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ISZ AMERIKOS
SEKE PASKUI MOTERIA
KURIA VĖLIAUS NUŽUDĖ.

Philadelphia. — Sekdamas 
paskui jaja isz Mount Carmel, 
Pa. in ezionais, isz kur motore 
buvo iszvažiavus idant 
nuobrodžio
Delinskiem* likos mirtinai |>er- 
szauta praeita Sereda nuo ko 
vėliaus mire in kėlės valandas, 

paleido

iszvažiavus 
pasislėpt,

’•’S
a
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W. D. BOCZKOWHKI, Pre*. A H(r 
f. W. DOCZKOWNKI, Kilor
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PREZIDENTAS AMERICAN
I FEDERATION OF LABOR 

GOMPERSAS MIRE.
San Antonio, 'I’ex.

pers, mire Subatos ryta,» 
7v. An'ano hoielije.
(iomporsa> ginu* Londono 18- 

50 meto i>z vargingu tėvu — 
žvdu. pribuvo su tėvais in Xew 
Vorka, t u rodamas 13 
vo vedins, paliko paezia ir 
nu. Darbininkiszkn vadu buvo 
k o 11 e 
to.

Badai jojo vieta užims v ic<*- 
prezidenlas James Dunean ai 
l>a jojo sekretorius b’rauk Mor) 
risen.

Szi mas

k

fe

nuo
Zof i jo

met u. Ru
su

į »<•]■ 40 met u uu<» 1 881 me-

Vyras, kuris 
moteria persiszove pats iTLszir- 
di, mirdamas tuojaus. Tragedi
jų atsibuvo name kur Delins- 
kiene radosi ant burdo.

su

SZ11V1 UI
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Delinskiene naszle su trijų 
metu šuneliu radosi savo kam
barėli je kada atėjo žadintojas 
ir panevali insigavo in motvrvs 
kambarį. Xepoilgam gaspadine 
iszgirdo penkis szuvius. I 
gus in kambarį rado Delin.-kie- 
nia gulinezia ant lovoš o 

revolveriu

RADO SUDEGUSIA PACZIA 
SKLEPE.

Lancaster, Pa. - 
miaukė- >avo paežius 

lnbe-tlH> pažiurę! kas
surasdamasat šit iko,

žndin- '-ulinezia ant
loja ant grindų >u 
rankoje.

Deliu skiene buvo 
Delinskio,

pati Sta
nislovo Delinskio, kuris likos 
užgriautas k ašy klosią 
Carmel trvs metai adgal.

I

V vras ne- •
isz s k le
su ja j a 
moteria

eiment mill grin
dų prie poeziaus sudegusia ant 
micrt. Motore Mr>. J. B. Ke i 
ling, t urejo 69 met u 
a ja diena nuėjo
r nežinomu budu užsidegė antMount

į<u ! josios >zlebe<. 
rio kurni atrado tik keturis me Į 
nesiūs ;
po jojo mireziai naszle apsive
dė su kokiu tai FTanu Ala bai
du kuris buvo dideliu kazirnin 
ku. Manoma, Imk moterei nu
bodo gyventi su juom, iszva- 
žiuodania in Eiladelfijo in kur 
atvažiavo paskui jaja Alabur- 
da ir ten jaja užtikus nužudė

( >
i

amžiaus 
užpilt paežiu

< I < i l I < l < l’ » l I l\ h V U I I i > 1 l H 
adgal. Iii trumpa laika LOTINA KALĖJIME, TE- 

VAS MIEGOJO, O KŪDI
KIS DEGE.

• -*■ «" ■ ' T M1**1 W 8

ja ja ir pats save.

STATYS 80 LAIPSNIU 
NAMA. 

\ o r k. —

<

0 GAL BUVO TAI BAUSME 
DIEVO?

Boston, Mass. — 
Savickis, kuris 
pameti* savo 
tėvynėje o ezionais susipažino 
su Kaire Visnianckmm* su ku
ria nesenei apsivedė, 
si oi i slide ant prov 
skunde gimines jojo pirmuti
nes

Diena, kada ke! itio atsiimt i j 
teismas, Savickis staiga! krito! 
negyvas 
nio.

i
I >aczia

Stanislovas 
melai adgal

i r va ik us j

LIETUVOS
LIETUVIO SĘALTYSZIO 

PRIETYKIAI.
Giraite, Valkininku

kaim<» szal 
įos miestelin

ISZ
valscz.
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INDUSU KUNIGAIKSZTIS.

lB»

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Lawrence, Mass.

36 METASfe

t

iYfw®83 liti

I ’as mus 
naujenos blogos, fabrikai sus
tojo arba mažai dirl 
ir tokiu žmonių, kurie nedirba 
visa meta, nes * r

I ^ • . .i szineje žmonis po KP, 
lerio.

w,i

’■'1

•a. raudasi—- Nesenai Girai 
i t v szius vožė I *er os, nes ji a p- j
i vus miesteli n tapo

kef ino
pas <

paezios už >\ et imoterysta. i

nuo szirdies sut ruk i-

‘S

)
laktam ligoni. A t važia- 

I >o|oei jos'/'J darbu sunku

j suimtas ir intartas noris purei-
gauti, nekiirie fabrikai nnmii- 

ant do
1 jot u\ OS 

<r 
mi

ežiu Va
rėnos stot iii ir galop Giraitėm 
......... igoni palikb, 

nuvaro I

j Ii Nepriklausom )S I

i pušim. Suimta szJdtysžiii drau
isu silpnu ligoninį, policija

Matyt savžine labai kankino , vare Mergažerini isz

Savickį, kas .jam labai sujudino ' ’ J
szirdi. 
Teip

ko 
užsi ba i ge

staiga i mirė, 
gy vast is

mm 
ta i

žmogaus dvieju motel iu ir ke
tiniu \aiku, ezionais ir ant ki
tos dalies svieto, ir rodos baus
me I >ie\ o ji pateiki* staigia 
mirezia. Xosiisilaiike Savickis 
žmogiszko nusprendimo ant 
szio svieto...

nusprendimo

UŽ 60 CENTU GAVO 
10 METU.

W. C. I'liiin- 
apiplcsze Ac-

A list in, Tex. -
kuris

piilla banka ant O cent n, likos 
kalėjimą ant de- 
Priek tam

leszimls metu už pav

derbitck,
i 
nuteistas in 
szimts metu, 
kitus i
girna automobiliaus.

gavo 
o

szaltyszin 
sodžiui! 

į pas policijos virszininka.
Sma l i n i dk 11

Perp žinoniii tankus ne- 
nesupratimai is/ 

ant 
nes ezionais vra 

l’erp

. - T 
sutikimai ir 
priežasties pasidalinimo

į keliu partijų, 
žmonių visokiu pažiūru, 
parapijos nesutikimas.
I vėrėsi tautiszka o 
ri nuo Ajrisziu jungo atsikra

Ajriszei jodo

fu

I
i

M

,rf

lies
ir lenkai no

I

Po- 
insake at- 
Smaliniu- 
g s n szal 

Giraitei! ir 
visai

lirijos virsziniukas 
vežt i ligoni pas ji 
kuosna. Policija (Iranj 
tyszinm siigryžo

Smaliniukuosiia
(,'zia policijos 

patikrines, kad
; ligonis t ikrai silpnas, liepi* Ii 
goni vežti namo Giraitei),'o
............................... Vaitakarcz 
min ir isz Vaitakarczminio ga 
bitinai nnsiunsta Valkininkuo |

Į VOKIECZIAI APVOGINEJA

nuvožė 
j silpna ligoni, 
s virsziniukas,

namo
szaltvsziu varvti

Szis Indusii kimigaikszt is 
. ra parodytas ( .’) tikrai kara- 
iiszlpu, nes jojo

galima pavady! szita pa
roda) susideda vien isz brangiu 
/.emeziugu ir aukso, 
nei laikvt
Madras, Indijoi, 

4 >< *
I J\

rubai (jeigu
pi p

tI

pasirodo 
arta.

Ant nese- 
apvai kszcziojimo 

jojo szviesy- 
padonanis pirma

siia, isz kur buvo paleistas.
Reikia pastebėti, 
szius turėjo starostos iszduota . 
liudyma, vienok policija in ta: | 

! domes nekreipi*;

kad szalt v I PACZTA.
Su prisiartini-

ii 
i®

I

lyti, nes 
sprando visokeis budais.

— t Iras czion
bet žmonelei serga ir greitai 
mirszta, daktarai mena buk iii 
fluenza vela sugryžszta.

t Diena 2 Gruodžio 
ezionais Kazimieras Szarkszni 
44 metu, palikdamas dideliai 
miliudimia moteria < Ina ir d 
de Joną Szarkszni 
Shenadorije, o 
ko senus tėvelius, brolius ir sc 
šeri. V elionis paėjo isz Suva' 

gnbi*r., Seinų
Laipolingo vals., ir parapijų-. 
V’ilkanast rio kaimo, 

suvirs/.

nik

gana gražus 
ir g

tui r-

i t

g> venant
Lietuvoje pali

»inson, kuri
i

'I lojo
*' ) s t(>
\nglijoi ir buvo

ANGLISZKAS SKANDALAS 
. SU INDIJOS PRINCU.
Sztai paveiksiąs Mrs. C. Ro

si! pagialUi hitu
psnieižiku ir apgaviku inpai

Indijos princą, inpedi 
KaMimiro, kuris lankėsi 

žinomas kaipo
MLter A.” apgaudami prin- 

siiviozmn ant milijoną do
leriu.
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I
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Wood St. Stanley Vrėčka, 4621 
So. Wood St., gitapo paszautas 
ir sunkiai sužeistas, 
buvo Jobu 
Wood St.,
džiai sumusztas, kad yra arti 
mirties.

...........  ; I Bcrlinas.
jai' i'i'ž.t'i'iika. i "" »zvenczin vagy.-

1 kad jis lietm is ir galima ji su

k u uber., apskivzio.
Szovikas 

Kaczmar, 4954 So. 
Iiko gi

a pi ple>zi net
,ųai gromatas

jis ir Ameriko kūrinsią randa
i pinigu. Slapt ingu budu ding 
a >

>.ožna <liena.

paczta o 
isz Angli-

rudoji >
'at ing

Amerik'
20 meti

M. 
kurios spe

South Windham, Mass. -- 
Mare Karan.-kiene sėdi kalėji
me ant keturiu menesiu už da
rymą munszaines. Laike josios 
lebuvimo namie, josios vyras 

ketino rupi nt is jiiju maža duk-
I ’ravažiuojent i žmonis 

lutomobilium pro narna, užte- 
mino jame liepsna. Kada žirni
us inbego in minia persistatė 

reginis: Mygė ku- 
gulejo kūdikis buvo visa 

gulėjo am 
rrindn lempa, nuo kurios užsi- 
lege v\ ge. Kūdiki pagriebi* isz 

• yges, bet vargsze buvo teip 
apdegus, jog in puse valandos 
mirė. Kitam kambarije malszei 
.'įliejo tesąs ir nieko nežinojo 
įpie užsidegimą vyges.

velia.

.xew 
kompanije isz cziouaitiniu ka- :<*ms baisus 
pitabstu neužilgio statys mil-I ioje

. a

ziniszka narna, priesz kuri di- liepsnoje, artimoje 
namas

niu kuriami*

džiauses sziandleninis 
Woolworth, iszrodys kaip nyk- 
sztukas.

Tasai milžinas turės 80 laips- 
talpysis visokį

bizniavi ofisai. Vžims visa blo
ką prie Broadway ir bus 30 
laipsniu augsztesnis už Wool
worth narna.

MOTERE UŽ DAUG MILTĄ 
VOSI, NUŽUDĖ JAJA.

