, toji 
ir padare.

* Minersville, Pa. •— Sta
sys Miliauckas likos užniusz- 
tas I6110 Knot kasyklosia, nu- 
pnldamas nuo virszunos broke
rio. > ■

Bridgeport,

Parižiu$t Francijc. ' —

tas Pino Knot kasyklosia,

* Bridgeport, Conn.
Luotolo'kurioje iszplauko sep
tyni vaikai isz SaiiTield Beach 
nuskendo. Luotelo surado tusz- 
czia prie Middle .Ground žibin
ti os.

dabar iszvažiavo virszininkar 
pažinoti jusn dviraoziu. Man 
isztaTns, kad tai nemandagus 

— bagažu naudotis, bu
vo Atkirsta: ežia ne jusu daly- 

kad mes norim, tai ir 
važirtejarn ir mano papraszc 
iszeiti laukan. Iszejes lankiau 7 
vak (reikia pamanyti kiek su 
gaisztas laikas kainuoja) ir pa
mačiau dviraeziais parvažiuo 
jaut 3 tarnautojus,

— kiu važiuoja patsai St.

elgesys

kas

o manisz- 
virszi- 

ninkaš.\. Asz priėjės virszinin-

4 4

■i
Ibi

tikra teisybe.

kui pasakiau, kad tai negražiu 
o jis atsake taip pat — kol pąą T“ 
mumis, tai — kaip musu; ka 
mos norim, fa daroma

•m^ąi. bluzinjo, jog-g^rį, ka
talikai negalėjo klausyti jojo 
ilovizgojimo. —%W» Masonisf

<
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IKAS GIRDĖT
NowIsz Now Yorko pranosza, 

Imk szimet Amerikiecziai plau
ke tukstanezois in Europa. 
Amerikonai būdami turtingais 
žmonimis rengėsi atlankyti se
na svietą isz dvieju priožas- 
cziu: idant praleisti pinigus 
nes nežino ka su jeis padaryti 
ir kad nejausti jungo prohibi- 
cijOs.

Keliolika dideliu kliubu ku
rie rengėsi kelianti in EnMpa 
n t\gal o jo gauti 
isz priežasties

nžsiemimo idant pasitaisytu už 
ka rusezei nubausdavo, bet isz- 
gama sūnūs tuju pamokinimu 
nok laime nn žudydamas

BAISUS ATSITIKIMAS. s juos.
Bosieno stovėjo knip ptikal- 

tn prie grindų begalėdama isz
savo

tuk st a nežeis in

senuką tęva.
'►i

Szeimvna suome tevžudinto- 
ju ir nutarė nubausti ji phgal 
protėviu apejgas baisiausiu ba
du. Pristato ji in artiminuso 
kariszka abaza, kur per kapi
tonu likos nusprenstas ant mir
ties. Bausme mirties ketino at
sibūti szventadioni. Tukstan- 
czei žmonių susirinko idant 
dalybauti toje baisioje egzeku-i

pirmos klasos 
stokos vietos, 

todėl turėjo imti treczia klasa 
ant Cunard linijos. Toji laivi
ne kompanija paskyrė visa sa
vo flota laivu nuo 15 Apriliaus 
szimet ant pervežimo Ameriko- 
niszku pasažieriu in Europa ir 
Amerika.

O gal ir Lietuva apszczei pa
sinaudos isz atsilankymo tuju 
Amerikoniszku keleiviu kurie 
geidže pažinti taji sklypą.

Lenk i jo pavėlino savo moks
lą i nesia, snduosia ir valdinei 
administracijai naudoti Lietu- 
\ iszka, Baltrusiszka ir Ukraji- 
niszka kalba. Žydai ir spires i 
idant ir juju kalba priimtu, bet 
valdže praszyma atmetė.

eijoi. Nusprenstaji aprėdo tik 
in kelnes ir pakabino už kojų, 
po tam aplaistė kelnes karasi- 
nu ir uŽdego. Norints ,kojos su
degė ant anglies, bet tas nesu- 
minksztino kieta szirdi žndin- 
tojaus kuris balsei koike susi
rinkusius ir x savo szeimyna. 
Idant užbaigti tuos keiksmus 
ir priesztnravimus, perpjovė 
jam veidus ir lupas. Da to ne
buvo gana, nes
tolinus keike, ant galo paguldo 
kuli szaudn po galva ir užde
gė, ir tik tada mirtis ji paliuo- 
savo nUo kaukiu.”

Baisus būdas atėmimo žmo
gui gyvasties; veluk užbaigti 
gyvastį mielaszirdingn bildu 
ant elektrikiuos kėdės.

sa v o

žud into jas ir

Nuo senei bnvo dasekta, buk 
žmogus atsikelias isz ryto, nu
duoda jam, buk ne tik ka atsil
sėjo ir jauezesi drūtesnių, bet 
vra ir didesniu. Nuo senei ži
lumai taji dalyka gerai tyri
nėjo, ir daejo prie to, jog tai 
yra teisybe.

.Japoniszkas daktaras Jama- 
da, isztyrinejo, buk suaugės 
žmogus per diena patrotina 
apie penkis centimėtrus (apie 
du colius) o kaip kada ir dau
giau po sunkiam kasdieniniai 
darbui, bet laike miego, žmo
gui sugryžta vela ūgis.

Kiek tai kartu laikraszczei 
rtpsergsti jaunas mergaites 
idant nevažiuotu su svetimais 
automobileis po visas pakam
pes, bet tuju persergėjimu vis 
neklauso, po tam aplaiko grau
dingus pamokinimus, bet jau 
būna užvelai laistyti aszaras.

Ana,diena dvi jaunos mer
gaites sutiko du bambilistus, 
kurie prikalbino jliis ant “ 
do.” Nuvažiavo in Camden, N. 
J. nuėjo maudytis in Timber 
npeluka ir viena isz juju nu
skendo, o kita pabėgo isz sar
matos.

jaunas

rai-

Angliszkas

ryžiuje 
ezionaitinius

New Yorke tomis dienomis 
Iszpanas Joaqin Argamarilla, 
kuris rode savo nepaprasta do
vana atspėjimo Londone irPa- 

nustebino nemažai 
mokslinczius.

Ana diena susirinko daugeli 
akyvu žmonių idant pamatyti 
iszpano perstatymu. P a pr asz e- 
jisai vieno isz susirinkusiu re
porteriu idant ka toki paraszy- 
tu ant popierėlio, po tam indė
je in geležine skrynute, invy- 
niojo in guminia paklodia ir 
užpeczetino. Po keliu miliutu, 
Iszpanas gerai 
ant dėžutės,
skaityti kas buvo paraszyta 
ant fiopieros.

insiteminias 
pradėjo ajszkei

Keturi žadintojai likos elek- 
t rikiuoti Trenton, N. J., kaleji- 

sme už papildymu visokiu žu- 
dinseziu. Trys isz ju buvo 
Amerikonai o ketvirtas Anta
nas Bogdanaviczius 24 metu, 
kuris pirmiausia likos elektri- 
k i uotas. Priesz mirti kalbėjo: 
“Pribuvau in Amerika 14 me
tu adgal, o savo motina tik da
bar macziau in daugeli metu. 
Per tuos 14 motu kone visa lai
ka perleidau kalejimuosia. Es
mių kataliku ir geidžiu tokiu 
numirti norints senei jau bu
vau spaviedni.” 
džiu, elektrikas likos paleistas, 
kūnas sudrebėjo ir Bogdanavi
czius užmokėjo už žudinsta sa
vo gyvaseziu.
• Taigi, jaunas žmogus, kuris 
iszsižadejo tikėjimo ir Didvo o 
ir motinos dingo kaipo žudin- 
lojas ant elektrikines kėdės.

Trys

Po tuju žo-

psychologas 
James Douglas apreiszke, buk 
in laika paskutiniu penkesde- 
szimts metu, žmonių nuomone 
apie “jaunysta ir scnysta” 
persimainis visai.

Penkešdeszimts metu adgal 
vyras keturesdeszimts metu se
numo 
uis,” 
jau lipasenus, 
moterėle vadinosi jauna ir pil
na karszczio — sziadien kožna 
trisdešzimtine metine motete 
su piktumu priiminėja užmeti- 
nejima buk jau ji vidutiniam 
amžije, o vyras turėdamas 60 
metu da yra tos nuomones jog 
da ne senas.

Sziandieniiie motore su pro
gresu; gauna nauja patogumu 
ir pavidala, kuriuos turi mokė
ti užlaikyti. Iszmoko kaip turi 
rėdytis, valgyt, gert szokt ir 
kaip pritrauk t prie saves ta 
sutvėrimą kuri vadina “vy
ra.”

Motore turėdama keturesde
szimts metu, atranda, buk vy
rai turi protą, jog nieko teip 
nebijo kaip nubodumo, o jeigu 
turėdama keturesdeszimts me
tu ir nemokėjo pritraukt prie 
Saves vyro, tai pralaimėjo gy
venimo kova. Sziandienine mo
tore turėdama keturesdeszimts 
metu amžiaus, turi teip but 
jauna kaip dvideszimts metine 
motore ir kovoti liž pirmybia.

