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ISZ AMERIKOS
#

KUNIGAS SUARDĖ 
SZEIMYNA.

Lako Charles, La. — Edmun
das Matts užvede skunda ant 
$25)000 prieszais Katalikiszka 
k uhiga H ube r t Cramers, 
basžczni Nekalto Prasidejim 
bažnycziiKs. Vyras skunde pa
duoda buk kunigas atlankęs 
jojo serganezin paezia ligonbu
teje baugino jaja v i šoke i s Im
liais, kad jiji ne yya tikra pati 
Matt8*o <> josios vaikai ne yra 
logaliszki, už tai, kad Imdami 
Katalikais erne szlinba slide o 
ne bažnyczioje. Vyras sako 
kad kunigas teip suarziuo jojo 
paezia, kad toji dabar ne nori 
su juom gyventi ir už tai skun- 
dže ji už suardymą jam gyveni 
mo.
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MUNSZAINE JAJA 
PERMAINE ANT DEIVES.

Milwaukee, Wis. — Atvažia
vus iszChicagos iii
pas savo gimines czionais. Ber
ta Stone, 18 motu mergaite li
kos pavieszinja dviem stikle
liais naminio darbo ramybių. 
Mergaite nubėgus in’ artima 
parka* nusirengė nuoga ir pra
dėjo szokinet girfaiteje, many
dama kati ji yra deive. Prava- 
žiuojontis palicijantas ant mo- 
torcikliaus, užtemino nuoga 
deivia, suvyniojo in kaldra ir 
nugalino in palicije. Mergaite 
i szsdpa gi rin.ros'- V«<nt rytoją u s, 
nusistclx)jo kada pamato kad 
yra kalėjime. Nieko nepamena 
apie jevini szoki.
SUDŽE PAVADINO TĘVA 

GELTONU SZUNIM."
Tėvus, ku-

su Joneiugu prie 
gazines paipos 
sunu ir laike 
aštuones valandas, likos pa
vadintas “geltonu 
per sudz.e Coatello 
ant teismo.

Noreczia z

re

Philadelphia, 
ris pririszo

t

' Hm

12 metu 
ji pririšta per

1

)

savo

szuniin“ 
kada stojo

“Noreczia ir tave pririszti 
lenciūgu prie stulpo it duoti 
tau szimta botagu per peczius. 
Žinau taipgi, kad tu Amerike 
gyveni jau 19 metu, o da neisz- 
ernei ukesiszku p<ypieru. Duodu 
tau Iris menesius už tai, tu

geltonas szuo
menesius

“geltonas szuo” ir manau kad 
ateitoje dusiprasi, jog czionais
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ne Rosije»“ Toki pamokslu isz- 
kirto vaiko tėvui Kazimierui 
Zarenke vieži ui kuris nubaudė 
vaika už koki ten maža prasi
kaltimu.

Tam atsitikimui 
nėjo daugelis žmonių, kurie už
tvirtino szi atsitikima.
VICTOR FONOGRAFO 

KOMPANIJE PADIDINS 
SAVO DIRBTUVES.

Camden, N. J. — Victor 
Talking Machine Co., kuri turi 
savo dirbtuves czionais, padi
dins savo fabrikus ant 15,000 
darbininku kuriems mokės 20 
milijonu doleriu algų ant meto. 
Toji kompanije iszrado ir pa
gerino savo fonografus teip, 
jog muzika, giesmes ir koncer
tai bus daug aiszkesni ir su 
prantami ne kaip Hcnoviszko 
budo rekordai.
GALIMA PIRKTI FORDO 

AREOPLANA SZTORE.
New York. — Toipis dieno

mis AVanamekerio 
ment sztore“ prasidėjo parda
vinėti Fordo naujus areopla- 
nii8, ])anaszei kaip parsiduoda 
adatos, muilas ir kiti dalykai. 
Nauji Fordo nreoplanai parsi
duoda į)o $25,000. Pirmutinis 
Fordo areoplunas pralėkė pro 
Mahanojn praeita Sereda »u 
tavėru in New Yorka, kuris * • « • • A 3

prisižiuri-

“depart-

Pranas 
baise!