Reading, Pa. — Kada dvi 
dukreles stovėjo kam pelijo dre
bėdamos isz baimes, Antanas 
Wichrowskis, 38 melu, nužudė 
savo moteria Juzefina, 38 mot n, 
paleisdamas in 
vius nuo kuriu

jaja kelis s/.u- 
tnoj mirė, po 

tam isz beg i as laukan norėjo 
sau paleisti kulka iii smegenis, 
bet revolveris neiszszove. .No
rėjo nuszauti viena isz savo 
dukrelių bet 
neiszszove.

viena 
revolveris teipgi

Zudintotfu palieije 
suėmė ir uždare kalėjimo.

Antanas pasakė 
buk jojo pati už daug miltav 
si ir krosino savo 
draugavo su kitais vyrais to
dėl nutarė jai ir sau padaryti

Taji vakara atėjo isz miesto 
užsigeriąs 

szauti in moteria.
JESZKOJO MUNSZAINES 

RADO 50,000 DOLERIU.
Boston, Mass. *— 

cije atėjo in narna ant North 
End, jeszkodama inunszaines ir 
pradėjo krėsti po narna, vieno
je szlupladoje rado 50 tukstan- 
cziu doleriu bumaszkomis. Loc- 
nininkas stabu nieko neiszaisz- 
kino palicijai apie pinigus, sa
kydamas buk nežino kiek pini
gu ten radosi. Palieije paėmė 
pinigus ir locnininka, nuėjo in 
banka ir pinigus padėjo ant jo
jo vardo. Kasijerius su pagial- 
bininku skaitė pinigus per visa

rn

gerain

NUŽUDĖ SAVO MYLEMOS 
MOTINA.

(‘leveland, < )hio. 
Tvaszkiene, 42 
♦ riju paaugusiu 
kuriu vvriause 
“ant vieros * t

vežioti su silpnu ligoniu, 
dorovini, motina nužudyto ru-i kurs jau vargiai beiszuis.

Kopenhaga. - Maria Feo- emiis

s isz k o caro, 
szirdies liga.

pavojingai SC1 a
i :
nimas ligonis 

\ me ri kos.: isz
nesenai 1 >’

Ali 
rvže -

LENINGRADAS VELA UŽLIETAS.

'' '''■ J

Sztai kaip iszrodo Leningra
das kada upe Neva vela iszsi 
liejo ir kerszina užliejimu viso 
miesto.

^4 ‘Pt _____MtrgL -
1. ;|f:
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žirniai gromatu isz pacztu Į<on)is |j1<os 
pask)t e j j paturna\ oValdže

Niekt vvus ant kožno paez’o, 
• ‘t lyg sziam laikui 

vagi it.

in paczta .'
ML 1

nusus.-kiti
jei 1*Ir kaipgi susek 

dys virszininkai apipii >zine
J

iŠ i •X-

4' J

r*»gvveno

Elzbieta 
metu, motina 
dukteriu, isz 

I .ena,
su kokiu tai Vla- 

lu Sadovskiu su kuriuoni susi- 
stengesi

( 

pažino Detroite, stengėsi vi
som pajėgom prikalbyt dukre
le idant pamestu toki gyveni
mą ir apsivestu kaip visi žmo
nis. Ant g 
dukrele prikalbyt ir 
s 
Vladas ai lanko sa v 
kada to

Isz Visu Szaliu
LENINGRADAS VELA PA

VOJUJE UŽLIEJIMO.
Leningradas. Upe \e\a

pergv vpiio

Prigulėjo prie draugystes 
D. Auszru N artu,

palaidotas o drau 
savo mirusiam 

draugui k u riešui ūkavo puiki;
Laidotuves atsibuvo 

bažn yt inem*- 
pamaldomis ant kapiniu. Velio 

Kazimieras buvo ramau 
is, miclaszirdingo.

i szirdies todėl negreitai likusi1*
1J

vainiką.
iszkilmingai su

It ms
EBASZNINKAS NEPR1BU | budo žmogų

tiek skau- ■'j

Sumiisze gi ji tūlas 
John Krnczka 
Kaczmar savo

t

!F;

jau po to kaip 
bai^uji darba 

bu v o a 11 i kr*.*' A 'M jie; taipjau 
ir S 
Mrs. Mary 
Wood St., 
prisitraukė inunszaino. Eidami 
isz budynių visi užėjo in k^r- 

lar daugiau i>zsigeąj^ f(

.‘ganais

<
■ ' M

buvo 
Dusak, 
kur jie visi gerai

budynėse
4940 So.

'ti
.1

t
H« 4VO ANT LAIDOTUVIŲ.

K rokąvos 
iete, kaime Janiivkoje, 

vargonininku ant 
•alpiniu, sustojo prie 
i<apo ir lauke atvežimo nebasz- 

inko. Kunigas n'sulaukdamas 
kimo, pranesze apie tai palici 
;ai, kuri iszsznipiuejo, buk tai 
’ m vo 
■aus, kuris

K roką vas

( .-as atėjo su 
<ai>iiiiii. sipinin,

I pa-f 
knni-

iszkasto

| ;e užmirsz jojo atminti. Laid 
o graborius B. (’ziiirlonis.

cziama <
Begeriant turbūt

pradėjo
prasidėjo 

delko jis invyko 
nes nei vienas negali tinkamai 
papasakoti kaip ten isztikruju 
buvo. Sužeistieji 
veiks. Kaczmar tapo aresztuo
tas ir kaltinamas žmogžudyste-

Ii t

susipyko ir 
szaudvti.

s/.audimas, 
nėra aiszku.

Kaczmar 
Kųip

i

■‘tnĄ
; I

Worcester, Mass. — Antanas 
Stelmokas (Stemakes) isz Bar 
re, Mass., teisme buvo baudžia 
mas už peržengimą autoniobi 
liu bėgiojimo taisyklių; jis au 
tomobilium važiavo girtas, ii 
todėl teismas susendavo jo au
tomobiliaus laidai

— Princtono

gal ir pas- ”1

Jh
\ leno žmo- 

‘s snszelpi- 
ma isz vietines kasos ant palai- 
lojimo savo draugo,jhimo isz 

. kaino.
| DREBĖJIMAS ŽEMES ITA 

LIJOI IR VOKIETIJOI.
'I’rieste.

Irehejimai žemes atsibuvo Ju- 
Venetia. I)aug miniu 

kaminai sugriuvo, 
nesužeista, l’dine 

:<‘legral'ai ir telefonai sutruko. 
Padua teip-gi sukrato gana 

• markei.
Krank lordas,

Alpu aplinkinėje

a pga vysta 
aplaiki

K

PAVEIKSLAS UŽMUSZTO 
ŽMOGAUS AKY.

Bėrimas. - 
žmones 1 
vaizdas,

— .\uo senu seno- 
tiki, kad paskuti- 

, kuri mirdamas 
ir kuris in ji

ves
uis
žmogus pamato,
padaro dideli inspudi, pasilie-

liane ir
-ut ruko
bet žmonių

ir

Du gana smarkus

apyrubeje.
ūkininkas J. Gužutis 
gai susižeidi*.
skerst meieli,

pasiekta

*3
— Per Naujus 

diena Gru<xlžio ant
Pittston, Pa.

Metus 31
•ales parengė puiku ba

lių ir pokyliu
Kliubas su 
ga penki doleriai.

musu

Rikes
\ii

f ii

Lietuviszkas . 
vakarieuia. Inžan- 

Komitetas 
susideda isz musu progresi- 
viszku jaunu žmonių kaip Jur- 
izio Skelo. 
daiezio ir kitu, kurie stengėsi 
szi balių 
kiaušiu, l’žkvielimai jau likos 
iszsimist i.

And. Kižio, K. Gu
|M

i

i*.i
’' '‘ii
I

I

I
! "'I

sauval
ėj o- parengti kanuopui

suk ra t eiszkilo ant 26 coliu ir kyla kož-' ha jo ak\.-e dagi jam numiius.

lieija
o miestelio po- 

tatai patvirtino, 
bet isz mirusio žmogaus akies 
nufotografavo visa toki pa 
veikslą, kurs 
(lybes byloj Ims 
kaipo liudijimas.

Priesz savaite
AngersztiMH’as nužudė asztuo
li is žmonis — visa szeimyna. 
Lavoninėj, apžiurinejant lavo
nus, vieno ju aky pastebėta ne
paprastas paveikslas.
veikslas aiszkiai rode poną An- 

iszkeltii rankoj 
siaubo isztikta 

Ir tas paveikslas 
mirusio žmogaus aky buvo nu
fotografuotas.

Kelno universiteto profeso
rius Bohne, 
stebuklą sako, kad tam tikrais 
atsitikimais, kur žmogaus ner
vai esti smarkiai užgaunami, 
akies nervu cent ras, in kuri at- 
simusza, atsivaizduoja baime 
silkeles objektas, nužudo pajė
ga kitiems daiktams atsivaiz- 
duoti iv pasilieka, noiszdilos iki 
mirties, kaip kad, fotografine

1 z”* 1 e 4-

Ilaba r Ilaigei 
n e t i k

isz Baltiko mariu 
didele

30 prie El.s wort hna diena 
puses 
M iestas

falo motinai pasiseko 
dukrele 

ugryžo pas motina. Ana diena 
o paežiu, t 

ji jam pada\ inejo over- 
koti, užtiko kiszcmiuje re'volvo- 

kad jisai nori 
iaja nuszaut, Lena suriko. Mo
tina ant riksmo atbėgo iir kam
barį. Vladas szove in jaja du 
kartu ntiszaudamas motina ant 
vietos. Ant palicijos Sadovskis 
kalbėjo, buk

palicijai,
o-

veida ir Manvdama

()

užėjo didele viesulą, 
pasireiigineja kovot i 

užliejimą. Gyventojai 
yra dideliam pavojuje ir ren
gėsi apleisti miestą.

o priesz

NORĖJO NUŽUDYT 
KRASINA.

ir pradėjo

Kada paii-

tai padare vien
tik isz kerszto kad motina at- |)O|ševikai
kalbino Lena nuo jojo ir neno
rėjo su juoni sugryžti in Det
roitą.

KAZYROS PRIEŽASTE 
DVIEJU ŽUDINSCZIU.

Chicago. — Rūpestis kad pra- 
losze daug pinigu kazyravime, 
stumę Mrs. Franciszka McCroy 
ant nužudinimo savo szesziu

Paryžius. — Kokia tai moto
re stengėsi nužudyti Leonida 
Krasina, nauja soviatini ambn- 
sadori in Krancije, už tai kad 

_ __ i nukankino josios 
broli. Aloteres vardas yra Mare 
Ergievieva kuri pribuvo isz 
Xew Yorko tiksle nuszovimo 
Krasino. Palieije uždaro moto
rui kalėjimo.

KVAILAS SUSILAIŽI- 
NIMAS/

James Laft’roy
su Karolium

London. — 
ėjo ’ĮsZ laižybu 

metu dukreioHnpo tam pati sau Smith, jog jisai sulaikys elek- 
trikini vejadari (fana) *su savo

Laižybu noiszlaimejo,
atėmė gyvastį. Vyras motorus 
nekarta turėjo užmokėti skola nosių.
savo moteres o paskutini karta nes sparnai vejadario nukirto 
atsisakė daugiau mokėti kuzy- Laffroy ••II 11. nosi ir dabar guli Ii-

• r___ _____  • i. •

gerszteina su 
kirviu puolant 
savo auka.

visa
vienoj žmogžu-

pa varto! as

direktorius

e-
Tas pa-

a isz k i ndnmas ta

Vokietija. — 
davėsi jaus! 

smarkus drebėjimai žemes, Jie! 
bledes nepadaryta.

SU ANTRU PADARE KAIP 
SU PIRMU.

Sunokus. —- Xe senei mutere 
palici jau t o Marszalko, nužu
džius savo vyra kirviu, iszteke- 
jo už Pisarczyko, su kuriuom 
negyveno sutaikoje apgaudinė
dama ji visokeis budais. Ant 
galo kada jai pradėjo i.szineti
nę! josios neteisingumą toji už
davė jam kirviu per galva du 
ypus nuo ko ir antras vyras mi
re. Stebteina, kad palicija jaja 
paleido po keliu dienu 
liuosvbės.

ant

ka kavos, ir t nejaus Mount Carmel, Pa.