Todėl norugokite ir nenusi
minkite, jog esate “seni” nbo
bos ir diedai,” 
prhilgyt jaunysta

jaunysta ir scnystav

jau buvo “viduramži- 
o 40 metu motėre buvo 

ri o tik 20 metine

vadina

Pagal senas Kiniszkas t iesas, 
tai tame sklype iszsiinitineje 
žudintojus in “mėlyna dangti” 
su baisiausioms kaukėms, bot 
nuo laiko, kftdh Kinhi pasiliko* 
republjka tieje paproezei likos 
uždrausti, vienok kaip kur dą 
vis naudojo taisės baisos krtn- 
kes kaip raszo apie tai laik- 
rasztis iszojnantis. Hong Kong,_ 
kuris raszo sekanežni apie tai:

“Ncsenei likos baisoj kanky- 
tas jaunas žmogus, kuris kaipo 
sąnaris bandos razbainiirku mv 
žudo dnugeli‘žth.oniu laike api- 
pleszi) 
gosi n t

J

i

seni?’ n 
galite sau 

ant dvide- 
szimts metu. — Žmogus yra 
teip senu kaip jisai jauezesi, 
nes kada pradeda rūpintis, jog 
yra senu, tai glitai ir pasens, 
nuleis rankas ir lauks kauluo
tos dėdienes. * 1

4 4

nes

Sziuo praszoma praneszti, ar 
nežino kas kur gyvena Juozas 
Narkeviczius-Merkeviczius, ki
lęs isz Turiszkiu kaimo,\Kros-

* r

uos valszcziaus, Marijampolės 
apskrities. Priesz kurą Juozas
Narkeviczius-Merkoviczius gy
venos Pittsburge. o V 
Lietuvos Rospub. Pasiuntinybe

✓

skaitykite saule
v w *n

■I. WiShtMWMlawqB,, 

sku-l 
užsiponavoje^Į

%

kol ne vėlu 1 
patarinėjo angelas.

Pastarojoj balsas rodosi silp
nutis, lyg uodo zirzimas, priesz 
galinga szetono pakusa.

Ne viena pastūmimi, ne vie- 
gerokai i|i kufira sudar

kę! pamaeziau pilkąjį

— Grciczian, Rapol, 
bok! — ragino 
mane kipszas.

..— Gryžszki

"IWRli'gwi

Lie tu viazkas Graboriu#
K. RĖKLAITIS- Kaip velnias mano

kj K* M i? . - . .

kada atsikVotojo ir vietojo isz- 
bart juos ir paliepti isZsikraiv

. isz st ūbos, o ant galo atsi
minus apie is^knlima lango, 
iszdryso užklaust priožaste ko
kiu budu iszmnsze langa ir kad

. .

•r

Juokingas .atsitikimas lietu-!
viszkoje szeimytiojė Amerike. | fart no žodelio. Po valandėlei,

Visos durys likos pravertos
ant keliu coliu per kurias kai-Į styt

> i» L-vivvivii <\<j iunrlr■ ci>y/\ Wn.l, 'intirt1 
mažiausia 

isztarta žodeli, kožna riksmą, 
keiksmą, ir daužima puodu isz 
kur tas viskas iszejtinejo, tai 
yra. isz kambario kuriamo gy
veno jauna pora su vienu lin
diku.

Jau nuo kokio tai laiko pas 
ta jnnnn^porelia khs tokis “pa

ir manyta, 'kad tai

inynai ir kūmutes iszkiszo gal
vas idant iszgirst

gihdo.” 
paprastas szoiinymiszknš bar
nis. Juk pannszhH dalikai atsi
tikdavo kožliojo szeimynoje ir 
niekas isz to sau nieko nedaro. 
Bot vėliaus, kada tiojei barnei 
ir riksmai prasidėjo per tankoi 
pasiantrinet diena ir nakti — 
pradėjo porelių nnžiurinet ir 
spėjo, jog kokia tai diena, bus 
liudintojais baisio atsitikimo.

Ir Sziadien kambariosia, to
sios jaunos poreles prasidėjo 
kokie tai eipimai, riksmai, 
verksmai, tupejimas kojų ro
dos kad visos sienos subyrės.

Visos durys atsidaro, kožnas 
klausinėjo kas cze tolinus atsi
tiks: iszpradžiu tik noses gali
ma buvo matyti, o po valandė
lei galvos ir ant galo visa žmo- 
giszka ypatų, vienas kito pa- 
sznabžda kalbėjo:

— Ar girdite kas tonais da
rosi ?

— Juk girdžiu. Vis barasi, 
muszasi ir trankosi kaip peklo
je, da kada vienas kita nužu
dys.

— Kas tai galėtu mislyt. Isz 
pradžių iszrode tokia mylinti 
porele, malszus žmonis kaip in 
czionais atšimufino. Ji ji tokia 
poniute,

Vis barasi

o jisai tokis fainas 
vyrukas, matyt, kad mokytas 
ir labai mandagus - - - -

— O matote, tokie buna ar- 
sziausi.

— Tsžtikrujn kūmute?
Sztai davėsi

neprivalome

gialbeti.

V-.

turime

ne ejkite — 
ba ir 

in kupra su

— su-

girdėt nesvie- 
tisfckafWiksmas pasiutėlio ir 
kokis tai sunkus trenksmas.

Tai jisai teip baise i suriko 
ir tame paežiam laike davėsi 
girdot sukūlimas stiklo.

—'O gal jaja nužudė tasai 
tironas — atsiliope viena kai- 
minka iii kita. Ant galo jau vi
sos buvo ant. tikrųjų porymtos 
d idol i a baimių.

— Isztikruju
nosių kiszti in vedusiu nesu
pratimus, bet moteria

Negaloma pavelint 
tam Kakaliui, idant teip varg- 
sze mote re paniekinėtu — per
trauke kita kaiminka.

— Szirdžiukos
sulaikine;}o pirmutine, 
jum da gausis 
kumszczia.

Riksmai ir baladojimai ant 
virszaus nepaliovinejo. Vienas 
in kita pradėjo garsiau bartis 
ir klykauti, iszaukimas mir
ties, kriokimas, rodos kad kas 
buvo nužudytas.

— Jau nedalaikysiu
szuko narsiauso- kaiminka, te
gul būna kas nors. Juk czio
nais asz esmių bosiene ir priva
lau juos apmalsyt arba paliep
siu iszsimurtt.

I

— Na, tai jau ejkite, 
misis bbsieno —- akvatino an
tra, pati būdama akyva kaip 
tas viskas užsibaigs ir ar bo
sienei pasiseks apma‘1szyti po- 
relia be apdaužymo szonkau- 
liu.

Bosiene nuėjo. Žohgo ant tro
pu ant piratu. Pradėjo paleng
va baladoti ih duris.

per riksmą

ejkite

NiOkas
jiai neatsako, nes per riksmą 
kokis • iszėjtinejo • isz kambario

▼ .. A «k. » — B B .

drąsinus, pati atidaro dtttis.
nėgirdejo. Tada bosiėne iiiši-

Akimis ^orsiėtate jiai rilivat- 
nas YogojimaS ir nošuprantanf- 
tis. '
, Ji$ai, vyras, laiko vienojo
rankoje khyga o su kita laiky
damas prtczc už plauku. Abudu 
štovcjo vienas ptiesz kita. Ka

ttiroK nauja infltatyth
Dlibar porele dasiprato, jog

karsztolaike karszto drarnatiszko 
mokslo, truputi už daug pada
ro riksmo st ūbojo ir per neap-’1 
sižiurojima iszmnszi* langu.

Iszaiszkino bosienei, jog jie^ 
jo mokinasi labai akyva teątra 
kokio 'da tam mieste žmoni./ne 
yra mate, o kuri noužilgio ko* 
tina atloszti.

IsZgirdus tai 
bai nudžiugo 
idant ir jiai paliktu kelis tikie- 
tus ant teip akj’Vo perstatymo

tiek riksmo,

ga spūdino, la- 
praszydama

kuriame rodis
muszio ir daužymo. Su dideliu 
džiaugsmu nubėgo žemyn, 
idant praneszti

nubėgo 
apie tai savo 

kurtintoms' ir kairninkoms.
—F.W.S.B.X •u o ■>■■■ II*...................... ................. fl......

ISZMINTINGIŽODŽEI.

— Goriauses laikas užbėgti 
hafniui, yra. asztuonios sekun
dos priesz pradėjimu jojo.

— Ne tas kaulas yra. mila- 
szirdyste kuri numoti szuniui, 
bot tasai kuri daliniesi su szu- 
niu kada tu ir szuo esi alkanas.

— Tegul buna ir geriausia 
dirva bef jeigu josios ne i žd i r Il
si tai Užaugs pusnimis.

— Darbas nepailsimi
teip, kaip rūpestis apie dalyku 
kuris gal atojti, bet kurio nesn- 
la ukome.

mus

Apiplesze.
Netoli Stolpen ginkluoti ple- 

szikai Birželio 10 d. perėjo len
ku sovietu siena ir užpuolė kn. 
R/idzilio palivarku, kuri visisz- 
kai apiplesze.

ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 

. Arti prie 
Atsiszaukite 

(t. f.

per 135'pedu ilgio.
visokiu darbu.
ant adreso.

♦J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

ROYAL MAIL
IN IR 19Z LIETUVOS.

“ORDUNA.” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir, užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavima.