LIETU VYS, 
SUŽAGEJO 
JAUNA MERGAITE

kuris atsibuvo 
Rev. Ivan 

Leningrado, 
“Tebvris Ro-

p ra sza lininiu s pro- 
josios ateit is prigu-

DŽIAUGĖSI KAD ROSIJE 
VELA PASTOJO 

SZLAPIA.
Oklahoma City, Okla. Ant 

susirinkiino Evangeliszko Ru 
s isz k o seimo
czionais, delegatas
S. Prokanof isz
Rosijos, kalbėjo: 
sijos iszgialbejimas nuo pra
pulties, yra 
hibicijos, o
Ii dabar daugiausia ant kriksz- 
ezioniszkos bažnyczios. (lai jus 
guodolini delegatai nusistebe- 
site iszgirde tuosius žodžius isz 
lupu d va s isz k o jo, bet tai tikra 

\’i(‘loje szeimynoje 
girtuoklis kaip

teisvbe. 
rastis v ienas 
kur, kaip tai buvo prirsz pro- 
hibicijos iszbandyma, tai kož- 
najn name radosi bravoras ir 
karczCma. Vvrai ir mot eres va- 
re vodka ir davinėjo gerti savo 
vaikams, panasziai, kaip dabar 
yra pas jus Amerike.

Popas Prokanof’as kalbėjo 
teisyljv ir jam pripažino tiesa 
delegatai plojimu delnu.
14 METU MOTERE 

PAGIMDĖ TRYNUKUS.
Paraguld, Ark. — Keturioli

kos metu Mrs. Edgar Taylor, 
ana diena ligonbuteje pagimdė 
trvnukus— dvi
sunu. Taylor’iene isztekejo tu
rėdama trileka metu, o kada 
sysilmike keturiolika, pagimdė 
pirmutinius savo trynukus. Vi- 

38
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mergaites ir

si sveiki ir augs. Tėvas turi 
met us.
NE NORI < GYVENTI SU 

TOKIU SKUPUOLIU.
t'incinnatti, Ohio. — Ona 

Demetry, negalėdama ilginus 
gyventi su savo skupuolin vy
ru, užvede prieszais ji teismą 
ant persiskyrimo idant nehiirtj

Ohio.

PRIELAIDINIS, 
PATI, VYRAS;

KRUVINAS MUSZIS.
Pittsburgh, Pa. — 

Dombrovski, 50 metu,
sumuszo savo paezia Veronika? 
40 metu su szluotkoczju ant 
kurios radosi szmotas geležies.

Ant paszaukimo palicijos 
per kaimynus, rado vyra ir mo 
teria mirtinam glebije. 'Motere 
buvo visa sukruvinta ir nuvež
ta in ligonini!i niirsztanti.

Dombrovskis sake paficijai 
buk sugryžias isz darbo, rado 
savo prisiegelia sediuezia ant 
keliu priclaidinio bueziuojenti, 
ant stalo stovėjo 

ir
si ui ra tęs

butelis, su 
užkandžiais.

pavoju
Dombrovskio, bet

kelisjau
sudus už

f

MERGAICZIU.
— Dvi mergai- 

Nellie Sk ra ži u n i u t e,
Kat re Solomon

lauke ant

141

■fKURI, PRIĖMĖ PAS JI 
TARNYSTA.

Krackvillc, Pa. 
K Įima s, 
kampo l/alliolt ir Laurel uly- 
cziu, likos uždarytas Pottsvil- 
les kalėjimo už bjauru pasiel
gimą su savo jauna iarnaitia. 
Tavas mergaites, Adomas Za- 
larauekas isz Vidcano No. 
\ ra skundiku.

skvajeri 
likos 

i st ori je: 
15 metu 

aplaikyti

J uozas 
kurks laiko salima ant

Laike teismo pas 
Miernieki 
isz kiaušy ta sekant i 
Mare Zalarauckiiite, 
mergaite,

Shenadorije,

>

O
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NEGAVO MERGINOS, 
PRADĖJO DAUŽYT 

RAKANDUS
Antanas

<8 metu, kandida- 
isz

ton, Pa.
i, 3f
a psi paežiu viino

Kings• * 
Zr rezovski 
tas ant 
Plymouth, pamylėjo mergaitia 
isz Kingstono, bet geisdamas 
aplankyti jaja su pagialba tėvo 
Jono Levickio, 
abudu gerai munszaines, na ir 
abudu nuėjo namo kur Anta
nas pradėjo daleidinet szt urrna 
prie mergaites szirdies.
gaile vienok pamynė po koja 
Antano szirdi, liepdama jam 
neszlis laukan. Antanas turė
damas užtektinai 

pakauszije m

Isz Visu Szaliu
ŽUDINSTA

KLIOSZTORIJE

isz si trauke

Mcr-

ZOKONINKAS SUKAPOJO 
KIRVIU SAVO DRAUGA 

IR KETINO PANASZEI 
PADARYTI KITAM.