MUSU VAIKAI.

Dode ar man duosi vie
na zuikuti?

—- Kad asz vaikeli
riu!

ne tu-

Tai meluoji dėduli, tėte 
sako" kad turi pilna galva zui-

I Ir iiii I

■u,#

urnai mirė. Kad

lavonas;

pavojin- 
Prisiruoszus 

tam pasinius 
ežius, peilis nusprendęs szaliu. 
patrauko per kaires rankos gy
slas ir jas nupjovė. Labai daug 
kraujo nutekėjo, kol 
daktaras.

— Gale praėjusios
tęs staiga mirtis pakirto 
kubą Baldoni, gyvenusi po No.

gatves. Jis 
prieszpiocziams iszgere puodu- 

sudribo
ant grindų, isz kur jau daugiau 
i tepasi kele — 
persitikrinus kame priežastis, 
nugabenta jis miesto ligonbu- 
tin, kur .analizuota
daktarai pripažino, jog jis jau 
nuo seniai konto plancziu džiū
ti ir ta ji dabar pakirto. Pripa
žinus ji mirus naturaliszkai. 
pargabenta namo ir imtasi prie 
jo laidotuvių. Velionis priklau
so prie S. L. A. 57 kuopos,
szios kuopos rupeseziu ir tapo 
turbūt ir kiek szeimvnos.

“A.T

tad

Segal kriaueziu 
s Milwaukee ir 

Girard, staigia mirtimi numirė 
Ignas Raustis. Pavalgęs pietus 
jis sudribo ir už keliu minueziu 
buvo negyvas,

Ignas Raustis buvo 48 metu 
amžiaus, vedos, gyveno 4350

Chicago. — 
dirbtuvei, prie

gyveno
S. California Ave.

— Bruno Disniewski, 4910 
nuszautasSo. Wood St., liko

— Kum
Ignotas Maciejewski kuris hm
vo ezionais prabaszium 
.Juozapo bažnyczioje 17 
aklgal, mirė praeita Nedelia 
Norwich, Conn. Velionis turė
jo 48 metus amžiaus.

praeita

KLAUSO.
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Pati in savo \ vra:
iszrodai! Girtas

SZA’,

metu

— Žino
gnu, kaip tu 
kaip kiaule! Kitas nuo šarma 
tos po žeme palystu.

\ v ras; — 
klausysiu tavi 
nuo kelnores.

'l iek to duszelo, 
duokie rakta

di fl
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RŪPESTINGA MOTINA.
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M arjuk!
O, ka misiute!
Asz iszeinu in ana galu
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'i S™M
ji

npesto... ])asakyki<‘ maniszkiiu 
kaip isz darbo
vaikus apžiūri ba asz be vaka 
ro nešugrysziu, 
zauniję, jog asz
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tegul man no
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Prisiartinant 
pasztas yra baisei apsunkintas 
ir reikalaus mažiausia pelikes* 
deszimts tukstaneziu daugiau 
darbininku. Paežiui liejot dar
bininkai kasztuos pustreczio 
milijono doleriu daugiau. Pa
ežiam New Yorko paczte reika
linga 20(>0 darbininku o ant 
geležinkelinio paežio turės pri
imti 20,000 daugiau.

eI
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t

H. 
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Pemwylvanijoi yra stokus 
suvirszum penkesdesziints tuk
staneziu namu del 250 tukstan
eziu žmonių, l’hiladelfijoi sto
kus 20,000 Readinge, Wilkes 
Barre, Shenadorije ir Mahano- 
juiteipgi ( 
ypatingai 

vietos

ll

lidelo stoka namu. O 
musu aplinkinėje 

kur vietos jau nesiranda ant 
<lat vmo namu.

Ateinanti meta badai Penn- 
sylvanijoi iszduos 275 milijo
nus ant 
visuosia pavietuosia, 
brangesnios ne kaip szimet.

iszduos
statymo nauju st ubu 

bet bus
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Nebraska valstijoi neužilgio 
užeis tiesos kurios perskirs ve
dusias poras kurios per du me
tus nesusilauks 
juju nenorės g
jaunos vedusios moteres ne no
ri 
dirbti ir 
namines nelaisvos,

kūdikio arba 
imdvti. Sziadien

I

augyti vaiku, nes veluk 
būti laisvos ne kaip 

nes szian- 
dienines moterėles geidže grą
žei pasiredyt. turėti gorus lai
kus, visokius papuoszus ir kai
linius.

Visi kandidatai
turės

pas daktaru ar 
ant a ps i ved i m o, 
bilus

nes

in
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ant egzamino 
v ra tinkami •
jeigu naujas bilus pereis per 
Nebraskos legislatura ateinan- 
ezia sesije.

Amerikonai sunaudoja ant 
meto arti 300 procento galonu 
vandens už ouropieczius, o kož- 
na Amerikoniszka sze:mvna su- 
naudoja 7300 gaišint vandens 
per menesi. P»e muilo ir neapsi
eina nes jojo sunaudojo praei
ta meta.net du bilijonus svaru 
<• vienosia dirbtuvesia darbi
ninkai sunaudoja 500 milijonus 
svaru muilo per meta. Ameri
konai teipgi insitaise praeita 
meta 700,000 nauju maudynių o 
ateinanti meta juju ketina in- 
sitaisyt apie milijonas szeimy- 
nu.

Amerikonai vra szvariausi 
gyventojai ant svieto.

v ra

valstije gy-

I[
I BĮ
-

ll'
ir’ ''
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lerius. Tame snmisžime farme- 
rio duktė . szparkosi au .• savo 
jaunikiu ir pradėjo abudu beg-
ti in visz.tine, kur sėdėjo apie 
desetkas visztn pereklių ant 
kiausziniu, drauge su jeiseis 
inbega ir szuo, jaunikis szoka 
isz baimok ant laslu kūrinsią 
visztos pere jo, tosios lūžta, ko
los visztas sutrynė ir daug isz- 
perotu kiausziniiL Sztai ver- 
szelis iszlenrla isz sodo, priėjo 
prie pakabytn del iszvedinimo

BAULK--------
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po tuo randu per burna ir no-*noli. Pasako: “avinėli pasipur- 
’ — avinėlis pradėjo pur

tytis, o isz jo pinigai byrėt. Da
nielius tik renkasi; kada prisi- 

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.'užaugus, davj'o jiems tūkstanti trinko pilnus kiszonius, pasakė: 
____________ _ . - a atsiėmė vaika. Tada jau lie- “avinėli nosipurtyk!

30. z
Turtingas pirklys ir varguo- ’ mimo.

Lietuviszkos Pasakos.

/

h ll-v

I si, kursai liko nuo porploszimo. (tyk!” 
, Ir vėl enie dereti vaika ir in*

■ j kajjnnoti, kadį jie nesutiks, jam

iiilliillT^v

Į
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Pen n sylvan i jos 
vena tūlas farmoris kuris vra 
pagarsėjus isz savo skupurao o 
ypatingai ne norėjo mokėti už 
laikraszti, tiktai pasiskolinda
vo nuo kitu arba staezei sakant 
pasivogdavo.

Ana diena sugryžo tasai sku- 
puolius namon, o iszgirdias 

yra kokia tai 
stebėtina naujena, pasakė savo 
šuneliui idant kagreieziausia 
bėgtu pas kaimynu farmeri 
|>arneszti laikraszti. Vaikas pa
žinias kojas po pažaste, dui pas 
farmeri. Bėgdamas per soda 
dalypstejo kasza su biteini, bi
tes apspito vaika isz visu sza- 
liu, ir padare dideli larurna, 
varginga Petruti baigei sugylė. 
Turėjo per tai bledes ant ketu
ri u doleriu. Tame negalas, nes

namon, 
kad “Saulėje”

■V NESIKANKYK SAVES.
Jcisru jauties! koki ncRmmma sa

vi,i e kaipo tai viduriu užkletejlma, 
perszalima, kosulį, dusuli, su n kuiną 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausmą, iszgasti, nesuo- 
tumai nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesfkankyk virs?, 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei- 
kata, knip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valinio, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliusto, nuo 
*trenu skaudėjimo, viduriu užkiete* 
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
rervu ligos, tszgastios, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 86c.. Nuo balt-lige* del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkni 35c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
\alimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szvcntuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
Knygų kataioga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y

szoko isz maięzo, kaip pradėjo 
tiems žydąips duot! Žydai visi 
reke: givnlt, kad net barzdos 

“ui, Danieliau, atsiimk 
k n i poli us isz 
nielius paszokes ome rėkt : 
jus judosziai, atiduokit mano 
avinėli ir divona!” Žydai kuo- 
greieziąu atvedė avinėli ir di
vona atnesze. Tada Danielius 
liepc knipeliams in maisza su
eit. Dabar jau Danielius nesza- 
si knipelius, divona, ir avinėli 
vedasi namo. Kaip tik Danie
lių jo boba pamate ir ome rėkt 
ant jo; kad parėjo tada Danie
lius, paiepe knipeliams isz mai
szo ant tos bobos. Kada jau 
knipeliai apdaužė gerai bobos 
ožio ragus,
Danieliaus su geru, prižadėda
ma jam but gera ir paklusnu. 
Tada Danielius liepe sueit kni- 

, o boba Da- 
ir kojas isz- 

bueziavo. Paskui Daniidius at- 
nesze avinėli ir divona

tiems žydaips duot! Žydai

dreba:
4

maiszo!” O Da-
“o” tas ir 

Vedasi Danielius 
pro kareziama, 
ant slenksczio:

Danieliau, Danieliau, eik 
Danielius

ale jus ne
avi nei i pasipurtyk!’

‘ir atsiėmė vaika. Tada jau lie
pė padaryti baczka, pats indo-1 įiesipurto.
jes in ja vaika paleido ant Ne- avinėli namo 

žydelka stovi 
“ui, 
szia

Plati kiliojo sau baczka. L d

lis lauke viena diena Pono Die-, vandenimis, pakol vaikas neuž 
vo. Turtingasis 
namus ir kelia iszklojo divo- 
nai®;

iszrede savo

ant abieju pusiu kelio ant salos;
keliolika puikiu szlebiu, na ir pastate po eile kareiviu, idant 

sergėtu, kad nieks isz va r giliesukramtė leisim su kureis buvo 
szlebes apsiūtos, o buvo ju net 
keturios.

'Tai matote brangus skaityto
jai kiek tam skupuolhii pasida
ro bledes už tai kad gailėjosi 
iszduoti tris dolerius ant laik- 
raszezio o priek tam butu ap- 
laikes puiku kalendori kuri bu
tu užganadinanezei skaitos ir 

keliolika szimtiiužezedinias 
doleriu.

Ar norėtumėt dagyvent lyg 
tukstanezio metu? Nesikarsz- 
cziuokit už daug, nes Matuzeli- 
nis laikas neužilgio prisiartins, 
bet mes isz jojo nepasinaudosi
me ir turėsime būti užganady- 
ti isz tebyrio gyvasezio.

Profesoj is W. Fry o sako, buk 
septintam szimtmetije žmonis 
gyveno paprastai lyg 21 meto. 
Mete 1824 dagyvendavo lyg 35 
metu, o paskutiniam szimtme- 
ti’e gyvena lyg 55 metu.