PICKET COMPANY,
New Yeifc*

> i
e — ■

ROYAL MAIL STEAM

BYO*dWB]T| 
yba yietlnlwi agentą^

i LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1

MUZIKE ARBA NOTOS
i DEL PIANO

J TURYNIS:
CSecita Polka 
■> Lietuviu Marszaa
< Suktinis Polka 
C Lastucza -Polka
/Tu Mano Mieliausia Polka 
C Vamzdelis Polka 
>Ducaty Polka 
CGriež Polka 
>>SzViIpis Marszns 
f Klumpakojis Polka 
C Marcele Polka 
JVade-Espan Valcas
< Noriu Miego Polka 
> Helena Polka 
cMojavas Vainikas Polka 
(Rasluca Valcas 
JMojava Veszna
C Augonele Polka 

, S Ilgėjimas Tėvynes Mnrsžas 
c Lietuviu Vestuvių Polka 
C Lietuviu Galopas 
rPIjonkeles Valeas

da paregėjo durysia sto^rit 
bosietiia, libudu iilisijuoke, ro- 
^Iag Trciii vkf/iVrh 'vinnfcjiiilprk iv dili Ii 

Shmttlajguriiu užklaiiso,
dos kad niekę neatsitiko ir šu 

, josios
prfežhsto atsilankymo phs

' t *1; <

/

Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcatf 
Lietuviu Kadrilius
)■ . k . II *C Muzike alszku bUdu sutaisyta ir i 

C lėngvAi grajyti. *' 5
f Preke su tiktai 75c. J(

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. <
.j . . .. . . .* t » . i# i. J 'i ♦’ /! IJ -I

lengvai grajyti.

MAHANOY CITY, PA.
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duszia buvo apsėdės.
• * i IM Ji i 11 *'l j* f k X’ j

vienup-
- • ■ v* •/

i, bet 
negaliu slėpti, kad

Kad mane draugu vi 
Ii ii vadindavo, nesiginsiu 
tilo tarpu 
man tuo metu dailiosios lyties 
klausimai mažai ir terūpėdavo.

Jaudavo, 
draugu, taTs, 
gerokai iszdirbs 
musu simpatijų, 
po ilgu barniu, nutarė, iszdums 
visa virtino pas kuria nors.

Asz draugu diskusijose veik 
no dalyvaudavau, bot visuomet

susirinks būrelis 
barsis'juokaus, 

nevienai isz 
ir galu galo

bet viską gir-

o deszi-

Joszke M i-

geresne ?

Grvžszk

na m 
viau, 
ubagines narna. Tvaksianczia 
szirdimi tyliai atidariau sun
kias kambario duris. Prie so
fos stovėjo Ji, prieszais, paži
nau musu szauliu būrio vadas. 
Jiodir stovo jo sunėrė 
tam ant pecziu rankas ir, sudū
rę nosis, rodosi, kaž ka patylė

viens ki-
■T"

mis kalbėjo. Garsas, lyg bonka- 
korkuojant, suskambėjo erd
vame kambary.

— Vieszpatic!...
griebdamasis

norėjau su-* -*•
tarpu duryse

— slinkiai
prastenėjau ir 
už diirii rankenos 
smukti, bet tuo 
pasirodo Joszke.

Macziau, kai sudrėbėjo sto
rieji Magdės pakinkliai, vado 
lupa, rodos, kiek virptelėjo, 

nebeatsimenu....
kiek

numirėlius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
....   : ” ; —^^owaas^

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietnviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

-    ■    lt ..T r -1  

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
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kuiną i

abieju contavines — nore- 
Jurgis, liet tuo

gerian

Beg k 
storalūpe 
sau nagi-

eikim vv-

jie innn patys pavesdavo galu
tina žodi tarti.

Žiūrėk, plepa, tarszka, kits 
net ir pykti pradeda, o asz nu
duodu skaitąs, 
džiu.

— Tavo Rožei kairioji akis 
in dangų nukreipta, 
nioji ant pat nosies spokso — 
iszsisziepes rėžia 
kilt i.

. — O tavo Magde
Blauzdos, kai Volodes svirties 
galas, o eina negeriau nž na- 
baszninka, Szepoczio
kuriam pernai Kisielis su iena 
makaule pradūrė — drebėda
mas isz pykezio atsako Miku
tis

— Vyrai, užteks abieju ge
ros,
tu sutaikinti 
tarpu pats pakliūva.

— Jis mat szaipysis! 
greieziau pas savo 
Agota ir pusi daryk 
nes.

— Gana,
ra i, — insimaiszo ir Jonas.

— Eik, eik sau greieziau pas 
savo Barbora, nieks tavos ne
laiko; senai jau ji tavęs su tri
mis vežimais pudros ant kiek
vieno veido lankia, 
na Joszke su Miku.

— Traszos tavo Barbele
Joneli, tra- 

iszduoda

— atszau-

ne-

Taip

sigaili. Džiaugkis, 
szi dirva gera derliu
— prideda nuo saves ir Jonas.

iszsi bare, iszsikolioje 
galu gale prie manes kreipda
vosi, o asz visuomet stengda- 
vaus isz viso to iszejima rasti.

— Sakau jums, kad musu 
vienuolis ‘malaczius;’ jis prie 
savo litanijų geriau už pati 

Saliamonu stigalvoja! — žiū
rėk, dar kas nors szaipydamas 
prideda, ir visa kompanija, 
būdavo, sulyg mano nurodymu 
iszužia.

Taij)

Imk ir užval- 
mano

gyvenau <irsz metu. 
Buvo Varnu, gera, szilta ir ma
lonu. Rodos, ko geresnio ir be- 
reikejo; bet, matyt, man vel
nias pavydėjo.
džiavok piktoji dvasia 
nemirsztama duszia!

Nežinau nuo ko ir kaip Josz- 
kes storablauzde Magde man 
taip iškrito in aki, kad be jos

nebemielas.
ji ir ji

gyvenimas darėsi
Kur eisi, ka darysi, vis 
tau priesz akis.

kvaraba! Gelbėk 
szv. Jackau, — nusispoves žog- 
nodavaus ir szaukdavau pagal
bos.

Bet nei szv. Jackus, nei Mau- 
rikiįuę man nieko negelbėjo o

Tfiu,

vejiuhs savo raganiszl^a sėkla 
kas kart vis tvirtyn mano szir
di diegdavo.

Užpirkau valiulavas miszias, 
iszsisphyiedojau insirasziau in 
krikszczioniu demokratu par
tija ir, laukiau iszganymo.

Biesas pasilieka biosu, jis 
ir klebono nebijo, 
jam1, sako, tik fiu (sic, atsar:
giau!).-

Isz mano storoniu tik dur
niam kermoszius isžojo. Ta pn- 
cziailiena jau Josv.ke dantis 
kaleno, o Mikut is prit u ra ve
damas erzino:

— ŽiurekC žiūrėk, Joszke 
musu vienuolis varjot i prado- 
• ■

,]O. , ' t v .•
— V tichoj vodo cert i vodot 

šia — pridėjo Jonas.
Trenkiau knygas’ iY tekinas 

iszdumiau in gatve. Buvo pa- 
vastivis, Moi’czinus menuo. Be 
kepures, pūtodamas lėkiau per

o faszištai

miesto bruka. ‘
F

toliau —
Lyg girtas, po kiek laiko at

siradau prie dvokianezios mie
sto skerdyklų kūdros, kur žy
du antys ramiai sau nardesi ir, 
rodos, rengiaus ju pavyzdi sek
ti. Norėjau jau szokti, tik žiu
ri n, iszbales Joszke atbėga ir 
nieko nelaukdamas plumpt in 
kūdra ir pasinėrė, iszlakste nu
sigando antys, o
Joszkes dumbluota galva pasi
rodė.

— Gelbėkit, skėstu! — 
ko jis.

Pakiszan vezidagali, ir bema
tant .Joszke buvo ant kranto.

— Szalta ! — paklausiau.
— Brr! Kai ledas, neapsimo

ka del tos ku... — atsake kalen
damas Joszke.

— 'lai ir asz nebenoriu... — 
apsidžiaugęs nutariau, ir pasi
jutau, kad mano szirdy ne kva
po velnio nebera.

Taip likau gyvas
iiusikracziau. Dar ir dabar ta 
visa puikiai menu.

Nuo to laiko kas rytas ir va
karas kalbėdamas poterius po 

“duonos musu kasdie
nines duok mums 
pridedu nuo saves:

visokiu kvarabu, 
dnszios ne- 

jodinetu.” Savo gi geriems 
draugams, prie progos, prime*- 
nu: “vyrueziai, vyrueziai, at- 

tluszia n u j o

neužilgo ir'

siiri-

ir velnio

žodžiu:

gok
ypacz, kad velnias

Savo

nuo

sziandien ”, 
“ir apsau-

“vyrueziai,
sargiau, velnias uuszia nujos, 
nes ir v ticho.j vodie verti vode- 
tsia!” — Szvirpulis.

GYVENIMAS 
MARUOS PANOS.

SZVENCZIAUSIOS

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

Puiki knygele.

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

TIKRIAUSES KABALAS
Arba • Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, Gralklszku, 
Arabiszku Ir Cigonlszku burtiniku. 
Iszguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ

Prisiusime mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY PA.

25c.

i

j

I

W. TRASKAUSKA8 
PIRMUTINIS LIETUVISZMAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

b

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
S20 W. Centra St. Mahanoy City P*.

a

4 1

gM•4
?

CAPITAL STOCK 5125,000.00 j 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,358.62
t

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 I 

Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka
nepaisant ar mažas ar didelis.

Liepos.

I H. BALL, Prezidentas.
’ Geo. W. BARtOW, Vlca-Pret.
i Jos. E. FERGUSON, Kaperius.