Luvavas, Lenkija.
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“smarku
mo“ pakauszije ne teip leng
vai davėsi iszsikalbyt laukan, 
pradėjo isz 
rakandus ir kas 
jam in rankas. Ant galo palici
je a pinai szi no meiluži, nusives
dami ji ir drauge jojo novos 
uoszvi in koza.

LIETUVIAI SKUNDŽIA 
FAJERVERKU KOMPA

NIJA
Montello, Mass. — Trys vie

tiniai Lietuviai apskundė Su
perior Teismui Providence, R. 
L, to miesto fajerverku (ug
nių) fabriku Antano Natale 
ant 20,000 dol. Mat, laike Szv. 
Roko Lietuviu parapijos foru 
Romuvos parke pernai Rugsė
jo 1 to fabriko spalvuotos ug
nies limbą, vietoje pakilti 
nuksztyn, mėtėsi in minia žmo
nių ir sužeidė .Antanu Tautku, 
Kristina Miszkinięne ir.Povilu 
Baltraszkiuna, 
iszsikolektuoti .10,000, 
kinienc $5,000. Jie kaltina 
niu fabrikantu kriminaliszka- 
me apsileidime.
DREBĖJIMAS ŽEMES 

NEW HAMPSHIRE.
Manchester, N. H. — Leng

vas .drebėjimas davėsi jaust 
keliosia vietosią sziam valsti- 
je. Mieste Ossopee žmonis iš
bėgiojo isz stubu. Manchesteri 
drebejimas buvo lengvas. Kaip 
kur net torielkos szokinejo ka
zoką ir kaminai sugriuvo. 
DINGUSIS LEKIOTOJAS IR 
AREOPLANAS SURASTAS

PER VAIKA.
Bellefonte, Pa. — Charles 

A mes, kkiotojas, kuris dingo 
nuo' praėjusio Ketverge, Oct., 
1, likos surastas negyvu, prisi- 
juosias areoplane, kuris buvo 

kuriame radosi 
trys maiszai paczto, prie Rock 
Mountain.

Lavona lekiotojaus ir areo- 
plana surado 15 metu Jonukas 
De.Armitt kuris už tai aplei

do va na, kelis 
L 4ukstanczius doleriu.

piktumo daužyti
tik papuolė

gi le i

— Prie 
kazarmiu ant ulyczios Kruka- 
vos, policijantas užtiko sodinti 
ant trepu koki tai žmogų kuris 
laike galva teip keliu
(liimojenti. Kada jojo užklau
so ka czion veike atsake: 
žudžiau kunigiv. “ 
policijantas tokiu prisipažini
mu, paliepė jam atsistot ir pa
žino jame Karmelitu zokonin- 
ka, kuri nuvedė ant policijos, 
kur ta pati parake perdetiniui 
o ant davado kad kalba teisv- 
bia atidavė raktus nuo kloszto- 
riaus.

1 idant persitikrinti ar zoko- 
ninkas kalba teisybe, likos nu-i 
siunsti du detektivai in kliosz- 
tori. Ateja in kliosztoriu tuo- 
jaus paregėjo kruvina laka 
nuo karidoriaus in kambarėli 
nužudyto kunigo džekono ku- 

kariszku kapelionu

“nu- 
Nusistebejo

''

■ ■ $

norėjo 
dinsta tarnaites. Atvažiavus in 
Shenadori susitiko su Fiorenti
na Carson, kuri pasako Mariu
tei, -kad ji žino gera vieta, kur 
joju priims gerai ir gales važi
uoti automobili u pi su szeimy- 
na. Mergaites papra-sze Antano 
Saroko idant jaisjos nuvežtu in 
Pottsville. Sugryžlant isz to
nais, sustojo Klimo salupe, ktir 
Mariute aplai'ke (liūsta tarnai
tes. Klimas 
merga d ei kad 
vieszint’’ 
atsilankines.
nesutiko ir mano apleisti vie
ta, bet da pabuvo kolos dienas. 
In kolos dienas po tam Klimas 
insign.ro in josiės miegJkamba- 
ri ir tonais priverstinai mer
gaite subjaurino.