Pagal taji skaitli ir prailgi
nimą žmogiszko gyvasezio, tai 
ateinaneziam szimtmetije žino 
uis dagyvens lyg 85 metu o lyg 
2624 metui žmogaus gyvasli- 
nrasiilgins lyg 1015 metu. 
\Zinunai tvirtina, buk tukc 

/ant-metinis žmogus gyvens 
ant žemes, nes žmogisrka veis
le pasigerina o mokslas prail 
gins jojo metus teip, 
lauks žilos senatvės 
tanezio metu.

niu neeitu tuo keliu. Žiuri jie, 
ateina senas diedelis, su laz
dom, su krepszeis, visiszkai ži- 
’as ir pailsės, norėjo eiti keliu, 
bet kareiviai ji ginklais nustu- 
mo. Galva nuleidęs, diedelis 
nuėjo aplink in virtuve. Ten 
nernakvojo ant suolo. Tuo die- 
dolin buvo pats Ponas Dievas. 
— Tokiu budu nei turtingasis 
nei vargdienis nesulaukė Pono 
Dievo. — Nakti Ponas Dievas 
nusiuntė turtingam pirkliui 
aninola, idant jam apreiksztu, 
kad pas ji avis apsitures, ta gi 
avinuką vilkas sues, vargdie* 
niui-gi Ponas Dievas duos dvy
likta sunu, kuris iszhugos ves 
vienturte pirklio (lukteri ir vi
sa jo lobi ingys. — Piktas pirk
lys atsikėlė isz miego, 
nakties sapnas baisei jam ne
tiko. Nuėjo tiesiog isz lovos in 
vartus pažiūrėti, žiuri yri| avi- 

Bijo, kad neinvvktu

szios

kad

jog susi- 
lyg tuk -

1

cziomvis aj'iraszysiu liūną

asz pirmutine, isz- 
y 1

Ir pekloje yra teisingumas, 
norint s apie t ai daugelis abejo
ji ir in tai netiki; bot tegul tas 
ka 
navvzdžiu.

Ant pekliszko susirinkimo 
nas liucinieri ėjo kirmėlė ir ap 
juodintojas arba liėžuvninkas. 
Beeidnmi susibarė prie sales.

“Tu duok man pinnybia in- 
eiti, nes
cziulbe per dantis kirmėlė.

“Blusti tu roplio enti besti 
je, — atsiliepe apjuodinto’as — 
asz czion turiu pirmybia ir 
esmių svarbesnis. Po teisy bei •> 
tavo gylis yra asztrus ir truci- 

jisai ženklina 
prieszais mano liežuvi. Juk 
pekloje yra tas geresnis, kuris 
daugiau ir giliau žmogų apjuo
dina.

“Giriesi” — suriko kirmėlė 
ir norėjo inlyst in sale 
sztai Liucipieris paszauke:

“Turi teisybe žmogau, ap- 
juodintojas ant nieko nežiūri, 
o kirmėlė tik isz arti gali in- 
kasti žmogų, o apjuodintojas 
kanda žmogų isz arti kaipo ir 
isz tolumo o jojo apjuodinimai 
apibėga greitai po visa svietą. 
Szalin, kirmėle. A p juodintojui 
priguli pinny be pekloje prie 
mano sosto!”

nantis, bet k a 
mano

) 1

Giriesi
T kad

., Oiiuit .....will .................... Mum mn—imu... M.....m —

ATSAKYMAI.

nukas.
apnas, pagavo avinuko ir nu- 
leszes- in virtuve liepe, idant 
o akyse papjautu ir pietus isz 

los mėsos isztaisytu. Kaip tik 
urnai innosze in seldyczia vir- 
a avinuką ir pastate ant sku )- 

mios — vilkas i^z kur parbė
gės, Įauga iszmusze'ir pagavės 
mesa nusiiie. zi*. — Tada pli k
ys nuėjo pas vargsza, radęs 
en ka tik užgimusi sunu, pra- 
’(•jo praszyfi ju, kad jam ati- 

“ jog jus ir teip t u- 
as’-gi

duotu, sake:
v i e n ’ i o b k a, a s? - gi t i k 

Pas maim bus 
kaip jis užaugs 

mano (lukteri 
už

ir bus 
visus kaimv-

re'i' o
viena, dūk tori.
am geriau; 
ai ves

f ori ingos’iis
Dar nenorėjo tėvai ati

davė j i (‘m s
nūs.”
duoti, tada pirklys
’00 rubliu. Ptisikalbejo tarp sa
vos vargszai, jie duonos net li

pas pirklį gal ji t sunūs 
s, — a t i-

rinti,
bus daug laiming’sni 
davė. Pirklys paėmė vaiku, pa
dekavojo, atsisveikino ir. 
džiaugdamasis, nuėjo nam ui. 
Lszejes in lauka mano sau, ka 
su tuo vaiku padaryti, kad jis 
užaugės neaduPu nuo jo viso

Nuneszes tolinus in- 
s: 

ežia greitai, ue- 
—— 11*

augo. Paaugės insispyro kojo- 
1 mis, dugną iszstmne ir iszlindo 
I.,.u neturėdamas ka
veikti, metinėjo akmenukus.

Ant. Nemuno kranto tuo tar
pu state nauja bažuyczia. Ku
nigas, įszejes darbininku pri
žiūrėti, pamate gražuji vaikeli 
ant salos akmenukus metiue- 
janti. Liepe tarnams atvesti ji. 
Tarnai perkėlė vaika per van
deni, nuvede pas kunigą. Pa
gailėjo® geradejus vaiko, pasi
liko ji pas save. Viena karta 
sunok nežinodamas kunigas su 
vaikeliu pradėjo dejuoti: tur
tingasis pirklys, prižadėjęs pa
statyt. naujoje bažnyczioje di- 
diji altorių, dabar neiszpildo 
pažadu — nežinia isz kur rei- 

irnti pinigus altoriui.— 
; pastatysiu puiku-pui- 

kiausiji altorių, nedejuok ku
nigėlį!”
Teisybe pasako, nes isztaise to
ki altorių, kad visi žmones isz 
aplinkui ėjo in ji veizėdami ste
bėt ies. — Iszgirdes apie puikų
jį nauja altorių bažnyczioje. 
turtingas pirklys atvažiavo pa
žiūrėti; apsidairęs po bnžny- 
ezia užėjo prie kunigo. Klebo
nijoje rado ta vaika 
i i pažino, pamatęs 
perpleszimo ant 
veidelio. Dar nuo kunigo daži 
nojes, jog tas vaikas altorių 
isztaises, priėjo prie jo ir sako: 
“vaikeli, tu man labai patikai, 
noriu, kad liktumui mano žen
tu, te tau raszteii, eik tiesiog in 
mano dvaru, ten galėsi tuojaus 
vesti mano (lukteri; tam rasz
teii je viskas yra paraszyta, asz 

szia nakti dar pas kunigą 
pernakvosiu. ” Eina 
vieszkeliu in turtingojo pirkių 
dvara, neszdiunas raszteii. Pri
eidamas jau dvara pasitiko se
neli (tuo seneliu buvo pats 
Vieszpats Dievas), kuris tuo
sius prad(‘jo klausinėti, kur

— pagaliam 
raszteii. Se-

neturėdamas ka

<1

atsisveikino

kes
Asz4 4

gi

atsiliepė vaikas.

— t no ja u.s 
randa nuo 

jo skaistaus

vaikina.,
j

einas ir ka neszas 
liepe sau parodyti 
nelis, perskaitęs raszteii, pasa
kė: “ežia yra inraszyta, idant 
dvare tave nužudytu,— 
permainysiu ta raszteii 
laimingas ir turtingas.

lobio 
mete 
4 4
rei kės

pasiszildyt!” 
inejo in kareziama ir ta avine 
1 i i n s i vė( les pa sa ko:‘ D j 
sakykit: ;
Žydai Danielių nuvedė in kita 
trioba, padėjo sznapso ir pui
kiu valgiu, o tam avinėliui pa- 

— ome pinigai 
byrėt; tie žydai rinkt! Tiurjaus 
tie žydą i'ta avinėli pakavo jo, o, 
in to vieta kita, pastate. Danie
lius parsivedės avinėli paežiu 
pasigyrė; ta pati ir Danielius 
liepe pasipurtyt avinėliui, o 
jau tas nesipildo. Tai ta Da
nieliaus pati da labiau pradėjo 
Danielių krynyt, o tas žmoge
lis, pasiėmęs virve, vėl eina in 
.ęire pasikart, ir vėl randa ta 
•lennka no medžiu besėdint. Se- 

“kur eini, žmo-
Et, kur eisi ? einu 

“Meluoji, 
in gi re pasi-

liepa purtytis

?

boba puolėsi prie

T 
poliams in maisza 
nieliaus ir rankas

*

nukas klausia: 
U i t i“ 
iji giro malkaut!” — 
unogiiti. tu eini
kari: neeik tu in giro pasikart, 
asz tau duosiu toki divona, kai 
'u manės nematysi, 
kyk:“
kui sakvk: divone susirie.sk!

tai tu sa- 
divone, iszsitiesk, o pas- 

) J

Danielius padekavojo seneliui
reina; jau 

divone
nemato senelio ir j I

avi
nėlis purtosi, pinigai byra; di- 
vonas iszsitiese — ka painisli- 
ja, ta valgo! Nuo tos dienos ro
dos saule užtekėjo Danieliaus 
namuose. Ka pamislija, ta per
ka, ka nori, tai valgo: pati mei
li pasidarė ir nereik (‘iti in giro 
pasikari.

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Oratorius

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA

I,

Tolinus bus.
ANT PARDAVIMO.

laidojo mirusiu*

dideli

'fisnke “divone iszsitiesk! 
nivonms iszsidese ir nnt to di- 

visokiu valgiu. Danielius 
privalgę, paliepė susiriesi ir di

nas susirieto. Neszasi Danie- 
ius divona namo pro karezia- 

’Tia; vėl ta žydelka: “t i, Da
nieliau, Danieliau, eik szia pa- 

’’ Danielius inejo, pa- 
idejo divona ant stalo ir pasu

ole jus nesakykit: divo- 
’ie iszsiliesk!” Tie žydai nuve- 
te Danielių in kita st ubą, viso
ju valgiu pridėjo ir myli Da
neliu, o žydai ta divona paka
pojo, o in to vieta kita padėjo. ' 
Ihinielins ta divona parsinesze 
namo, pasigyrė paežiai ir liepe 
iszsitiest, olas divona® nesi- 
iese. Tada Danieliaus pati da 
abiau krynijo Danielių už pri- 
zaiidineįima. Ir vėl Danielius, 

eina in gi re 
ir lyg tyczia pagirije 

“Tai mat, misli-

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
103 \V. Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 

., su buezerne ir

iMzbahamuoj* fr
nnt visokiu kapiniu. Pagrabu* paruo 
•zis nuo papra«cziau*iv iki praki! 
niausiu. Parsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ir 
kitiem* pasivažinėjimam* 
Bell Telefoną*. 1373 M

vejelių.

iszihlvt!

o:

'02 W. Pine St 
ra rudžius.

CHAS S PARMLEY 
Notary PuhlkRrul Entatr Agent

V i skus pars i d uos 
draugo ar pusiau. Atsiszaukite 
uojaus ant adreso:

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

((f) Mahanoy City, Pa.

LINKSMAS BALIUS!

hugu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkitet1 pa* mane, asz 
ta reikalu atliksiu Randavoju namu?

Tnsziuriniu

tumu

ir kolvktuvoĮu randa*
'•nmii* ir fornirxiu*. automobiliu* 1.1

Kumpai Cntawtaaa ir Market St
Mnhan » Citj. Pa

i

Rengia 
Sunu. I

Draugystei Draugyste Laisves!
Invyks Petnyezioj, 26,1 

Gruodžio (Dec.) 1924, 
Kalėdų, J. 
1139 E.