- -----.- ■ - -------------------------*......—L-

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJA3

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Tefpgt 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius i» mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiap geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra St., Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis.

Bartuli daktaras karloDMoaSa,
Gydo visokias Ilgas. | > 

Prjlma ligonius IM 10 valanda ryta, 'i 
12 Iki 2 popiet < iki 9 vakare 
,210 N. Main St Shenandoah i J 
— gilias omis » am o o o o o

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o-gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisli- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaiso 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz.- vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios, 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, koklipso, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del moto
ru nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. Su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių rir 
knygų katalogu. Reikalaujam agentu

Rllllillfr
isuoąp aplinkin’eFK1.VISU
DkT
'451 Hudson A ve, llochester, H;’T,

( : 3'1 ,
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Mažas Bubna-muszis.
Arba Barabanczikas.

muszt ynojeVienkart muszt ynoje tarp 
bauru ir anglu, pulkas bauru 
neteko savo dobisziaus (bara- 
bnnoziko.) Reikėjo pasirūpin
ti nauja.

Tula diena pribuvo in a baza 
motore vidutinio amžiaus pasi- 
puoszusi gailesįies rubais 
sivede už rankos trilėkos metu 
senumo laiba ir pagal savo ma
ži visiszkai nedideli vaikinuku 
savo sūneli, praszydama kad ji 
priimtu in pulką nž dobisziu.l 
arba barabanezika. (

Stovinti aplink 
prnnksztelejo juokais, o ir pats 
kapitonas ne galėjo susilaikyti 
nuo nusiszypsojimo.

Vaikinukas apkaitus 
do galva, bet netrukus pakele 
ant kapitono savo mėlynas isz-1 
mintingas akis ir tarė:

— Gidi ponas Imti ramus, 
pone kapitone, moku gerai į 
muszt i i u bubna.

Kapitonas nusiszypsojo gai 
1 ingai, matydamas, 
mažas kūdikis geidžia

At-

kareivai.

moku

indei-

kad ir tas
paau

kuoti save del labo tcvvnes.
— Liepkite atueszti Indu 

ir paszankite truboeziu 
kapitonas in kareivius.

Nepoilgam pribuvo 
ežius. Buvo lai 
barzduotas vyras 
ūgio, kad nei 
buvo lygus
milžinas. Paregėjau sav

tarė

t riub<>- 
jau senyvas 
milžiniszko 

vienas abaze ne
su juom - tikrai 

o nauja 
dranga bubnamuszi, kuris lai 
ke jau persikabines 
bubna ir rankose paikutes, 
szauke iszjuokenczci:

— Ka, ar tas snarglis

SAULE
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Ant Galo Visiszkai Apmalszyti Kraujegeriszki Indiszki Pasikeleliai.

;Ttį 
1»’v ■

c** v
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Indiecziai Somalilando, po vadovysta papeikusio Mullaho, kurie kovojo prieszais An-
gliszka junga per 20 motu ant galo likos visiszkai apmalszyti. Szis paveikslas yra pirmuti-
niu nuimtu po karei, kuris parodo tuosius pasikelelius. Mot 
niszku laivoriu isz laivo Suv. Malsi. (’oncord, moka I rupuli Angliszkai ir apsakinėja jam ki(*k 
tai vargo lurejo įniki* kares.

e re kuri kalbasi su Ameriko-

| . ......................... ... W - -     -         ■■Ui <1 II.-IH*-'* - HWI- ■■K*-.'-           

[ 
paskutiniu kūdikiu. Kas-gi ap |balsa% tai jo rankute musza ? 
raszis skausmu josios szirdie■‘S, 
gal lik motina iszmanis lai, kū
rei parsiėjo skirtis su numyle-

g TARADAIKA g

Ana diena Veselka buvo, 
Ant kurios ir keli bolszevikai 

pribuvo, 
Ar manote kad grąžei apsi 

ujo ?
Kur tau, tuo ėstis pradėjo, 

“tanlszei”V i šok i darbia 
buvo.

Ne vienas supliektas buvo, 
Goriau nuo tokiu bolszeviku 

apsisaugokite.
Valios tokiems neduokite, 

Ba tiejei žaleskuriai perdaug 
czion mandrauja, 

Pribuvia rn czion latrauja, 
<) szimet prisiveisė jujn dau

gybe X 
() kožnas konia bjaurybe!

Kurit* visiems'sarmata daro, 
Tegul po plynių juosius isz- 

varo.

Nori būti gubernatorka.
Mrs. Miriam Ferguson pasi

davė ant kandidates ant guber- 
natorkos valstijų 'Texas. Josios 

din.st a per 7 
ko

vyras pildė t a ji 
met us. 
boba i.

Szlektai

M ai užsinorėjo

f j

Dabartinis
Instatyma5»;

abartmis rrombittjbs
U* r t * 

f t | J <1

1917 metuose,

žinoma kaipo
Pataisymas,

Gruodžio m. 
daugiau neg du treczdaiiai vi
su senatorių ir representantu 
nubalsavo priduoti visoms val
stijoms pasiulyma in vest i pro- 
bibicija visose Jungtinėse Val
stybėse. Trylikos menesiu tar
pe 1 rys-kotvirtdaliai visu val
stijų sutiko ir nutarimas pali
ko Konstitucijos dalim. Gale 
buvo priimta keturiasdeszimts 
szesziu valstijų.

Szi nauja Amerikos Konsti
tucijos dalis, 
Asztuonioliktas 
szi a p skamba:

Praėjus metams po priėmi
mo szio instatymo, 
pardavimas 
gėrimu transportacija, inveži- 
masarba iszvežimas isz Jung
tiniu Valstijų, La
joms priklausancziu, 
reikalams yra užgintas.

Tas visiszkas 
žingsnis i nėjo galen Sausio 17 
d., 1920 m. Bet Kongresas nau
dodamas autoritetu jam duota 
invede instatyma kuris pasako 

“svaiginantis geri- 
ir iszaiszkina nekurtuos 

budus kuriuose galima ji var
toti, 
bausmes susilaukia

daro ir parduoda 
svaiginanezius gėrimus. Jung
tinėse Valstybes© ° svaiginan
tis gėrimas“ yra tas kuris turi 
puse*vieno nuoszimczio.ar dau
giau alkoholio. Neteisėta yra 
bile ypatai “gaminti, parduo
ti, mainyti, transportuoti, in- 
vožti, iszvežti, 
pinti ir laikyti“ 
be specialiu leidimo.

Tam tikri specialiai leidimai 
yra. duodami Vidaus įneigu 
Komisijonieriaus tiems kurio 
reikalaujami r vartoja alkoholi
nius skystimus, dirbant vaisti
nius ar sakramentalinius tuos 
leidimu prisižadėjo instatymo 
nelaužyti, duodami užstatus 
siekianezius szimtus milijonu 
dolieriu.

Yra tik vienas Budas teisėtai 
pirkti svaiginanti gorima. Jis 
turi gauti receptą nuo gydyto
jo ir pirkti kaipo vaišta isz 
vaistinyczios. Arielka taip 
gauta jis gali nesziotis su sa
vim ir vartoti be jokio valdisz- 
ko leidimo. Bet gydytojas.ir 
vaistinyczios savininkas turi 
turėti laidiniu. Gydytojo recep
tas negali reikalauti daugiau 
kaip puse puskvortes aukoho- 
lio, nei daugiau kaip nskvortea 

nei daugiau .kaip 
kvortos vyno.

Yra žmonių kurie tebeturi 
gėrimu savo namuose, kuriuos 
jie turėjo priesz Sausio 17id. 
1920 m. Tokie žmones instaty- * 
ma nelaužo kuomet Jie patys , 
geria ir svecziams duoda savo 
namuose. Bet jiems n teisėta' to
ki gorima parduoti ir perkelti 
isz savo namu. Arielkos parda
vimas ir gėrimas valgyklose.!n 
“munszaines“ dirbimas taip- 
pat užgintas.

Ypatus kurios prasižengia 
priesz Prohibicįjos instatyma, 
darydami, parduodami ar .ne
teisėtai ji insigydami, gali bū
ti aresztuojami, nubaudžiami 
užsimokėti, ir pasodinti kalėji
me, Tie, kurie pirmu .prasižen
gia'turi užsimokėti $1,000 ir 
indedami kalėjime 
menesiams.
užsimokėti reikia $2,000 ir ka
lėjime eiti, ant penkių .metu. 
Tiems, kuriems prasižengti 
priesz Prohibicijos Instatyma 
pa s i < I a ro pa p rocz iu, 
bes yra Valdžios atimamoms ir 
iszparduotos.

Szis instatymas .kartais va
dinamas Volstead’o InstatjTttu 
(Įeito, kad Kongresmouas Vol
stead’as buvo pirmininku to 
komiteto kuris ta instatyma 
Kontresui pataikė.

k i

darymas, 
ir svaiginaneziu

arba tu klhliu 
gorimo 

1 >

prohibicijos

vyruezei ant svieto 
dedasi, 

Jeigu lietuvei su pcileis vis 
pjaustosi,

Ne žiuri, smeigia su peiliu ir 
gana,

Ir tai tankei ant sjnert. pa
pjauna,

Jau tokie katalikai,
Nuo visu atlikia, 

Geriause kad lokius iszkartu, 
Arba p(*rszautu.