Mariut(‘ apleido taja 
nuvažiuodama 
tėvui ka-s su jaja atsitiko. Tė
vas iszeme varanta ant Klimo 
kuris buvo pasislepiąs, bot ji 
pr.ljcijautas surado Szenadori- 
je, o kad už taji prasižengimą 
belos nepriima,

i

Sztai

r

GAUSIS JAM DANGELI 
MILIJONU.

John D. Rockefeller,
treczias, kuris ana diena apsi
vedė su savo giminaitia Izabe
le Rockefeller isz Greenwich, 
Conn. Seno Roekefellerio mili
jonai pasiliks toje szeimynoje 
po jojo m i rėžiai.

st aržiai pasako 
j i ji turės 

vyrus, kurie
Mergaite ant to

,i pa
pas ji ris buvo

kunigas Jonas Tedeca.
Ant grindų isztikruju 

jo sukapotas kunigas
gulėjo du nukirsti pirsztai;

supleszytos,

munszaino 
Prielaidinis 
mėtėsi imt 
tasai gavės pusėtinai su tuom 
paežiu szluot koeziu, dūme lau
kan. s

Dombrovskiene 
kartus trankėsi po
apgpudinejima savo vyro.
PASIVAŽINĖJIMAS AUTO 

MOBILIUM PASIBAIGĖ 
NELAIMINGAI DEL

♦

Duryea, Pa 
tęs 
Dixon uli., ir 
isz Chittenden uli. 
kampo ateinanezio karuko nu
važiuoti in Pit t stoną atlankyti 
savo drangos. Tame 
prie jujn automobilius su tri
mis sporteleis, Ikurie paragino 
mergaites ant ‘.‘raido.M Mer- 
gaitcft}HUtiko, bePiint lo-kiu isz- 
lygu kad du sportėlei iszeis 
isz automobiliaus o josios už
ims juju vietas. Ant to sutiko. 
Kadą automobilius pradėjo 
bcgtii vienas isz jti inszoko mi
gai iii mliszina ir atsisėdo szale 
merginu. Automobiliu 
Robert Conor isz-Pittstono 
locnhiinku buvo Juozas (’zos- 
loskis teipgi isz Pittstono. Nu- 

pas/ drauges, nerado 
jujn namie, o'kada sugryžinejo 
adgal, varytojai maszinos pa
suko prie Barnum kasyklų, 
mergaites supratę kas sm joms

drauges. sustojo ■

ra i do.

badu, nes jisai jai davinėti /ik 
penkis centus ant dienos ant 
jos pragyvenimo.

Demetry’ie»ne sako, buk jo
sios vvras vra loeniniiikn res
tauracijos Norwood’e, tankiai 

spardydavo, iszraudavo 
plaukus ir szluodavo su jaja 

draugams 
duotu 500 atsitiks isz&zoko isz greit be-

važiavę,

.ja.pi
ir 

keliems

o
gule- 
szale

vare
< >

urvą, 
namo, apsakė

Tautkus nori 
Misz- 

ug-

piaiiKUs 
grindis, o 
sake, buk noringai 
doleriu ant iszkelimo baliuko, 
jeigu galėtu nuo savo bobos al
si k ra t v t i.

Motere tvirtina buk jiji savo 
vyrui ptigialbejo surinkti tur
tą dirbdama isz pradžių res- 
tauracijoi, o kada vyras stojo 
ant kojų, nori nuo josios atsi
kratyti ir apsi'pacziuot su jau
nesne.
DAUG VAIKU LANKOSI 

IN MOKSLAINES
PENNSYLVANIJOS.

Harrisburg, Pa. — In pu'bli- 
kines mokslaines Pennsylvani- 
joi lankosi 1,803,163 vaikai, pa
rapinėse 176,968 o in privatisz- 
kas .16,861. Mokytoju yra 53,- 
708. Valstis turi 8548 nioksląi- 
niu kuriosia randasi tiktai po 
viena kambarį kuriame moki
nasi vaikai.

GAIDIS SUMUSZE 
TRIS SZUNIS.

Baltimore, Md. — Kas nori 
tegul tiki, kas ne nori tegul ne
tiki, o bet szis atsitikimas yra 
teisingu^.