Liet u viurkat Grn berilo
K RĖKLAITIS I

I numirėliui* poffalantra 
A idukaiezio 

Mahanoy St.
Pradžia 6 

ikaro? Szitas balius invy- 
po advento, ūžt a d

naujnusiH mud* ir mokslą 
Turiu piiirelhininke moterių 

Prieinamo*, prekes

diena
:<ah‘s,
Mahanoy City, Pa. 
vai. vi 
k s pirmas
bus visiems malonu pasilinks- 
myti ir pasiszokti.
baliaus griesz puikiausia lietu
viška orkos! ra. Užkvieczia vi
sus Draug. L. S. Komitetas.
Iužauga Vyrams 5()e, Moterims
ir Merginoms 25e. (D.25)
Suczedinsi'e pinigo pirkdami 

pas mane.

v
y

I
t i

i

Ant szio
<•

■j

516 W SPRUCE SI 
MAHANOY CITY. PA

Telepona, No. 149

CAITIAl 
SURPLUS

STOCK 1125,000.00 
(R UNDIVIDED

PROFITS S623<358.«2

«
Ipasiėmęs virve, 

kartis, 
randa ta seni:
:a Danielius, per ta seni ne pa
sikart asz negalėsiu.” Ir vol 

kur tu, 
Einu in 

“Tai ne, tu 
ini in giro pasikart! Neeik tu 
ziadion in giria pasikart; szia 
įritink ta maisza su dviem kai
leliais, o kaip tu manes neina- 
ysi, tai sakyk:

negalėsiu, 
t aklause tas senelis: 
žmoguti, eini/” — 
gi re malkaut'

1 f

4 4

4 4

> >

asz tau 
— busi 

” Pa
dėka vojos vaikinas seneliui nu
ėjo in dvaro ir ten vede turtin
gojo pirklio (lukteri.

Pas mane rasite visokiu naminiu 
uaifftu, kaipo tai fornycziu, geležiniu 
r elektrikiniu daigtu, karpetu ir kli- 
onku, teipgi visokiu kitokiu daigtu 

ka dabar priesz kalėdas galite pirkti 
už specialiszkas pigias prekes. Taisau 
senus fornyczius ir naminius daigius. 
Atsilankykite in mano sztora o patis 
persitikrinsite kad pas mane galite 
viską pigiau pirkti negu kitur.

L. WASCH (Vaszkievicria) 
1139 East Mahanoy St.

(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)
ANTPARD AVIMO?

ji iii sniegą sakydama 
suszalsi tu

nei mano turtu 
sugryžo linksmas namon. — 

Tuo tarpu važiavo kiti pirk
liai: jie nuosyk pamate ant 
sniego gulinti labai gražu vai
keli. Pasigailėjo jo pirkliai ir 
paėmė su savmi. Nuvažiavę ant 
turgaus viską iszpardave kuo- 
geriausei — pinigu daug pel- 
nijo. Ant turgaus buvo ir anas 
turtingas pirklys. Eidamas pro Į 
szali pažino ta vaikeli 
ome praszyti, idant jam ati- 
diiolu. Pirkliai nenorėjo, sako: 
4 4 

kaip mes 
mums sekasi 
jo!“ Pradėjo tada turtingesnis 
sakyti, kad jiems duosiąs ketu-

s

— Pirk
lys, sugryžes namon ir atradęs 
žentą, baisei supyko; nenuma
nydamas, kaili ji nužudyti, nu
ėjo in maluna ir liepe ten už
kaisti didelius vandens katilus, 
paliepdamas: “kas ežia pirma
ai eis isz mano dvaro, neklausy
dami nors ir sakytu paežiu po
nu esąs, pagavo už apykakle 
kiszkite ji in karsztaji vandeni, 
to suverda!” — Namon par- 
gryžes siunezia žentą pažiūrėti, 
kas malūne dedasi. Bot žentas 

— vėl numanydamas, kad pirklys no-
ri ii žudyti, neejo, tik užsislėpė

lai musu laime tas vaikelis;; pirkly 
ji turime, viskas 

neatiduosime

namieje. Ant rytojaus eina pats

i/iuua9 i/euuių mien* — v u*v**a^ v*k*wma**^

Lafayette gimė 1757, iszplauke Iris rimtus, inkalbineti, kad ju < 
levai iszgirdia baisu riksmą in Suv. Valst. 1776 mete. Ve- kaip užaugs dar vai-
vaiko, iszbego sūneli gialbet, o liaus 1824 mete vela atplahke has — negales sutikti bus 
per greitumą neužtemino dra-1 in Amerika ir buvo iszkilmin- yi°ai vaidai ir barniai!” ‘4Gal 
tines tvoros su spygleis. Sku-’gai priimtos. Kongresas jam ir teisybe,” pratarė prekejai ir,

• I Jai A Jia. aa. AA. A M* « - —■ j. a. ja. aa. aua. A. -H — t - A - —

puolis insipainiojo tvoroje, su-' į------T„
plesze surdota verties szesziu lauko už prigelbejima plakti 
doleriu ir skaudžei susidraskė. Anglikus.
O kad paliko atvirus vartelius, diena Gegužio, 1834 metę/ — 
karve inejo in kornus, priede 
uždaug ir pastipo.

Skupuoliaus pati iszgirdus 
riksmą lauke, iszbega isz grih- 
ezios ir parverezia puodą su 
dviem gorezeis Smetonos, isz- ’

Al

puolis insipainiojo tvoroje, su

Diana, Detroit, Mich.

pažiūrėti in maitina.
Maluninkas,
ateinanti isz dvaro, sugavo*ji ir 
inkiszo in ki’irsztaji vandeni, 

asz pats po- 
Ir teip

pamatęs pirma

anors jis ir reke: 
nas, asz pats ponas*, 
vargdienio sūnūs ingijo visus 
turtingojo turtus. /

Iii

turtingojo turtus.
31.

Kad kita syki gyveno bied-
nas žmogutis, vardu Danielius,padovanojo $200,000 ir daug paėmė pinigus, atidavė luriin-

gata 1......................
gryžtant namon, pagavo vaika Į nieko neturėjo, tik labai bjati- 

ria paežiu; diena ir nakti ji ta 
pati krimądavoėVięna syki Da
nielius netekes kantrybes, pa-

pirkti ni vaika. Tasai,'ir toks jis buvo pavargęs, kad
Mirė Paryžiuje 20

Btuzykie tamistu tankiau

ŽINO SAVE.

už kojhkiu ir perplosze pusiau,' 
viena dali mete in viena puse ' 
vieszkelio, kita in kita sakyda
mas: 44o tai tau mano turtai.” 

nuvažiavus, atbėgo

litelius netekus kantrybes, pa 
siemes virve, eina in giro pasi*

Ach, Juozutį, kaip tu vi
sada savo l

puola josios pirktinei dantys ' šzukuotiis, tur bu^ labai atsi- 
isz burnos i
per ka padare sau bleiles ant

plaukus laikai su-

ir tuosius permina, meni apie savorilgua plaukus. 
Juozas;—’- 7Iszt ik ro, tai mano

Pirkliui
vilkas, sunesze abi vaikelio pu
ses, sulaižė, sulaižė ir vaikąs li
ko sveikas.
pirkliai ir jie, pamate vaika, 
paėmė su savimi. Pradėjo

44Tur but

Važiavo kiti

su

kart. Eina ir randa pagirije to
ki seneli; taį,genelis klausia^: 
4 4 Lii v ėn vYyy AfFi11i ninikur tu, žinpguti, eini?” 
“Kinu in giro malkaut.” — 
“Ei, žmoguti, meluoji; tu eini 
iri gir.e pasikart. Neeik tu in gi
ro pasikart, asz tau duositi to-

gire malkaut.

30 doleriu. Kūdikiu lyg sziolei tokis papratimas, turiu pinu- jiems gerai sektis.
1,^ * a . i « « 1 . ___ A. ? M M 2 * 4 n r, «* r> * 1j* r* 1 n t tVi x*h 1 Wi

deng'iileja ciela mano Užminti. ba jie tarp saves — “augysį- 'matysi, tai tu sakyk: 44avinėli
r • 1 ~ —Y--. ~ 4! M X7/%1 i mdliiryiir. vundvl/ f a n Lil i n cj nnrln.

sėdintis malusi po stalu, isz- kus prižiūrėti, ba plaukai rprL
• L Ll# 4 * • 4 ... - i    __4lid/AJ

— Jeigu plaukus trumpus tu-
replioja, slenka per smetona in

tik nupirkta d1y<^~už 125 do- rccziz/tai'filozofu ne buezia.
'., 'I* ' .f' *■ *'■ ■ ' " ■ ■ ■

fru utini a, tersze su smetona ka

f

tas vaikas laime turis” — ki avinėli, o kaip tu manės no-' 
4 4 «« «« Z IfruAlorii i ! 114 • 4 4 d ty 1 Y> 1

me ji.”
lys, isztolo pamatęs, pažino ji jkavojo sen

' ll . '■

I' ' 'i- I

— Vol turtingas pirk- pasipurtyk!?v
»lį>

Danielius pade 
i, ir vedusi avi

i.

Mokame 3-ezis procentą ant 
■ udėtu pinigu Procentą pridedam 

ju«» pinigu i Sausiu ir 1 
M®» norim kad ir ju*

urėtumet reikalą *u musu bank* 
•opaisant ar maža* ar dideli*

„iru*
1 tepos

mislijes ir pasako:

“knipeliai isž 
maiszo! O kaip tu knipeliu ne
norėsi, tai sakyk: knipeliai in 
maisza!” Danielius pasiėmęs 
maisza su knipeliais eina; susi- 

“ knipeliai
isz maiszo!” tai tuodu knipe
liai iszlindo isz maiszo ir pradė
jo Danieliui duot in kaili! Da
nielius isz sykio nežinojo ne ka 
daryt, bet paskui susimislijes 
paflako: “knipeliai in maisza!” 
modų knipeliu vėl in maisza. 
Danielius juokdamasis eina na
mo pro kareziama, o žydelka,o žydelka 

“ui 
szia 

pasiszildyt!” Danielius inejo in 
kareziama, pasimetė pas pecziu 
maisza su knipeliais ir pasako: 
“ale jus nesakykit: knipeliai 
isz maiszo!” Žydai varvaliuo-; 
datpi n u ved o Danielių in kita ' 
šluba, duoda valgyt ir gert, o 
tie žydai ir pasakė: “knipeliai

ant slcnkszezio stovėdama: 
Danieliau, Danieliau, eik

I

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą.

ANT PARDAVIMO.

Namas po No. 606 W. Spruce 
St. Kreipkitės ant adreso 605
VV. Maple St. (i.101

.    i i* e,w-«*w-**~-***-*e*" 'b**- »'■'*’**«r '■ *■ -kmį»     • i>mn ■ H i*'

DR. T. J. TAC1ELAUCKAS
I

I Pirmutinis Lietuvtazka*
Dentinas Mahanęjui.

i

l

isz maiszo!” Tie knipeliai isz- tį
T

'1 ■

2-ras Flora* Klino Name
W. Centre St., Mahanoy City. Pa.
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Merchants Banking Trust Co. Banks
išMahanoy City, Pa. 