Ka da ryt i, niekam nėra pa - 
taisyti.

kam dorbes pamokyti,
<) kuom tolyn, 

Tuom szJektvn;• I

.Inu dorybe isz mados iszejna, 
Ant szunu uodejos iszejna.

kas tai yra •/
mas, “

i

Į
, nes nors žinojo kad
neprieteliam, nusiėmė savo 

baraban- skėriuos petnoszas ir suvaržė

esmių jo 
nusiėmė

ir gale pakako kokios 
tas kuris

• • •
Nežinau, kas tai vra szv<*de- 

rukas,
Bet toki pardavė vienas vai

kinukas,
Ant vieno baliuko, 

Kur ižgere nemažai mun- 
szainiuko.

Mat balavoje j/er tris dienas, 
'Tai buvo apsvaigimas neviu-

Na ir pasipynė

teip mislijo t ruboczius iszgir- 
des bubniiima savo

matomai szauke Įgalus mano nukirstu kojų, kad 
savuosius in pagialba.

Sieksminiu žingsniu leido
si t ruboczius in ta szali, isz kur j uos Bauras pakele nuo žemes 

i bubno. | pažeista vaika užkėlė ant bub- 
prisiriszo sau prie 

juostos ir pasodinius ji ant jo 
pradėjo žengti atgal in abazu 
saugodamasis sukrėst, kad 
padidint skausmo savo numy
lėtiniui; atžarus plauke per jo 
veidus ir per asus seno triubo- 
cziaus, 
re:

les bubnijima 
eziko, kuris

neteisėtai

tu kūdikiu, bet ramino save* ji
tuom kad aukuoja taja pasku

del labo te
lodei susilaikine-Į buvo girdėt gandas

... .... savo
kuris dras

tine savo palieka 
vvnes savo,

net ildiuedama 
skausmu, 

josios krulinia,

I

; kraujas paliautu begiąs.
su jauslumu moti-I

• | dama i r 
j szirdi

l< e

per puti 1
pa- I

. lin kakta sūneli ir nuėjo namon.
Nnksma, nori 

būti pas mus bubnamusziu ?
— 'Teip yra, jaigu tamista

kaip asz

I numvlet inu

moki trukinti 
hubnyti, 
pulkas net 
užgrajinsime —
vaikinukas

Spjovus

tai
szoks.

''lineli

’o I Kaskart ajszkiau girdėjo paži
nomą jam miela atgarsi bubno.

Į .pabuuziavo j Perszokinedamas lavonus ark

pasi likoI<l< 
abaze.

Netrukus "mažas Eduks,” 
kaip ji abaze vadindavo, likos 

visu

‘ ‘ mažas

į no, kuri

ta szk virtimasis 
klanai visur

atvežti, paru- 
toki gorimaliu ir žmonių

kraujais, kuriu
stovėjo sukrekėjusioji, parklu-
pinedamas nuolatos

ginklu

liu

teip,
netrukus musu

kaip mudu ) , . ,. Iypacz triubouzius
mylėjo savo dranga bubnamu
szi.

Kada kelias

al sake drasei i <
kareiviu 

lidelei pa-

ko,jei už,

pradėjo kas kart darv-

ka iszvvdes vaikas ta

Iii delnus pakele 
akis' in dangų pilnus kokio tai 
noro ir rodos pats pri:si klausi
nėdamas in savo barabanijima 
pradėjo teip gudrei teip puikei 

paikutėmis iniszmuszinet i

buvo
kad reikėjo brist i upes 
bes ir kalnus, milžinas -

savo* draugo
ir ueszc drauge su

boezius imdavo 
ant rauku

bubna kad visi kas tik girdėjo Jnibnu. Laike ilgu marszu daru
klausu kvapa sulaikia o ant ga
lo visi suploja in delnus gyre į 
vaikinuku ir visi suszuko, kad 
nori ji turėti savo pulke bub- 
namusziu.

'Tuomet trinboezins iszsitie- 
se i.szpusdamas krūtiniu ir in 
kvapas oro in ja pridėjo iriu-' 
belia prie lupu.

Užtriubijo gražiausi marsza 
koki mokėjo.
muszis teip puikai jam prita- 
riavo bubnijimu, kad triubo- 
czius placzei atidarė akis ste
bėdamasis vaiko mokėjimu.

— Gerai! — tarė kapitonas
— [iriimame maža bubnamuszi 
in savo pulką. — Kaip vardas?
— paklausė alsigryždamas in 
motina.

— Edwardas.
— O ar gales iszlverti ir at

kelti stmkchvbes kariszkas su ' 
mumis draugi* ?

Motina graudžei pravirko. 
Padėjo savo drebanezia ranka 
ant geltonplaukes galveles sa
vo sunaus ir su baisiu skausmu 
szi rd y ja ir su aszaromis ant 
veido kalbėjo:

— Jau v v ra s 
sūnūs pražuvo ant aukų musz- 
tyniu... tris da kavoje... 
szesztas ir... paskutinis... N 
liu vienok to paskutinio savo 
džiaugsmo užlaikyti del saves, 
taji paskutini turiu atiduoti, 
nes nenurimsta namie ir veržė
si in auka, tvirtindamas kad ir 

Tik meldžiu ta
vos pono kapitone, jausk ant 
jo ir sugražinkite ji man svei
ka. Ach! kaip baisu pasilikti 
vienatinei... visiszkai 
nei kas suramins mane?... ir 
vėl graudžoi pravirko.

— Padarysiu viską, kas tik 
bus mano galėjo — atsake ka
pitonas, — jaigu vienok patik
tu ji nelaime tai mirs už Ievy
ne ir už sventn<teisybe^....

Sunkus by vq t /ais ifvei k i n i - 
pans nelaimingos molinos suf

t

Jaunas bubna

mano ir du

tai
•ga-

jis eit tnrj.

vienai i-

visi iszpaeilestai
Mažas dobiszius juokėsi, 

musze iii 
karei viams

k ėjo. 
liiems 
džiaugėsi

bubna,

karei vei. 
szne- 
o se

sz i rd i s 
matant vaikinuku 

pilna gyvybes irgudrumo, ku
ris pridavinojo narsos kariau
jantiems!

Saule aplciditiejo
I

d a naršei,

' kraujuota 
o musztvne A

isz abieju

prieszus 
tai vra

žibin-

nuo savo
savo,

lauka muszt y nes 
krutėjo 
szaliu muszesi su padūkimu ir 
net tamsuma nakties galėjo ap- 
malszinl i inirszusius 
ir perskirti juosius, 
kovojenuzius.

Dabar ant placiaus muszty- 
nes užspingso žiburelei
ežiu su kuriom vaiksztinejo gy
vi jeszkodami tarp lavonu savo 
sandraugų užmusztu ar pažeis
tu ir rankiodami ginklus; kas 
valanda in budikes atneszine- 
jo pažeistuosius, kur gydinto- 
jei per isztisa nakti užsiiminė
jo apriszinejimu ir apžvclgine- 
jimu žaizdų. Tarp sumiszimo 
ir didelio triukszmo musztyne- 
je truboezius pametu
akiu maža bubnamuszi 
dabar su didžiaitse nekantrybe 
ir baugumu jeszko jo po ple
čiu muszt ynos.

— Ar ne matei mažo Edli
ko, ar ne matei (o mielo vaiki- 
nelio ar ne žinote kur jis yra? 
— klausinėjo kiekvieno-karei
vio pasitikins balsu dreban- 
cziu susprangintu aszaroms.

Laikas nuo laiko snsilaikine- 
jo ir isztempes ausis su užlai
kytu kvapu temiugai prisi- 
klausinejo ar kur ne iszgirs 
balso bubno. Buvo tvirtas *kad 
mažas Edwardas ne pames sa
vo bubno ir neiszleis isz rankos 
pa Ik ueziu, pakol bus gyvas. 
“Kastai? balsas bubno L., o 
gal tai tik pasivėlinės kalnuo 
se atsimuszc aidais?;.. Ne, volei 
girdot... Teip, tai bųbnas mažo
Eduko, teip pažinomas gana 
getui tas smagus del szirdies

užkliuvęs 
pamest u, ant 

galo dabugo dauba, bet balsas 
bubno
lis tykesniu, o szirdis seno bau- 
ro kaskart labinus drebėjo nuo 
baugumo.

Aut kart pa regi* jo savo ma
ža dranga.

Edu k i

Gėdykis! t u dėdžiau Ver
ne verkiu. Apsivilko szvederi

negalima
mano! — paszau- 

ke su džiaugsmu.
Mažas bubnamuszis 

atsiremias in medžio kelmą 
rankose laike paikutes ir mu
sze joms in bubna gulinti szale

sėdėjo

— Kas dedasi 
mielas mano vaike? - 
su neramumu truboezius.

Nieko gero, mano

su tavim, 
klausi*

gero, 
džiau. 'Turėsi \eli*i mane 

kitados
Sztai žiūrėk, kojas mano galas 
paėmė... z /

Dabar truboezius paregėjo 
kad kannoliife (armotine) kul
ka nukirto Edwardui abi kojos 
žemiau keliu. Bauras sunkei 
atsiduso o 
gas sudejavimas iszsiveržu isz 
jo dideles krutinės. .Jaute baisu 
skausmu szirdyje, o aszaros pa
sirito per jo apdeginta saules 
spindulois ir aprūkusi durnais 
veidu.