Jurgis Kvedar turi tris ma
žus vaikus, sena 
szlubmir nfylema
Ana diena trVs szunes kaimyno 
užklupo aVit szlubįo kuris drau

szuni ir tai 
narsu gaidi.

go su klykencziais vaikais be- 
go in stnba. Szunes vyjosi pas
kui. Gaidis dirstelėjo ant ata- 
kuojenezau, primerkė aki, isz- 
plėtojo sparnus i 
“Ku-ku-ri-ku! asz jums neduo
siu skriiiusti mano draugo ii*, 
vaiku!“ Prileido szturrna ant 
trijų s^unu. Tieji pamate spar
nuota nevidonu, nuleido uode-

, todėl Klimas 
likus nuvežtas in pavietava ka
lėjimu lyg teismui.

Anglu laikrascziai placziau 
apraszo apie szita atsitikima.

NAUJAS KANDIDATAS 
ANT KARALISZKO 

SOSTO.
Czionais gyve

na Karolius Jonas kunigaiksz- 
t is ^Sobieskis,

Viednius.

%, IT F
MII

t

sirgor-

gancZio aulomobiliaus su taja 
pasekmia,'kad Solomoniute ap- 

viso kūno 
o Skražiuniute, likos 

ant veido, aplaike su-1 dry

laike žaidulius ant 
ir veido 
sužeista
laužyta szonkauli ir kitus žai
dulius. Kada atsigaivino, pra- 
neszc apie tai palicijai, kuri 
aresztavojo sportelius ir pa
state po $2000 kaucijos lyg 
teismui.

Laikas mergaitėms susiprast 
idant su sporleleis nešit rauky
tu bambileis, nes užz kožna 

raida“

— Indiana val
gi riasi, 

“one 
miestelio

VAISEI PALAIMINTOS 
; PROHIBICIJOS.

Gary, Ind.,
stijos prohibici n in kai 
kad ta valstija esanti 

“. Matyt Gary
policijos raportu, per praeita 
Rusėjo menesi ežia buvo aresz- 
tuota girtu •girčziausiu 173, 

59, girtu auto
mobiliais važiuojaneziu — 17,
viso labo 249 asmens.

but Jėgeriu sudaužytas,

nes
“raida“ turi skaudžei užmo
kėti ar netekti nekaltybes.
PAtlEPE MOTEREI

. NUSIPRAUST VEIDĄ.
Lincoln, Neb. — Misiuke E. 

B. Carroll, 38 metu moterėlė 
kuri buvo pasirėdžius kaip kei
kia jauna “f'lhperka, 
sžalta priėmimą 
Chappel, kada atėjo 
liudyt prieszais O. Manning ir 
F. Callahan, du jaunus 
kits, kurie užkabino Mrs

Ludvkas Bro-
prie

kys paskirta

jauna “ gavo 
nuo sudžiaus 

in - stula

vyru- 
Čar- 

roll ant u! y ežios ir prasze jo
sios kad eiču su jeis ant “geru 
czeflu,“
vyrukai seke paskui jaja ir už 
tai jUos apskundė.

i‘Jeigu ne nori idant tave 
vyrai neužkabidetu ant uly- 
czioM, tai eiki^ namo ir nusi-

NUBODO JAM 
TELEFONAS; TRYNUKAI.

New York. — 
doski, clekfrikierius
Broadway teatro gavo telefo
ną, kad jojo paeziulo ji apdova
nojo di^krelia. Tėvas nudžiugo 
ir pakabino telefoną. Kad sžtai 
už kepu minutu vela telefonas 
jam pranesze, kad paeziulo ap* 
dovanojo ji šuneliu. Tėvas ir 
■laja žinia nudžiugo, nes supra 
to kad tai dvynukai, Bet už 
keliu miliutu vėl likos pa- 
szarJktas prie telefono, bet 
tuom kart nusiminė ir nenorėjo 
eiti prie telefono.

rp
».|.V

o kada jiems atsake

Jeigu ne

pfausk nito Veido prideri ir Williams

. Kada atėjo 
ta vakaru namo, rado lovoje 
trynukus—-du sūnūs ir dukre
lių. v*1
TRYS SUDEGE . ' 

DEGANOZIAM NAME.
-— Juozas 

23 metu, jojo pati
o kada turėsi czysta

11 Washington, D. C. — Szi- 
mot tarmerei surinks 2,918,-

t is Sobieskis, impedis Lenkisz- 
ko karaliaus Jono Sobieskio, 
kuris padavė atsiszaukima in 
Lenkus idant jam prigialbetu 
atgauti savo tiesas pasilikti 
karalium Lenkijos. Tasai Ican- 
didatas ant sosto nemoka visai 
kalbėti Lenkiszkai.