'- S----- •
3 ežias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

pinigu yra geriaus negu lOtas procentasf.be jokio saugumo
Merchants Banking Trust Co. Banka moka S caia pro

A . . V • * A J • • S i • • .Acentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriąu'de) žmogaus kuris 
dirba ir esedina. Dėkite savo pinigui tn ssita Banka o

. ..... ... .. . ... ■- ...... (

įj
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su

v./. ■, 1 ■
•AVb’ y'y t" 11'

dauginimu procento.
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FERGUSON. Kn*ieriu*
• «*t*w <*■>«*•«*» a* «*•*»*».<*»<■»«■► —*a<*— —

Am. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
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*

Laido)* k u o u* Numirėliu pairut Nau- 
Pigi preke Teipri 

ruMtkiemt
hu*1* mada 

automobiliu*printato 
vikMlama. 
Parduodu visokiu* paminklu*, dide 

liu* ir muilu* už pigiau*!* preke, to
dėl jeigu pirksiu POMNINKA tai 
Kreipkite* pa* mane, ne* a«» galiu ju 
•nt* pigiau geriau* parduoti negu kiti 
133.33B W C»utr« St.. Mab«»oy City

>1 J. G. BOGDEN

I
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122 W.Long Aye. DuBois, Pa

UiėtuviRzkas Bankiehn** 
ir Laiva k or ežiu Agentai*
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UŽGESO SVAJONES
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(Apysakai to)

Purvinu keliu ant Vilkimos 
dideliu dvaro vežimu važiavo 
augsztas, kumpa nosimi, dide
liais gauruotais ūsais, dar ne

Szalia jo, kaitėjo 
> jauna vos asz- 

tuoniolikos metu mergaite. .Jo
sios veidelis dabar truputi nu
lindęs, bet nuo rudens veje 
raudonas, kai rože rutu darže 
ly. Žydriosios akys, kaip aug- 
sztoji dangaus molyne spinde 
jo isz po žemyn nuleistu voku 
Isz veido bruožu ir akiu spin 
dėjimu galima buvo spėti, kad 
josios gyvenime kas nepapras
ta atsitiko. Taip, tai \’ilkune 
dvaro žmogaus veža ja pas sa 
voponus tarnautu! Tai pirmoj' 
Petroniu Agutes tarnyste! I ž 
augo pas savo tevuczius varge 
nemaeziusi, bot baisusis kara; 
visa atėmė: daug, daug varge 
lio pasaulyje padare, daug ne 
kaltu aszaru

senas vvras. i 
pnseje sėdėjo

be pa 
kąsnio.

nei tevuezie
Bet ronii

neper.lidele lainn 
rej kejo A iru t' 

pasaulin pa 
I’*'

motinėlėms isz 
spaude, daug naszliu, naszlai 
ežiu paliko psaulyje 
stoges, be duonos 
Agute nenustojo
nei pastoges, bet ir 
szeimynoje 
vieszpata vo. 
iszeit i platu jin 
svetimuosius tosios laimes 
sijeszkotu.

Agutes pirmoji szirdele turi 
kilnoja;

, s k rend 
atgal pas savuosius: rodos, vi 
sa siela dar karta psikabint’ 
senuosius tevuczius, iszbr 
cziuotu j u

tun plaka, krutini? 
mintys galvoje pinasi

lar karta 
tevuczius, 

veidelius, 
likusia sesute.
mi skrenda savo busimon vii 
ton. Baftm, >ziurpas 
kuna, pamanius,
tiems ponams tarnauti: juk ji 
galingi, visi puikus, 
apsitaisė!
pirmoji diena 

akis iii

-M*

Imoeziute slinko už juodo dide- ki gyvi, sveiki gyvi” sveikina 
lio debesio, nudažydama kalnu žmones 
virszunes raudonais savo spin- ■ su kraszteli. (

jau šonai mate mu-
Žodžiu — visa 

dūliais. Pagaliau visai paslėpė ! prigimtis atbudo. Gražu tra
savo veidą minksztame plunks 
noezio debesio patale.

Pradėjo temti.
— Visai sutems, 

žinosim,
kol parva- 

pra t a re Pranas.
Agute nenugirdo, tylėjo. Tik 

vežimo ratai maknotr ligi aszir 
pluskino skystame purvyne.

Pakelėje stūksojo dideles ak
menų krosnys, kiek toliau, kai
rėje puse jo snaude status k ra n

, gilus duburiai; deszineje -
lygus laukai, pievos.

Pasuko doszinon in maža ko 
('Ii; netrukus prieblandoje per 
niglns pasirodė daugybe spik- 
aneziu žiburėliu tarytum dan 
'aus žvaigždneziu.
i ūbavo,
•o i medžiai. \’eja

‘ tai

*
Dzan-dzan, 

mažas žmogutis.

Czia pat 
czniokszte dideli, aug 

s staugė, gar 
šiuo atėjusi rudeni. Prietamsy
je viskas atrodo paslaptinga 
lyg pasakų karalijoj...

* »»« 
dzan-dzan kala 

a n k.1 u rvta
dviem plaktukais in sena, sena 

d kaip pats dvaras, 
pakabinta tarp dvieju 
Per ilgas tarnybas, noragas ne 
maža buvo smogiu gavės; ina 
žiausi plaktukai jau užs 
gojo ligi koto.
skrieja oro bangomis in 
szalis, skverbiasi triobu vidun 
atsimusza, budina mieganeziu 

Tai szaukia \rilkune 
dvaro kumieczius darban. Al 

“dzan

t r < noragu 
stulpu

ibriez
Norago baisa;

visa

žmonos.

simusze nuolatinis
Agutes ausysna pabudo, 
vere akis... Jau pradeda szvi;
t i. Kitos tarnaites keliasi. Agi 
tfi kaip dar malonu

pamiegoti, nu

* t 1!

pra
S’

butu sal
dziai, saldžiai

broliu- ! vargus kelionėje; akys merkia 
Tai vėl minti

eina po 
kaip reik*

si... Vejas ore daužosi, klaben 
olyszetas kambario duris, lup 

medžiaiu s sodolaug 
oszia. tarytum, supa, 
Agatos lova: užmik,

žu pavasari!
Ir Agutes gyvenime atsira

do daugiau invairumo: dabar 
iszeidavo ir sodan tai ožiu da
rytu, tai geliu sodintu. Atbudo 
ir josios gyvumas, szypsojosi 
laime draugo su pavasarėliu. 
Skraidąvo, kai plasztakole, nuo 
vieno darbo prie kito; kur ei
davo vis dainuodavo linksmas, 
nekaltas, kai vyturėlio, daine
les.

Taip laimingai 
bėgy venant,
šia rt i no ir vol szaltoji žiemele. 
Bot dabar ir žiema nebuvo

gnvo 
geresni, lengvesni darba. Kada 
lauko szaltis spigina, ar pūga 
siauezia, Agute besitriusia szil 
tuose ponu kambariuose: skai 
bia, presuoja baltinius.

— Na, Agute, sveika,
— nuduotu linksmumu užkal
bino karta atėjusi darbo kam
barėliu panaite Džiune. —Kaip 
einasi ?

Nieko

ir linksmai 
nejuoziomįs pri-

ir žiema
taip nuobodu ir-sunku

gyva

gerai, panaite, — 
marszkinius

** IlJVIlVj 
jau baigiu pono

Agute atsako ir
panaite’

ar

prosuoti —
p riejusi pa b 11 c z i a v o 
ranka,

—Kaip tau, Agute, iszrodo 
kuria tu labiau norėtum,
enku, ar lietuviu? — truputi 
'atylojusi prabilo 
ižrando: jaute, kad no jai agi- 
••loriaus amalas. Zinai dabar

Džiune ir

I
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Daug žmogelis nukentėjo, 
Ba nemaža sopuli turėjo.

H* 4; ;l*

Hamszairo ateita atlankiau,
Komedijų in valos ton ma- 

eziau, 
Miestas didelis, o mergų 

Kaip tvarte aviu.
Yra ir geru, 

Bet daugiau niėkszu.
Yra ir ka in Dieva netiki, 

Tiktai in jauniki.
Tankai sau bedu pasidaro, 
Ba net in palięije nuvaro, 

Sarmatos jokios neturi,

i

Vieszos Sveikatss Biu
ras Studijuoja Influ

enza ir Paprastas 
Slogas.

- - .. - -r

Paprastos slogos ima pirme-
nybe visose Jungtinėse Valsty- f

PAJESZKOJIMAL
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Pajeszkau Mortos Valuto- 
niutes po vyru pavardes neži
nau, ir Juozą Valukonį, jisai 
buvo ant mano vestuvių Pitts- 
tone, Pa., pirmiau gyveno Ply
mouth, Wilkes-Barre ar Pitts-

ir Juozą Valukonį,

ton. Mano motore yra jusu pus
sesere- 1

į M
: bl.
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1
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Yonkerso bobeles puikios, 
Su munszaine apsvaigintos, 

Viena pa® kita bėgioja, 
Skimdžesi kad serga ir de

juoja, 
'l’uojaus pradeda girksznoti 

Kaiminkas gerai aploti.
G ra borine ru'kszte at siduoda, 

Ir kaip nieszlas juoda.
Grinczioje smarve neiszpasa- 

kyta, 
svta.

J

Lovosia blakių privai

Badai peczkuris

iTaipgi pajeszkau Ona 
i, po tėvais Mi- 

lute, pirmiau gyveno Plains, 
JL. ___ _ J * • * ~ « >

bose ir »luug tokiu slogui yra už vėpzerkaiiskien
Vieszos ^'1■ Jįl
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■
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krecziamomis sako
Sveikatos Biuro Genoralis Gy- į 
(Įytojas, ir rotas žmogus kuris 
nors syki neapsirgtu dvylikos 
menesiu laikotarpi, o nekurie 
serga tris ar daugiau sykiu, ta
rno paeziamo laike. Szie faktai 
žinomi isz raportu kuriuos su
rinko Vieszos Sveikatos Biuro 
virszininkai siztyrinedami in
fluenza ir kitas tam panaszias 
ligas.

Kad daug žmonių serga slo
goms kasmet, yra žinoma, bet 
koks žmonių nuoszimtis serga 
ir kelis syk per metus, nėra ži
noma, nes ta liga nėra valdžios 
reikalaujama raportuoti, ir to
dėl rekordai tos informacijos 
nerodo.

Viename isz pirmesnių ra
portu investigaeijos, kuri da
bar daroma, Vieszos Sveikatos 
Biuras rodo kad tam paskirto
je žmonių grupėje, tik 10 nuo- 
szimezin neturėjo slogu, 
nuoszimcziu turėjo slogas vie
na ar daugiau sykiu penkių ir 
puses menesio laikotarpi.

Slogu epidemijos prasidėda
vo beveik tuom paežiu syk kas
met Spalio menesy, po to bent 
kiek sumažėdavo, paskui epi
demija vėl prasidėdavo.

Yra spėjama, kad tarpe pa- 
nratu slogu ir influenzos yra 
artimesni rysziai, nei buvo ma
noma. Yra atsitikimu kur visai 
negalima atskirti vienos ligos 
nuo kitos, ir bakterijos žmonių 
serganeziu slogomis, ir tu, ku- 

beveik 
Žodžiu sakant, ir 

sveikame žmoguje randasi bak 
teriju, kuri padėtis reikalauja 
labai geros sveikatos, kad jas 
nukovojns. Vienok negalima 
perdaug remtis ant fiziniu je- 

ir labai svei- 
pagauna slogas

I

Pa. Visi paeina isz Vainiūnu 
Keinio. Turiu svarbu reikalą, 
praszau atsiszaukt ant adreso. 

Jobų Shokles 
501 Rumberger Avė.

Du Bois, Pa,

Jeszkome žinių apie Antana, 
Petrą, Pranciszku ir Joną Pau
ža, paeina isz Marijampolės. 
Kiek metu atgal gyveno Cleve
land apielinkeje. Gimines Ąng- 
lijoi nori susineszti.

Lietuviu Biuras,
For. Lang. Inf. Service, 

119 West 41st St.,
New York City.

Norints daugybe žmonių žiuri. 
O viena koki tai sportuka 

vengrą,
Ar koki ten nugara, 

Nuo troezio floro žemyn pa
leido,

• Jog tas ant galvos nusileido. 
Yra ton ir vienas Lietuvis,

Kuris szposus varinėja, 
Visokcs komedijos iszdarineja.

Apie ji paliksiu, 
Kitu kartu jam užteiksiu. 
Tonais mergeles kėlės atlan- 

. k e garnys,
Kuri lyg smert pamys. 

Dabar turės ka glamonėti 
Viena kitai nepavydėti

Tai vis gerai, 
Tai musiszkai.
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Vienam pleise trys merginos 
ant burdo buvo, 

Ir szirdeles ryt met i je susi
ni pczi a vo, 

O tai už jauniki, 
Lupapliki.

Nuo virszaus nuėjo žemyn, 
Pradėjo dreses keltis augsztyn, 

Bjaureis žodžeis vadino.
Dideli laruma pakelinejo, 
Adena ant kilos szokinejo.

O kad da anksti buvo,
Visi isz miego pabudo, 

Žemyn nnpleszkejo, 
Ant imlukiisin merginu žiu

rėjo.
visur vai

nos,
Visur muszasi ir mergos;

Jau tai gero no bus, 
Ateinanti meta vargas bus.