Žiu n*k, t ui lu 
gins isz Szkotijos,

t i, kaip i

de- 
nesz- 

larvdavai.

t ruboczius

tacziaus skausmin-

s doras an- 
priesz savo 

smerti da man snraisziojo ko
jas — tarė mažas baurukas ro
dydamas ant g 
lavono angliszko, 
pažeidimu, karei v v

ulinezio szale jo 
, mirusio nuo 

io. — Doras 
žmogus nors musu neprietelius,

r

r •e
. A \

Jiji kalba.
— Ka tu kalbi pauzei, parė

jus vėlai namo?

ras“
kalba!i

Asz sakau H labas vaka- 
o tolinus tai jau'jiji

Mat 4 *

volei .ejsime 
žg ra

sa v o marsza... 
“marsza

k i! matai kad asz
Man ne skauda tiktai... miego 
labai norisi... galva mano sun
ki.... Bei kur bulmas?... nepa
ini rszk apie bubna...
juk be jo sugryszti in abazu.... 
— Pa d ėja s savo galva aut se
nio peties tranki* tolinus mažas 
Ednks:

— Kokis tu dėdžiau geras... 
Dievas duos kad
drauge muszti augius.... U 
jinsime pulkui 
pameni ji dėdžiau...
ant. .szanču”...

Pradėjo tykej silpnu balsu 
mykti molodije marszo, bandy
damas pirsztais iszmuszti teip 
ant. burabano.

Senas truboezius laikydamas 
glebije savo maža dranga ėjo 
in szali abazo susilaikinedamas 
nuo garsaus pravirkime ir nuo 
išžiūrimo žodžio keiksmo ant 
nevidonu, 
užmiegant;
silpniau ir lengviau. Po valan
dai vėlei atsiliepei

— Dėdžiau, nepamirszk pa
sveikinti nuo manos mana mo
tina... ir brolius... jaigu juos 
kada matysi... asz jau gal ke
liausiu pas tęva ir pas... vyres
nius brolius...
bus... musztyne... Ar girdi taji 
skardu baisa 
szancu i

Paskutinei 
jam ant. lupu,
ant krutinės senio. Užmigo.

Bauras žengė atsargai

Vaikinukas rodėsi 
kvėpavo kaskart

nas, 
kupezius,

Ar kokis ten navatnas suk- 
czius,

Da ir kiloki t a vora turėjo, 
Siūle visiems ir pjirduoti no

rėjo.
, gerai isz- 

rode,
Na, ir tasai pįrkikasszposa 

parode,
Neužmokėjo penkis dolerius 

laukan iszejo, 
tune parodit norėjo.

Pardavikas nestdauke, 
Ba vaikinas namon nutrauko. 

Parojus svederuka kitam 
pardavė, 

Badai už du doleViu atidavė. 
Vienas džiaugės pigei gavės, 
Ir už du doleriu pardavės. 
Ant galo pardavikas paliif

< mona paėmė,
Ir ta, ka pigei pirko, pas vai

tu nuvedu,
Kur 28 dolerukus užmokėjo, 
Tai mat koki brangu svede

ruka turėjo.
Tas vaikinelis pardavika 

apskundė,
Ba kiti ant to pagundė. 

Pirmutinis pinigu neturėjo, 
Už tai per mikli kozoje sėdė

jo, 
Priek tanrda 10 doleriu bau

smes užmokėjo.
Kitas už ji uždėjo, 
() ka ar negerai, 

Tai mat vis lietuviszkai. 
• * •

rn

Ar rytoj volei

marszo... ant

užmirėžodžei 
galva nudribo

su 
brango del jo szirdies naszta.

Pribuvus jam in abazu,, ma
žas bubnamuszis jau miegojo 
amžinu miegu.

Sėdėjo numiręs ant bubno o 
rankutėje savo laike druczoi 
užgniauszta.

Valgiu Gaminimas
,J į J r "R .-T1 • i? I ■ W

v h > ■ v*.

Namu Prižiūrėjimas
trA£na*J'<mnfay4« o* 'Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- 
ke tiktai •• m 4 *1;SO 

W. P. BOCZKOWSKLCO.
M AMANO Y CITY, PA.M AH ANO Y CITY, PA

Ir viena pleisa pribu\'o kokis 
(ai artistas!

vargonamistras ne 
kas,

Biskuti žmogelis ar vaikinas 
pamelavo.

Už tai sarmata gavo.
Mat visokes szventinvbes 

pardavinėjo,
Isz kur paėjo, sakytį nenorėjo, 

-Tik pasako, jog isz kitos pa
rapijos,

O mani* kad ji žmonis nepa
žinos.

Ka daryti, butu žmogelis 
daug pardavias,

Ir sziek tiek už szventinybes 
pa pelui jas;

Sziadien visokius spasabus 
reikia ant svieto naudoti,
Kaip norints nuo kvailiu cen

tu ka iszvilioti,
Tai vis vyrueziai nieko,

Ba tai dievuotas žmogelis tai
grieko nėra.

I
h

i Wilkes-Barre, Pa.
Woodward kasiklosia susirai- 
kavo .1800 anglekasiu už tai 
kad bosas praszalino 
darbininko nuo darbo.

> 
viena

r

’i

f
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GERIAUSE FARMERKA AMERIKE.

Peggy Keith isz Warrenton, Virdžinijos, -aplaiko varda
“Amerikos Žymia use Farmorka 
bystes dcparUimenta. Jiji likos iszrinkta isz 
merginu ir vaiku isz visu valstijų kaipo geriauso farmerka

bus. 1 .

per Suv. Valstijų Žemdir- 
tarpo (100,000

ir augintoja gyvuliu. Lamiėjojiji ąlaug>Wuuu už savo dar h. I

arielkos,

szoszioms 
Vėl prasižengiis, ■ •

nnosavy-

—F.E.I.S.
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. KARISZKA DAINA.
(SAULE
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Sz Ventos*—i Utarninke 
Magdalenos.

— Ant Mahanoy ir 14-tos 
ulyczios kokia tai mergina isz 
Shenadorio trenkė su automo
biliam in nauja karuka Jono 
Statkevicziąus nuo Spruce uly
czios. Abudu karukai aplaiko 
mažas bledcs.

kiszkos unijos 
kūnas mirusio

Ant paliepimo darbinin- 
bus atkastas 
Jurgio Vinke- 

vieziaus, 1138 Centre ulyczios, 
idant isztyrineti isz kokios 
priežasties jisai staigai mirė. 
Vinkeviczius likos sužeistas 
Primrose kasiklosia o ant ry
tojaus jojo pati rado ji negyva.

nauju

KELETĄ JUOKU. “PASZVENTINO”

vakare, priesz

— PaszVentinimas 
milžiniszku vargonų Szv. Juo
zapo lietuviu bažnyczioje at
sibus Nedėliojo, Liepos (.July 
27 d. 7 vai.
Miszparus. Vargonus paszven- 
tins Kun. Pralotas P. Masson 
isz Allentown, pamokslą pasa
kys Kun. K. Strimaitis isz 
Freelando. Per Miszparus visi 
galesite iszgirsti kaip grajina 
pilni vargonai, taipat per Pa
laiminimą pirma karta iszgir- 
sito skambinant Cathedral 
Chimes arba Varpelius.

Nauju vargonų koncertas 
invyks Nedėliojo Rugjiiuczio 
(Augusto) 3 d. 7:30 vai. vaka- 

Tuomet bus
vargonuose 
kiekvienas

re, bažnyežioje.
parodyta, 
yra balsu ir kaip 
balsas skamba.

— Szeimvna be vaiku arba 
ir su pora vaiku, gali gaut ke
letą ruimu su forniezeis, del 
gyvenimo. Apie (langiaus dasi- 
žinokite ant adreso, Juozas 
Arlauckas, 600 W. Spruce St.

kiek

su

Du spocialiszki Redingo 
iszejna ant 1:06 
Džunkszena kas 

diena ir 6:00 po piet Nedelio- 
mis, likos praszalintais ir dau
giau ne ejs.

— Musu pa\ ietavam
jime Pottsville, sziadien randa
si 126 kalininkai, kurie aplaiko 
dyka burda nuo Skulkino pa- 
veto.

trukei kurie 
in Mahanoy

kalo-

virimo— Laike virimo tauku 
skiepe bnezerio Jurgio Kaledo 
ant 700 E. P ine uly., užsidegė 
taukai ir kilo ugnis, bet tuo 
pribuvo ugnagesiai ir liepsna 
užgesino. Bledcs mažos.

— Tomis dienomis lankosi 
isz Clevelando, ()hio,

Mari-

sekanti 
sveczei: poni Marijona Raga- 
žinskiene su sūnumis Vincu, 
Juozu, Jonu ir dukteria
joną pas Jurgi Ubartus ant 329 
W. Mahanoy Avė., 
tolima kelione automobiliniu. 
Pasisvecziave keliolika dienu 

pažinstamus

atbūdami

pas gimines ir 
sugi’yžo namo.

— Apie 600 anglekasiu nž- 
straikavo Morejoi ir New Bos
tone už tai, kad kompanije pa
kele randas $2.50 (langiau, 
už tona augliu nuo $4.40 ly
$10.50-už tona. Tokio pabran
gimo darbininkai nepriėmė ir 
nutarė straikuoti.

— Juozas Abramavicz, 
metu, likos užmusztas No. 67
Buckmanto szlopoje per nu
puolimą anglies. Paliko paezia 
ir kelis vaikus.