Kada Amerike prasidėjo na
mine kare, kokis tai pulkinin
kas Jonas Sobieskis teipgi bu
vo apsigarsinias buk jisai turi 
itesa prie karali’szko sosto Len
kijos. ‘

%!

drapanos buvo 
kas parode, kad nužudintas 
smarkei gynėsi priesz smert.

Kada arcsztavotas zokonin- 
kas truputi apsimalszino, ap- 
reiszge kad vadinosi Tėvas 
Adomas — Andrius Kapacz. 
•Keturi metai atgal praszalin- 
tas buvo isz Przemislio diece
zijos ir instojo in zokona Kar
melitu czionais, o kad
proto liga, zokoninkai nuo jojo 
szalinosi ir nedraugavo su 
juom. . -

Mane jisai kad kun. Tedec ir 
perdetinis kliosztoriaus kun. 
Berniak, norėjo ji nužudyt i (?) 
todėl nutarė jisai už tai atker- 
szyti. Kada kun. Tedec sugry- 
žonakties laike isz atpuskoKa- 
pacz sutikės ji ant koridoriaus 
kirto jam in galva kiniu. No
rinti užkluptasis nukrito ant 
grindų, bet turėjo da tiek pa
jėgu kad gintis nuo užpuoliko 
ir gautis in savo kambarėli, 
bet žudintojas nuėjo paskui ji, 
kur isz naujo aut jo užklupo, 
kapodamas kirviu pakol kun. 
Tedec neteko gyvasties. Kapa- 
czui da to neužteko. Nuėjo in 
kambarėli pordetinio Byrnia- 
ko idant ir jam padaryti gala, 
bet kada prisiartino prie mie- 
ganezio drąsą dingo, nes ner
vai nenorėjo klausyti žudin- 
t o jaus. Iszbego ant 
kur ji policijantas surado sė
dinti. .

Tasai baisus atsitikimas isz 
vore dideli inspudi ant žmonių 

a t • rirC « a • • w «

ir nedraugavo

■%.

z

jog neužilgio

SŪNELIS NUŽUDĖ 
SAVO TEVk

Now Soucz. — Kaime Zaže- 
cze, gyveno 70 metu amžiaus 
gaspadorius Jokūbas Loucka, 
kuris jautėsi,
mirs, padalino gaspadorysta 
terp trijų šulnį, su toms išly
goms, jog vaikai duos jam duo
na lyg smert. Bet isz to nebuvo 
užganadytas sūnūs Jonas ir isz 
to tankiai terp tėvo ir sūnaus 
kildavo baimei. * »

• I «

Ana diena Jonas atejas pas 
tęva vela pradėjo bartis teras 
negalėdamas to nukensti, kirtp 
sunui per veidą, liepdamas ty
lėt, tėvas po tam iszbegp iš 
grinezios, bet Jonas pasivijąs 
tęva, uždavė jam kėlės kumsję- 
czias per veidą ir su kirviu 
pradėjo kapoti nelaiminga se
neli; pirmiause nukapojo tė
vui rankas ir kojas o ant galo 
ir galva. Po tam sukrovęs dide- , 
Ii lauža ant kiemo sumetė su 
kapotus szmotus ir sudegino.

Zudiutoja aresztavojo ir už
dare kalėjime, bet jis visai ne
sigailėjo to, ka padare.

Akvviausin, kad kaimynai 
prisižiurinejo tam darbiu isz-

000,000 buszeliu kornu arba 
penki szimtai milijonu busze
liu daugiau-kaip praeita meta.

MANE KAD KARVE 
YRA MULU.

Tūlas tarme vis apsakinėja 
sokanezia i-ąįorijelia apie ber
ną, kuris pribuvo pas ji isz 
miesto ant tarnybos: — Pasa
kiau jam tūla .ryta žiemos lai
ke, idant bit u in t varta ir pa
kinkytu mula. Bernas buvo di
delis tinginis idgnt uždegti ži
bute, nuėjo patamsiu in tvartu. 
Nematydamn's tamsumoje, kad 
tvarto randasi karve ir mulas, 
Farmeriui nubodo laukti, szau- 
ke isz grinezios in bernu:

—- Ka tu tbn teip ilgai voi-

rib

uivežios )

I . ... . .....
grinezios, bet Jonas pasivijus

i

"/■i

ti

rlJ!
J I f W •

visam mieste. Zudintoji uždaro 
kalėjimo, o daktarai tyrinės jo 
protą ar jisai yra atsakantis už 
papildyta žudinsta ar ne.