ANT PARDAVIMO.

Vyrai
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su forniezeis, maszi-
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Kaip in'sigaunu in Ohaju, 
'Tai jau no sakyti ne noriu 

Kas tonais dedasi, 
Ir kaip bobeles vedasi.

Net susijudinu, 
Kaip atsimenu, 

Vyrus in la k u pa sodina
O paezios likia szumija.

Oi vyruezei negerai, 
Jeigu bobai užauga ragai. 
Vienas vvrukas bobolkos isz- 

s i žadėjo, 
In platu svietą iszgarmejo, 

Veluk nuo velnio atsitraukti 
Kaip per dienas pekla turėti.

pasiskubinkite nes 
kas pirmesnis tas laimingesnis, 
jus gilukis laukia. Parsiduoda 
graži didele farma 105 akeriu 
geros žemes ir viskas gerai už
auga. Geri budinkai. Tik viena 
myle in miestą ir marketa, ci- 
mentuoti kelei. Parsiduoda su 
viskuom kas tik ant faunos 
randasi,
noms, vežimais, javais, gyvu- 
leis, 4 arklei, 4 jauni verszei, 11 
karvių, 10 kiaulių, 1 bulius, 3 
žąsys, 3 antys, 3 kalakutai, 200 
visztu, 50 karveliu. Priežastis 
pardavimo jog savininkas nori 
važiuoti greitam laike in Lietu
va ir parduos už visai pigia 
preke $6,300. Kas prirodys 
kupeziu tas gaus $100 dovanu, 

Frank Bartaszius
Ulster, Pa. 
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Ir vol 
Seno Tekis gal metas

SZO ’-BZO 
liuliuoi 

užmik 
taip szilta patale. Bet ne — m-
galėjo miega, vėl pravėrė akib

rie turi influenza yra 
vienodos.

« . J.

PAJESZKOJIMAS.$

re lai bent gera.
ir bus dora,

graži:: 
.. Kaip reiks su jai 

]iralei't i ? 
toli, gilia

i

fi I Jau visos apsitaisiusios. Szoki 
i Si' 

simaste... apsimainė juodu d 
besiu Agutes raudonas vei I 
lis, tartum, ka baisaus insizii 
rojus ten tolyje...

Tuo tarpu pažvelgė Prana 
Agutes pusėn, 
jos susimastvnia.

— Agute, ko tu taip susima 
tei* Nusiminusi lyg žemes par 
davusi! Kas ten vra.’

— Ak, deda, kad jus žinot r 
met, kas man szirdi slegia! Jul 
asz esu, dar visai 
gaite... kas žino kokia ateiti 
manes lankia .’ Atsiskiriu vien 
nuo teveliu, einu 
Bet jis—jura! 
ar gali žmogus 
veikti tosios juros audras, ne 
paskendęs jos bangu verpetuo 
se?.. Kas pasakys? 
dede, asz rūpinuosi! Gal mane 
ten pražūtis laukia! Bet vilt 
dar asz vis turiu Dievuje... Juk 
žinot, mano vyriausioji sesuti 
jau tarnauj i pas jusu ponus u?

Tikiuosi — ji pade.' 
kliūtis nugalėti!

— Nusiramink, Agute, Die 
vas — Visagalis, pridengs tavi 
Apvaizdos sparnu 
nuo pražūties, padės laiminga: 
nugalėti visas prieszo pa st a n 
gas. O gal ir labai didele lainu 
czia tavęs laukia ?! Kas gali ži 
noti Dievo valia ?

— Melsiu pagelbos...
Abu nutilo. Ir dede Pranas 

susimastė. Pagaliau privažia
vo Vilkimos dvaro laukus, ku 
rie tęsiasi abipusiai kelio. Po 
rugienas kerdžius ganė didele 
dvaro gyvuliu kaimine. Netoli 
nuo kelio liūdnai uže giraite 
medžiai vėjo purtomi szakomis 
lingavo, pageltę lapai, viens po 
kito, puolė žemen. Pieti^sna 
lėkė"pulkas žasu, gir-gaga, gir-

<nui£fr

virėja.

t

raudona >

Jis pastebej-

jauna mer

pasaulin.. 
Ir kas pasak y 

laimingai nu

Sztai kolei

apsaugo

Pietųosna

I 
l

aps įtaise.
hze ko ir kiek

vo. Pradžioje 
Agutei buvo kalėjimą

ir ji isz lovos
Agute dirbo sunkiai 

re didele, didele kaimyne dva •r
ro kiaulių. Jaunute, nepratus 
prie tokio vienodo darbo, pi" 
diena nuvargusi vakare rupi 
uosi, kaip nors greieziau lovo1 
nutekti. Ryto vėl anksti kelda 

tokia gyva t;
s: sunku

neramu. O tas darbo vienodu 
mas! Kiaules ir kiaules... ingri 
so jai ligi gyvam kaului. Pa 
žinstamu žmonių dvare bobų 
vo tik viena sesuo. Agute ver 
ke, liūdėjo, bet sau viena — 
niekam nesiskundė, net sesorei 
Ilgainiui priprato prie savo 
darbo a rėžia u susipažino su ki 

tarnai
m

tomis mergaitėmis — 
gyvenimas pasidarė

Kas ketvirtas
temis,
toks inkyrus.
sekmadienis ji galėdavo iszeit 
bažnyczion. Tada A gul e mels
davosi, praszydavo gerojo Die 
vulio, pagelbos, spėkų.. Ta die
na Agute būdavo linksmesne, 

tnegu paprastai.
Taip gyvenimo dienos Vil

kimoje slinko - nesulaikomai 
viena paskui.kita. Prabėgo ru
denėlis — purszkuonolis, szal- 
toji žiemuže — moezekolo ir at
siskubino vėlasis pavasarėlis 
Saulute pakilo augszcziau am’ 

užkaitino 
savo karsztaisiais spinduliais 
žemes pavirszi;

dangaus, užszildo,

r i i • • • •
lai ir ji

R.F.D. No. 4

kad net langai

Pajeszkan moteries 
padine, katra galėtu prižiūrėti 
stuba, ir mano du vaikuczius: 
mergaite 9 metu, vaikutis 5 me
tu, už k a Imtu 
mokėta paskirta

už gas-e?

gu, nes kartais 
kas žmogus 
nuo kitu.

linvestigacija,
yra

DŪMOJIMAIguodota ir ap-
nuo jos mo-

a u lokia moli
(> kaip rodos

Jeigu vyra turi, 
gerai prižiūri.

Vienas tokis vvrelis,
No kas do žmogelis, 

Vietoje niu'iti in bažnyezia 
Nuėjo iu kipszo koplyczia, • 

Ant piet teipjau parojo, 
Nes gerus pietus turėjo, 

Paeziule bliuda raukusia tu
rėjo, 

'Lai visa ant galvos jam isz- 
liejo 

Ir d a szauke:
O-gi szunc snuki duosiu

Ba jau su tavim sugyvent 
negalėsiu, 

Tegul viską velnes griebe, 
Ir da su koszia in terla drėbė.

Diedas neturėjo ka daryti,

1 — Jeigu karalius Salamc- 
nas geide iszmokti žvėrių kal
ba, tai tam nėra ko stebėtis, nes 
žmogelis turėjo net tūkstanti 
paežiu, tai žinoma, jog žmo- 
niszka kalba jam dakako.

— Meile yra vienokia,
nes karalei ir praszcziokelei 
mylisi teip pat.

— Tikra meile panaszi in 
velnius, apie kuriuos kožnas 
pasakoja, bet niekad joju ne
inate.

— Daugelis jaunikaieziu isz

kęsti.
Teipo-gi tiktu, jaigu atsiras

iu sen v va pora ženotu be vai
ku, arba su paaugusiais vai
kais, galėtu aplaikytie už pri
žiūrėjimą vaikucziu stuba, szi- 
huna ir szviesa už dyka.

Teipo-gi duodu užtikrinimą 
ant szesziu motu gyventi pakol 
mergaite paaugs in metus. Stu-

Meldžiu

ir slogu 
daromas, ir

laikraszty skaieziau—jau visai 
gerai lenkai laikosi turi bėga 
le anuotu, szautuvu, invairii 
ginklu, kareiviu nei nesuskai 
tvsi.. O ka lietuviai?
ežiai valdo, vokieeziai daro k; 
nori. Lenkijoj to nėra, 
kiek czia tos Lietuvos?
vei ji buvo susijungusi su Len 
kija, tai taikosi, o dabar nieki 
nebus! Ar no geriau butu, kaų 
manai, kad ir dabar susijung 
tu.'

Agute sumiszo, nežinojo kr 
sakyti. Pagaliau, truputi paty 
Įėjusi nedrąsiai tarė:

— Asz, panaite, laikraszozir 
neskaitau, nežinau
kas turi, bet lenku... asz neno 
riu, nes seni žmones pasakoja 
kad lenkai baudžiava buvo už 
deje musu žmonoms.

Džiune užkaito, lupos pyk 
ežiu suvirpėjo. Trenkusi duris 

suskambėjo
iszejo nieko daugiau nesakius. 
Be abejo butu pavariusi tokia 
tarnaite, kuri drysta ponu sa
vy meile “užgauti,” bet gerai 
žinojo, kad kitos tokios tarnai
tes visoje apylinkėje neras, tai 
nei žodžio apie tai neužsiminė

♦ * *

Buvo tai szesztadienis.
Tarnaites ilgiau vakare triil

sėsi savo kambarėly. Pasakojo
si praėjusios dienos 
džius.

— Bet kokia man šiandien 
trumpa dipna! prie dyrbo nei 
nepajunti — szit jau ir vaka
ras — kalbėjo viena tarnaite.

— Isztiesu, gyvenimas slen
ka kaip szeszelis — pasislėpė, 
saulute už debesio, jau jo nėra, 
praslinko diena — 
amžinybes juroj...
Agute pirmosios minti, 
trukus pasijusime prie grabo 
bestovi!.. Bet asz nežinau, kad 

rodos 
mes prie jos nei neprieisime...

Visos gardžiai nusikvatojo 
tokia Agutes kalbos pabaiga,

užgaut i.
7

inspu-

paskendo
paeme 

No-

r ii

»

Pradėjo nuo veido koszia

bos vra mano locnos.
atsiszalikite tuojaus ant adre- 
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Jonas Pavlaviczius,

108 W. South St.,

so:

krapsztyti,
------------- , . , ...... — --

Mahanoy City, Pa.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

•’ mirtis taip toli toli —

sniegas virto
vandeniu ji- paileido papliupo bcl kiekvienas mintyje lindę- 

taip ir man rodos ”...teketi upeliukai nuo kalnu va- j 
gomis, grioviais. Ežerai, 
lauže, traszkino leda, nesze ly
tis in tolimas jūres — mares. 
Iszsiliejo patvino visos pievov 
— virto didžiuliais ežerais. 
Keliai vėl pasidarė . purvini, 
nejszbredami.Bet saulute vis 
nenustojo kaitinus — 
ežeruose- 1 T 
purvas prabrinko, pakelėmis 
vingiavo sausi

upes.

vanduo
— I?alo3e sumažėjo,

gaga rėkaudamos. Isz vos už
matomu kaimu kilo jucrlu du
rnu kamuoliai, I
iszardc ir nepaliko jokios žy- tis. Medžiai pasipuosze naujais

gražus taku-Kliu JIIV.FIL4 uir VUL^HOV 0C4 1IOA) V441XU4

bet vejas juos • ežiai. Pradėjo ir pievos szypso-

- žaliais lape-

V

8ZTA1 KA RASZO LSZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Tūkstantis Nakta

ekonomių

kuri dabar 
Vidkzos Sveikatos Biuro 

daroma, yra tai pirmutinis ly
rinėj i mas i n f 1 uenzos 
kuris kada buvo
pasekmių laukiama, dėlto, kad 
yra viltis kad bus galim geriau 
susipažinti su ligomis, kurios 
kasmet priduoda tiek kentėji
mo, nemalonumu,
pragaiszcziu, ir influenzos at
sitikime, net mirti, 
atsižvelgiant in ju priežastį ir 
sulaikyma, yra labai 
suprantamos.