— Motiejus Garinas, sztor- 
ninkas, nuvažiavo in Ashlando 
ligonbutia ant operacijos pen- 
desaitis.

o
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— Plautas terp Tamakves 
ir Hometown bus užbaigtas in 
15 dienu, o apie 15 Augusto au- 
tomobilei gidės naudoti kelia. 
Jau konkretu pradėjo pilti ant 
kelio ir lyg tam laikui kėlės 
bus visiszkai užbaigtas.

PARSIDUODA PIOEI.

— Tszkabydama drapanas 
nuo gonkeliu motoro Falockio- 
no nupuolė žemyn 20 pėdu, 
baisoi susižeisdamu ir iszlauž- 
dama sau ranka.

— Stasys Laskovskis
William Ponu, likos pavojingai 
sužeistas tenaitinesia kasiklo- 
sia.

(Prisiunsta isz Lietuvos per 
Joną Busevicziu.)

J. P. Coi4uryr W. Va. - 
i” netu-

isz

Hazleton, Pa. — Darbai ge
rai ejna, lietuvei malszei gyve
na o parapijos 
kanuogeriause

darbu o josi

veikalai ejna 
nes sziadien 

czionaitinei lietuvei turi darb- 
szu kunigą kuris
szirdingai del labo savo para
pijom!. Bažnyczios skola, baigs 
neužilgio iszmoketi ir parapi- 
jonai lengviau atsidus. Teipgi 
prabaszezius mokina, vaikelius 
raszvti ir skaitvti lietuviszkai 
gaišdamas isz juju padaryti 
gerus tautieczius idant neuž- 
mirsztu savo motiniszkos kal
bos. — Gera Mergaite.

Wilkes-Barre, Pa. — Praei
ta savaite Subatoj, Liepos 12 

bažnyczioj, 
.J. Rasztutis suriszo ne- 

Klemensa

d. Szv. re j y bos
Kun.
atmczgamii rysziu
Gudaiti isz Pittstono su Rodą
Daugirdaite isz Wilkes-Barre, 

dabarJaunavedžiai dabar gyvena 
Exeter. P. Gudaitis yra gerai 
žinomas Pittstono lietuviu tar
pe, energingas veikėjas, rėmė
jas savo "Pantos reikalu.

— Kada jiai pranesze, buk 
josios vyras liko užmusztas ka- 
siklosia Larksville, 
berto Tamblino, ižgere trueiz- 
nos tyksle susivienijimo su sa
vo mylemu vyru per mirti. Mo
tore likos nuvežta in ligonbuti 
ir pasveiks.

Ponia 
prasimanius 
praėjusiojo 

Nedėliojo iSztažiavo su M. Vis- 
Važiuo-

Worcester, Mass. — 
Jule Stoszkiene, 
nauja automobili,

bari o n e pa si va žinot, 
jaut nuo kalno link Klinbo va
sarnamio, taip smarkiai su
drožė automobilium in medi, 
kad netik automobili drueziai 
sugadino, bet ir paezios susi- 

Reikia patemyt, jog in 
Klubo vasarnami kelias labai 
netikės, todėl ir važiavimas 
ten labai pavojingas;
atmint kiekvienas ten važiuo- 

Toks atsitikimas tuom 
szis nėra pir-

žeide.

taip
medi

tai turi

Kaip pavasaris atėjo 
Visur linksma ir smagu, 
Ir nuo vėjo ir nuo kvapo
Smagu, linksma ir ramu/

Sprogsta medžoį Ir žaliuoja
Golos krauna*žiodelius 
Prasidėjo baisi karo 
Balnoi broliai žirgelius.

Pabalnojo bėrus žirgus 
Žiba plieno kardeliai, 
Ir aplaistė aszarelem 
Apsiaszaravo ju veideliai.

Joja pulkas karžygeiiu 
Apginkluotu Lietuvos, 
Per ve r szirdi plieno kardai 
Mergų želes m y lemos. 
Su .Die v senas te v u želi

•T*
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Paduok plieno kardeli 
Su Diev sena motinėlė 
Palaiminkie savo sūneli.

Bernužėlis per tris dienas 
Nukeliavo ant kares, 
Siunti1 laiszka pirmutini 
Del mylemos paneles. 

Szis laiszkas mergužėle

*

u Gyvenimu Šzvėntuju 
rime o isz Eųrępp’s sunku gau
ti. Ka*du tnrosime tai del visu 
apgarsinsime.

1

• K. R. Frackville, Pa. — Kas 
tai žmrtnim apėjint, kati jojo
automobiliu szerifas užgriebė

' • - 1 .. •m J / J * . i . . ' u. r

arba likos apgautas ant kokiu 
ten szeru. Jeigu pats neturėjo 
ant tiek proto tai tas Visuome
nei ncapejna. Juk tai mokytas 
žmogus!? 
iszsimieg\)jo.
gana medžogos Ant jojo kailio, 
bei apie tai da užtylėsimo. Tn- 
mistos daiieSzima sunaudosime 
kada, prie to bus gera proga.

Kaip pasiklojo teip 
Norin ts tu rime

m

b....  .... .... i ........... ...

Nesupranta.
I’oni in nesziote: 

eitinekie su kūdikiu ant’’uly-
^No, isz-

czios, sziadien oras* SfflfMnr.’-'

tokis mažas kūdikis supranta 
kak tai szaltas oras!»v... . ' . ■

E, praszaii ponios, ar-gi

- __________________ . .

• Žverincziuje.
— Kas su manim ine js i n 

tigrisu kletkn, aplaikis 
markiu! <

200

Asz gatavas esmių.
Kaip (ai? Ar ponas bu-

Dviejos st u bos pft No. 510 
W. Spruce St. Du arklei, 5 ve
žimai, roges, dump-wagon, 
sztebelei ir maža farmuke. Vis- 

, Kas no
rėtu pirkti praszau atsilankyti 
pas mane, po No. (t.f.

dump-wagon

kas gerom padėjimo.
• • « i • *

' 510 W. Spruce St., 
ir.i_____ /-ifA—

< €

Pirmutinis del tavęs, 
O tu, gal man atraszysi 
Paskutini del manes.

Bernužėlis už meteliu 
Parkeliavo nuo vainos, 
.Jojo greitai aplankyti 
Mergeles mylemos.

Bernužėlis neprijojo
Ne prie kiemo vartei iii,
Rado gral^ paguldyta 

orp žaliųjų ruteliu.
“Oi! mergele, mergužėle 
Kodėl tu teip padarei!
Kodėl mano bernuželi
Vienu, viena palikai !

Miesto boksztai suskambėjo
Mergužėlė greit lydės, 
Oi, Dievulėliau, kaip man gaila 
Kaip man szirdis datures!

T

PRANESZIMAS.

Asz Kazis Matukas isz Coal
dale, Pa. pranesziu kad trauki
mas laikrodėlio, ka ketino but 
31 diena Liepos, tai tas trauki
mas likos atidetas iki I Dienai 
Septemberio per Labor Dav.

(t.(iO)

PRANESZIMAS.

Kellogg Radiator Corp. pir
ko Tamaqua Mfg. kompanijosjautis. ui\.^ (ii.^i u i\ liūtie iiiuin į i* t . T. . .i v ,. . . . dirbtuve. Jie ves sena bizni irkeliu važiuojant szis nėra pir-!*• ....

miltinis, tokiu nelaimiu ton at
sitiko jau kelintas, pirmiau.

Brooklyn,. N. Y. —Ant 217 
E. 100th St. pasimirusio Italo, 
Theodore Marcliesi szermeny- 
se, žvake apvirto ir uždegė pa
rėdus ir karsta,
žmones apgese ugnis, 

lavonas pavirto in 
Dabar ji pabaigs

Iki subėgo 
karstas

su-
Ellis Island, nes 

jo neinleido, 
vieniems me-

gyvo-J

sudegė ir 
nuodėguli, 
degint i krematori joje.

— J. Balsis, brolis kapito
no Balsio Lietuvoje, buvo 
laikytas ant
virszum kvotos 
nors sakėsi tik 
tams czionai isz Lietuvos atvy
kęs. Nors buvo daroma pastan
gų ji iszimti, bet vienok val
džia jo neinleido ir nusprendė 
iszvežti atgal Lietuvon.

— Mikas Balkumis,
nes ant 79 Gold St., sutiko ne
laime Liepos 11 d. Jisai ėjo 
Now Yorke gatve ir ji parmu- 
sze ant gatves pravažiuojantis 
taksikebas. Pakeltas nuo gat
ves dar gyvas, nuvežtas buvo 
Broad St. ligoninėn, kur už po
os dienu ir pasimirė. Ji laidojo 
Liepos 16 d. Kalvarijos kapi- 
nosze, isz k u n. 
ežios.

Kodžio bažny-
_  “V ’1

Grand Rapids, Mich. — Oras 
ezion nevienokis — viena die
na szalta o kita karsztis szuti- 
na. Darbai susimažino, tiktai 
tiojei turi darbus kurio stalo- 
riauna arba dirba maszinsza- 
puosia o mokestis nebloga, bet 
prastam darbininkui tai pra
gyvenimas sunkus ir brangus 
o prick tam raudos stubu bai
gei augsztos.
czionais gyvenimas del prasto 
JI___

Žodžiu, sunkus

statys nauja fabriku. Suteiks 
darbo del 1000 vvrii. Tas 
kia stoka namu 'l'ama(|ua. Asz 
turiu dar keletą namu ant par
davimo už prieinamas prekes. 
Dabar laikas pirkti namus Ta- 

brangyn.
(t.60

I* re kės ejs

refsz-

maqua.
Matvkite

Michael V. Wolfe 
(Vilkaitis) 
336 Arlington St., 

Bell Phone 193J, 'Uamaipia, Pa.