*

BOMBA SEMINARIJOI. 
tes. II

Varszava. —- Skiepo senam 
Rusiszkam kliosztorije, kuris 
dabar yra naudojamas kaipo 
semi na rijo ir prieglauda del 
vaiku, likos surasta daugybe 
nitroglocerinos ir dinamito. 
Jeigu butu tas»i sprogstantis 
materijolas uždegtas, tai ne tik 
isznesztu visa'kllioszjori in pa
danges, bet i\’visus aplin'khtiu8

i, "CeI
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gamo, bet negalėjo prie jojo 
prieiti, nes kerszino ir jiems 
kirviu ir turėjo gialbet savo 
grinezias nuo užsidegimo.

Pittsburgh, Pa. -

Mare, 23 metu, ir Mrs, Maudę
Potter, 30 metu, ’ 
sudege deganeziam name, ku-

* k i J m . H

• kvarta, 
ii^ suszuko: veidą i? ilgesniu szlebia, tai ta-

ežios, Esi jau pasenus bbba ir ris užsidegė nuo proso. kliau
ve vvrai neužka'biiies awt uly-

privalai sarmatytis taip rėdy
tis it kvarbuotis.“

Moterėle nuleido uosi ir isz
' 1 v m t . '.L .-1 ate f 'a a ark '< Atoaai t a ’A- -a tek a a a*.

visi nigerei,
nitroglocerinos ir _ _ _ F 4 .

ki?
Ugi negaliu uždėti Ifa-

ežiu szape žemai. Bledes padu- manta per galva mulo, nes jam
ryta ant $6,00(K Tryk žmonis 

t > W • . • 11 •likos sužeisti szokdami per lan- 
4MSTX1 * *

suszalo ausys. ,
Mat Vietoje mului uždėti ka?iHUl 5 IVIVJV JUlllUl. U4LIUV1 nu* 

įmintu.ini iižilnio M.nt kMi’Vfts. •

namus. Kas ji ton sukrovė tai 
lyg sziam laikui da nei«sztyri- 
neta.

11 Easton, Pa. — Pranas Ga- 
vinski, straikuojentis angleka-viiisiVi vi m i V nnioiit 1« nllirla'lfM. “

sis isz Maltby, likos užmiisztas 
per konkretinia maszina, kada 
dirlio ant plento czionais,

3
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Kas Girdėt
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Isz Florencijos, Italijos, da- 
nesza, buk tame mieste, gilei 
po žeme likos surastas didelis 
skiepas kuriame radosi daug 
žmOgiszku kaulu. Laike su
griovimo seno szvento Bonifa
co kliosztoriaus ant San Galio 
ulyczios, darbininkai
sena pamala, knri turėjo su- 
szandyt dinamitu. Po vienam 
tokiui szaudymui darbininkai

Pągąl bankini raipartą, lai 
Luzefnes pavieto batikai turi 
17(XOOO žmonih kurio yra palie
ja bankosia suvirszum 90 inili 
jonu doleriu, o 8133 žmonis 
tahpina pinigus ant Kalėdų 
tei:p vadinamam Christmas Sa 
vings, kurie isžtratikc pinigus 
ant kzveneziu ant visokiu do- 
vhneliu.

Du Vienuoliu

užtiko

paregėjo sjdepu isz kurio iszei- 
tinejo karidoriai in visas sza- 
lis. Gal kaulai prigulėjo prie 
minygzku kuripą (ame kliosz- 
torijc gyvenę, o Jcurį uždare už 
nepadoru paaieigima minyszku 
popiežius Eugeniuszas 
mete.

Terp žmonių a-piboginoja vi
sokį paskalai apie taji klioszto- 
ri ir jojo gyventojus.

1435

Vengriszkas kunigas Celes- 
linasOdi'ey* užbaigė dirbti ste
buklingu ziegori kuris per- 
augsztina ziegorius padirbtus 
Venecijoi ir Stras^burge. Kan 
t rus tasai kunigus dirbo taji 
ziegori per 30 metu ir giluknin- 
gai ji užbaigė neseno i.