PAS LIETUVISZKA 
BIZNIERI.

— Girdėjau kad jusu duk
rele yra 1 
Pilvaiti!

— Kas isz to, kad ne vienas 
velnias josios ne nori

ir kurios

mažai

tikru aniolu, ponas

e

KSeTKas dabar pirks baksa ar
daugiaus szitu cigaru tai gaus 
gražu kalendorių del kito meto.

■II

jo: “
Bego valandoj, dienos, san- 

vaites, menesiai, Agute vis bu
vo linksma, kryksztavo, juokė
si suėjus jaunimo, vis jai atro
do — mirtis dar toli toli...

Tolinus bus.

N EB ATIKO JAI TOKS 
lATSĄKt^ASf 

X.
— Antanai, 

asz dabar sveriu? Tiktai szipa- 
ta dvideszimts svaru. Teisybe;

' I'iXC * ■■■
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L
ar žinai kiek

i
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Gerbemaflls Tamlsta!:—
Sulaukiau nuo Juau slunczlamot 

mano vardu kuyga Tūkstanti* 
Muktu Ir Viena”
Mzlrdinga aeziu Ir labai džiaugiuos* 

“Tūkstantis 
Naktų Ir. Viena” apturėjau, uea man 
labai yra ilngeidu skaityti visokias 
istorijas, Jas skaitydamas nei nepa
junti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina Asz visiems linkficzlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 

> 'Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
' -‘kaitydamas žmogus apie viską tada

pamirszti Ir visokį ruposczial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

i:"’ " J ' -

Su pagarba, A. ŽOKAS,
* 3 .. | fhK

vardu knyga 
už kuria tariu

i tad tokia knyga kaip>

f 
t
5
\

p h A

American
Beauties

t.'',, <

Cigarai

Padirbti iš ge
riausio Ameri
koniško tabako
ir Importavoti 
raperei.

«■

j 18 <1. Gegužio IMlm 
Dv PnlMrfiiAnva

c*:
Parsiduoda po

10c ir 15c.
4, 
b

Dv. pAlązduonya, 
CKekiRzken val. * 

Kauno aprik. 
LITHUANIA.

* v/;

mes; ju vieton kilo ir kilo vis drabužėliais 
nauji, dar juodesni kamuoliai, liais. Padangoje iszkiles pilka- 
Tąi szeimininkes vakariene sis vyturėlis “czyru-vyru pa- daug. Juk paprastas verszis ne 
Tttoszia. Augsztai augsztai pa- vasari” 
ežioje padangėje skraidė pilki Smailakuode pompų skraidy- 
debeaiaii vakaruose saulutė -i-1

jog tai ne daug.
— Teisybe Agotėle, jog ne

Yra tai ketvirta* badavimas tos puikios knygos, tas

skelbia

debesiai; vakaruose saulute
ji . i bį j

pasauliui, daugiau svėrė už tave.
Ągotcde nuo tosios dienos ■U* ■■ .i'. l(

parodo kad žmonėms labai patinka. Toipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai S2»50. 
W D ROCZKAU8KA8 CO MAHANOY CITY, PA.
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Saluninkai 
sxtominkai gal 
pirkti tiesog no 
iszdirbejo bak 
sais wholesale.
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dama po žaliąsias pievas ‘svei- tant Antano ne nežiūri 
’■ į i>

v i.-' , ,*/? ivLN r 11 ■ ''i- i. i1 11' js illf ■ r

JI e. Ii'
Vu i"■ W ' » J ►u. ■'

i

t
V-

'“ik. '' -u II k*l

**
■ ĮI >’

J. Penkunas
ST. 0LAIR, kt 
Bell Telefonas

1k M*J t' .. . vII

meiles suėstu savo mylemas, 
o kada apsiveda su jaja, tai 
gailesį, jog priesz veseilia jo
sios nesuede.

— Niekas lyg sziolei dą ne- • • • 1 • •U «T a v
da ir kaip baigėsi.
isztyrinejo kaip meile preside-

‘ 1 "<

Stebėtina* KaUadtortah
Tikr Laikrodali*. Tik

Su iencugeliu ir poiluku 
dykai. Parodo *7 dienas 
sanvaites, 31 diena* me
nesio, 12 menesiu meto, 

atmaina menulio, adyne*. minute* 
1 ir t.t. ir gerai rodo laika. Kožnam 
patiks, tikrai stebtinas. Nikeluotl 
‘ uksztai gori Swiss vidurei, pilnai
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' rvarantytas ant 3 metu. Mus spo- 
Inalszka preke tiktai >6.50 ir ta* 

eneugelib su peliuku dykai su l*ik 
'odeliu. Neaiuskitc pinigu, tiktai 
axda ir adreso, užmokėkite gro- 
natnc*xiui $6.50 kad*, gauaite pec 
>aczt*. Jeigu nebusite užganėdinti 
ui sugražinsime pinigu* adgalio*.

■ i 
iCky

ardą ir adreso, užmokėkite gro-

czt*. Jeigu nebusite užganėdinti
ui sugrazminme pinigu* aagano 

feko company: bwt. m
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— Szia sanvaite pripuola 
czvertis meto, pasninkas sere- 
doj, petnyczioj ir subatoj.

Koturesdeszimts valan
dų pamaldos szv. Juozapo baž- 
nycziojo užsibaigė 
gai. Prabaszcziui Czesnai 'pri- 
gialbejo sekant lieji kunigai: 
Dumczius, Shenadorio; 
nas, Frackville; Geležini 
Coaldale; Karalius, 
ville; Matulaitis, Easton; Va- 
lanczius, Girardville; Dobinas, 
Shamokin.

— Juozas

pasekmių-
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gialbojo

Frackville;
Karalius

Baku- 
s’ Miners-

Miller, inžinie
rius prie North Mahanoy ka
syklų, likos 
lovoje per 
Ketverge 
pabudyt idant

5

§b
fesgsurastas negyvas 

jojo paczia praeita 
ryta, kasia nuėjo ji 

t eitu
Mirė nuo szirdies ligo? 
mieste ir buvo inžinierium per 
daugeli metu.

— Poni Marijona 
nauckiene isz Frackvilles lan
kėsi redakcijai 
ėjusia Su bala.

— Tamoszius
7)34AV. Mahanoy nli.. likos su-1 
žeistas in koja Valkam 
losią. Gvdosi namie.

— St. Gegužio padėjimas 
nepagerejo visai, nes serga pa
vojingai, todėl daktarai l’ni- 
versrity ligonhuteje Filadelfijai 
negidf daryti operacijos ant 

aivos.
— Praeita Petnvczia Dixon 

hotelije, tuojaus 
Valles stoties, 
tinai Alekas McDonald, (>7 me
tu amžiaus isz nežinomos prie- -Jįį 
ž.asties. Likos nuvežtas in Ash |! 
lando ligonbuti.

Bukmauto 
hk prigulinti prie

ili darba.
(Sime

Bara-

i t Saules ’ » pra-

(Jalinskas,

> kasvk-

g

šiii
•į«J 

prie Lehigh jįjį 
siszove m i r- E?

operacijos

porsiszove

angline gys- 
Lytle Coal 

keliu dieni’.(?()., dega jau nuo
Visi Rengimai užgesinimui baVisi Rengimai užgesinimui bu
vo nepasckmingi.

t Nedėlios ryta po ligai ke
liolikos menesiu, mirė musu 
gerai žinomas tautietis irsimas 
Mahanojaus gyventojas, IMras 
Navickas, gyvenantis po 714 E. 
Mah anoy Avė. Velionis pergy
veno mieste suvirsznm 40 me- 
fe

nu n

(u, laike kitados salima ir pri
gulėjo prie pirmutinio Lietu- 
yiszko helio bet keliolika melu 
migai pardavė bizni gyvenda
mas privatiszkai. Paliko oide 
linm nuliiidimia paczia iraugy- 
tine.

Velionis turėjo
in 
o gyveno priva- 

30 metu.
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Dabar apie szi laika, tukstancziai ypatų džiaugėsi aplaikydarni Kalėdinio Klubo czekius. Jeigu
«

neprigulejote prie szio meto Kalėdinio Klubo tai pristokite prie ateinanczio meto klubo. Galite

pristoti dabar ir iki 25 Sausio
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Iszsirinkite savo Klubą ir pristokite dabar,
t

e>l
'i’i' Padedant $10.00 kožna sanvaite aplaikysite $500.00 ir procentą

Padedant 5.00 kožna sanvaite aplaikysite 250.00 ir procentą

Padedant 2.50 kožna sanvaite aplaikysite 125.00 ir procentą

Padedant 2:00 kožna sanvaite aplaikysite 100.00 ir procentą
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i
tai žmo- k

i

apie 74 me-
Amerika 7'5tus, pribuvo 

metai a d gal 
tiftžkai apie 30 metu. Paliko 
teipgi dvi seseres Ona Mikne- 
viczienia isz Pit t stono ir .Ieva 
MilHiucklenia isz Wilkes 
Barre. Laidotuves atsiims Ket- 
vergo ryta 9 valanda, su baž
nytinėms apeigomis Szv. Juo
zapo '4>ftžnyczioje. (iraborius 
Rėklaitis užsiėmė laidotuvėms.

Isz Shenandoah, Pa.

— Ant galo musu miestas 
susilauks naujos Readingo ge
ležinkelio stoti kuri labai buvo 
czionais reikalinga. Bet jeigu 
teip greit ja ja statys kaip mu
su nauja ligonbutia 
n i m s nubos laukti.

Juozas L....... .
Market str., kuris likos 

sužeistas Kelley Run kasvklo- 
sia pradeda truputi pasveikti.

Kaminskis, 
ulyczios likos

.. .......*

io7:
Bartoseviczius

•I

Steponas

sužeistas Kokinoor kasyklosia. 
Jurgis Olszevskis, 28 S. Eme- 
rik uly., likos užeistas Indian 
Ridge kasyklosia. Abudu likos 
iszvežti in Ashlando ligonbuti.

O «> 19 W. Clicrrv

Ii

Padedant alĮiOO kožna sanvaite aplaikysite ir procentą

Padedant 50c kožna sanvaite aplaikysite 25.00 ir procentą
/

Paskutines Žinutes.

Szim-Tokio, Ja poni je 
su aficieriais nu-tas laivoriu 

skendo su kariszku laivu Kau
to, kuris lūžo pusiau artimoje 
Tsumga.

• New York* — Steponas 
Matz, kuris nužudo savo mote 

t ria, pirmia use. j^zgere .t ruciz- 
noe, po tam pasikorė ir paleido 
kulka in krutinę. Jau tasai isz- 
tikruju geide mirti.

New York*
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Padedant

Padedant

Padedant

25c kožna sanvaite aplaikysite
i

10c kožna sanvaite aplaikysite

5c kožna sanvaite aplaikysite
'■jL 

H’ t

12.50 ir procentą

5.00 ir procentą

2.50 ir procentą
§

5c ir padauginant kožna sanvaite atnesza $63.75 ir procentą

2c ir padauginant kožna sanvaite atnesza $25.50 ir procentą 
•

1c ir padauginant kožna sanvaite atnesza $12.75 ir procentą
»

5c numažinimo klasoje atnesza $63.75 ir procentą

2c numažinimo klasoje atnesza $25.50 ir procentą

1c numažinimo klasoje atnesza $12.75 ir procentą
r

*

< A

«
I

1 
. ,h ' <( . •<’

Galite pristoti dabar. Klubas atydarytas iki 25 Sausio 1925.
i V
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Union National Bank
* 1 ' '♦ i ,

____________ Z

Prie kampo Centre ir Main Sts.
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