F. /<. Minersville, Pa. — Ge
riau tamista. 
dali Lietuvoje, 
tuos daugiau ne kaip toji da
lis verta, o priek tam paymi 
kito kaltumu aut galvos. Gal 
atejteje kas, galėtu prisikabyl 
prie tos dalies ir tavo pinigai 
pražūtu. Indok pinigps in ban- 
k as.

— lYuip im-i ponus ou- 
tumėl ant tiek drąsus?

— Kodėl ne? Nes statau 
viena, iszlyga.

Kokia 1
Iszvėsk ponas pirmiau

nepirk i nok kito 
nes tau kasz-

.    „ r. ■■ ,     IIW.» )M> .... |N.

Turime 2,000 Elektrikinu 
Prosu ir Iszparduosime po $5.

Iszsiusimo teipgi per paūžta, 
jeigu prisiusite $1.00, reszta už 
mokėsite kada aplaikysite pro
są, užmokėdami teipgi nusiun
timo kasztus. (A.22)

LOUIS WASCH,
1139 East Mahanoy Street, 

Mahanoy City, Pa.

Miestelije.
— Kaip sveika tele mylemo 

pono ?

luotus pagalius ir tt. 
lies in tas apeigas žiūrint — 
nežinojai, ar žmones tai daro, 
ar kipszai vestuves kelia.

Užsibaigė “
bliuda iu patvorį, deganezius 
pagalius vėl kur pasitaiko, ir, 

vėl tose inku-
Buteliukas tusztojo po

Isz sza-

U—

Pa k alnos G ra i tu s 
savo brolio isz Amerikos gera 
pinigu krūvele, ir gera ju dali 
Mauszinkui paaukavęs, liku
sias pinigais iszsistate sau nau
jus triobesius. Triobesiai buvo 
toki gražus, jog jo gyvenimą 
žmones dvareliu eme vadinti. 
Niekas, būdavo, pro jo gyveni
mą nepraeis, valandėlė nopas- 
tovejes ir juo nopasigerejes. 

' G raitus buvo jau gerokai pa- 
į augės vyrukas 
vaizdos, 
meilindavosi, 
medaus. Bet joms patikdavo ne 
pats vyras, bet jo pražus, su <li-1 dcgti. jnu ir saulute nusileido,

gavo nuo

ir prastos isz- 
bet mergeles prie jo 

lyg muses prie

apeigas” sviedė

in. vidų sueje,
1 1.1 S• ......... .. Jkf i

buteliukui, o kai visi buteįiAV i 
kai isztusztejo, vieni gulėjo ! 

kiti pasuotiuose *patvoriuose,
— visu jėgos atimtos.

Greitaus trioboje ramu, no 
mažiausio balselio nogirdeti, 
tik pasigorusiuju knarkimas 
ir kieme mažos ugneles trasz- 
kejimas. Mat deganti pagaliai, 
in skiedras pamesti, pradėjo

IĮ

— Labai szlektai, o kas 
niekiause, negaliu gedintis.

- O tai del ko?’
- Nu-gi ar žinai ka, dakta- 
susitare su aptiekorium ir

teip branges gyduoles užraszi- 
neje, jog ne spasabas gydintis.

ras

1 o

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Visoa reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksatais 
skurinais apdarais, auksuoti krautai. 
Preko su prisiuntimu tiktai $1.50 

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

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais 
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

(lėliais langais
prieangiu,
trobas,
broliui Amerikon, kad dar pi
nigu prisiųstu, nes trūksta pi
nigu trobų vidjii iszdabinti. 
Trims menesiams 
vėl susilaukė nuo
dar pinigu krūveles. Graito 
brolis pinigu, matyti, turėjo 
— užsiimdavo Brooklyne 
minos degtines
jos po žmones vežiojimu.

Gavės dar nuo brolio pinigu 
Greitus sumano iszkolti namu 
paszventinimo pokili. Isz sonu- 
senoves Lietuvoje 
t is, jog, nauja.

namai.
ir iszpuosztu I Kilo smarkus vejas. T’žsidego 

Graitaus triobos, ir dangus nuo 
gaisro paraudonąvx>.

Kai žmones subėgo, jau rado 
Graitaus tvartus ir kietis su 
visais gyvuliais ir grūdais su
degusius, jau pradėjusi ir gy
venamoji trioba.degti. Vargais 

žmones girtuoklius 
o namu užgesinti

Pastatęs
G raitus nurasze dar

praslinkus, 
savo brolio 

k ru voles.
matyt i,

na-
gaminimu ir

ratai

t

1 yra papro- 
trioba pasta- 

czius, sukvioeziama gimines ir 
, prieteliai pasilinksminti. Sve- 
eziai ir tuszti neateina: mote
ris atsinesza visokiu užkan
džiu, o vyrai — buteliuku, 

lietuvis, 
ir norėjo visus lietuviszkus pa- 
proezius sekti. Pridarė aluezio, 
prikepė pyragu, 
žąsiuku, sukvietė 
mus kaimynus ir draugus.

aplinkui buvo

atsinesza visokiu 
, o vyrai —

G raitus, kaip tikras

parsziuku ir 
sau tinka-

go ir mirdamas tarė:

lakstantis Naktų

Naujas 6 ruimu su
girdėti dainn balsas sklpl'"> mau'b'kle

Bet to dar

jis sziaip in
“Drau-

Gcrbcmasls Tamlstal:—
Sulaukiau nuo juau aiunczlamot 

Tukatantlr 
ui kuria tariu 

szirdinga aeziu Ir labai džiaugiuos! 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti? 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra Žingeidi! skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa^* 
aljuntl kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Asz visiems linkScziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena’* nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczlai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonya, 
Czekiszkes vai. .

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

vardu knygamano 
Naktų ir Viena

u

Pora varstu 
girtu

Graitaus trioboje.
negana. Paupiu Baltrus suma
no kitokį pasilinksminimą. Pa
lipęs ant kėdės,
susirinkusius prabilo:
gai ir drauges, mes einame, lyg 
vėžiai, atžagariai. Kunigai pir
ma triobas paszventina, o po to 
tik/Valgoma ir geriama, o mes 
dar triobu nopaszventino ulio- 
jame. Taip negerai. Mums trio- 
boms paszventinti kunigu ne
reikia, mes ir patys galime jas 
vandenimi aptaszkyti. Tai va
lio prie darbo! Tuo vieni pri
pylė bliuda vandens, kiti iu 
tvaria nuėjo, nupjovė kumelei 
uodega ir isz jos krąpyla pasi
darė, o Baltrus apsivilkės bal
tais trinycziais ir marga mar- 
szka apsigaubės, 
“aspergos” 
szventinl i.
bas giedojo kas 
szauke, roke, szvilpe. 
žvakių neszo užsidegė

negalais 
iszgelbejo, 
nebegalejo.

Ant rytojaus iszsipagiriojus 
G ra i ta s su savo svoeziais ka tik 
isz.proto neiszejo. Visas jo tur
tas sudegęs, o svecziu — 
ir arkliai.

G raitas vėl praszo savo brolio 
pinigu, bet ttis ju jau nebepar- 
siunte, nes ir jis pats jau in 
Brooklyno policijos rankas pa
kliuvo.

Graitas isz sielvartas apsir- 
“Toisin-

gai mane Dievas nubaudė, už 
tai kad leidau savo trioboje jo 
varda iszniekinti.

P. Kriukelis.
ANT PARDAVIMO

namas
ir kitokios 

vigados, in kuri tnojaus gali
ma i nsi k raust y t i. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki
tės ant adreso (t.f.)

317 E. Pine St.,
Mabanoy City, PA.

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

Asz parduodu farmas. Esmių ežia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnua 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. 
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

11 metu

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2
Antanas Macunas, 

R. 1, Box 51.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public

Irons, Mich.

Yra tai ketvirtas iszdąvilnas tos puikios knygos, tas
Teipgi galima 

Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

parodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti in Lietuva.
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STENGĖSI ISZGIALBET MILIJONIERIŲ SŪNELIUS NUO ELEKTRIKINES KĖDĖS.

r*
L

y

Advokatai žadintoju Leopold ir Loeb, sunclei milijonierių kurie nužudė savo giminai
ti Franksa, stengėsi praplatinti žinia, buk abudu iszgamos yra ne pilno proto, t__ ------
stengsis visom pajėgom davesti per gerus daktarus,

bet valdžebuk abudu iszgamosyra ne pilno proto 
, jog abudu yra pilno proto. Butu tai di- 

džiause neteisingysta ant svieto, idant,pMlijonai pervirszintu teisingysta. Paveikslais parodo
žudintojus kvooziami per detektyvus kada paraszo kerszinante gromata Franko . tėvams 
idant užmokėtu jiems $8,000 nes kitaip vaiku nužudins. Pinigus norėjo sunaudoti ant geru

_

užgiedojo 
iszojo triobu 

Eidami apie trio- 
pasitaike: 

Vieton 
degu-

ir
Jeijfti norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampai Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kaskart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio*
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Pagerintas ir patlauginl^p 

t • • • ft 11 I _

r,
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NAUJAS DIDELIS 
SAPNOR1US

i

!<

■■■ ■■■ i

mni II n'i^t'

iszleidimas. Sudėtas per sę- 
novos ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai, 
apdaryta kietais audeklineis

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa.
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