Tasai ziegorius skambina 
valandas, pusvalandes, czver- 
tis, rodo menesius, sau vaitos, 
dienas, mėto dalis, Katalikisz- 
kas szventes, permainas menu
lio ir saules. Laike piet grajina 
szventas giesmes, po tam iszei- 
ua isz jojo apasztalai. Ant ga
lo vidurij ziegoriaus, fonogra
fas atkalba tris Sveika Marija. 
Ziegoris teipgi duoda sziluma, 

ir fotografijos

Ant galo, jeigu kas

turi telefoną 
aparatu, užraszo atsilankymu 
ir iszejimu sveczio, pabudina 
mieganti, uždega elekt rikiui 
peczinka.
atsilanko pas kunigu, o jojo ne
siranda namie, reike paspausti 

o ziegoris szauke;
Mano ponas iszejo, sugryž ta 

ir ta valanda.
Kunigas Celestinas Odrcy 

dabar apvažiuos didžiausius 
miestus rodyti savo stebuklin
ga ziegori u.

guzikeli
i 4

11

Celestinas

Anglekasiu vadai žino daug 
apie straika bet tyli kaip oiste- 
rei ir nieko neiszduoda; vaiksz 
ežioje kaip Sąlamonai, nusi- 
szypsuja ir sako: “palaukite 
truputi, o dažinosite viską, nc- 

“big tings.
Prie keliu kasvklu darbiniu- 

kai pataisineja kasyklas, nes 
gavo prisakymus idant darbus 
baigtu greieziau idant butu už
baigtas treczia sanvaitia Okto- 
berio menesije.

Mitingai teqj operatorių ir 
darbininkiszku vadu atsibūvi- 
neja konia kožna diena, bet 
nieko neisz<luoda. Girdėt, kad 
operatoriai truputi atsileido 
nuo savo karszczio ir sutiko 
ant nekuriu reikalavimu uni
jos, nes suprato, kad angleka- 
siai laikosi drucziąi ir ketina 

. kovoti lyg paskutiniam.
Tiejei ka žino, spėja,

sako:

t f

Tiejei ka žino, spėja, kad 
straikas užsibaigs szi menesi, 
—ka duok Dieve.

Baronas Mitsui Ilacliiroema, 
prezidentas Japoniszko banko 
Tokio, Japonijoi ne visados 
buvo turtingu žmogum, 
sziadien jojo turtas daeina ly
50 bilijonu Szvaieariszku frau 
k u.

Priežastis suk rovimo 
milžiniszko turto buvo paraso- 
nas, kuriuom aipgarsiuo bizni 

s. XVII szimtmeti

bet
<r rs

kuriuom apgarsino bizni 
jojo diedukas.
jojo diedukas t u rojo kropia su 
visokeis szilkais. Idant prapla- 
tint savo vardu po visa sklypą, 
laike lietaus davinėjo kpžnum 
praeigiui parašomi už dyka su 
jojo biząiu ir pravarde ant kož- 
no paraao.no. In trumpa laika 
biznis teip prasiplatino, jog bu- 

vienąs isz didžiausiu visąm

Daba Hints locnininkas
Mitsui yra placziausiai pagar- 
sėjas Žmogus po visa Japonija, » • • A M • •

•tVO 1 
sklypo ir sziadien tokiu pasili
ko.

o tai vis /per nenuilstanti apsi- 
garsinima. • •

II1

Kun. I’\ Kemeszis sako kad 
Amerikiecziai, kurio davė k y n.

Žemos Ban
tu rot u

J. Žiliui pinigu 
k.ui” 
traukti ji teisman, nes pinigai 
jau žuvę.

“Vyriausybe pabrėžia lak
ta, kad didžiuma pinigu kun. 
Joyas Žjlius šukele dar priesz 
gaudamas p. Galvanausko in- 
galiojima, todėl veiko tuomet 
privaezia savo inicijatyva.

surinkęs 
nesiuntė.

valdžios neatsi- 
klauses. Siuntė ne in valdžios 
rankas, bet padėjo in pusiau- 
valdiszka Prekybos-Pramones 
Banka ir vėlgi ne vyriausybes* 
vardu, bet priVauziais vardais. 
Dėjo in Prek. 
Ūkio bankus ne

savo 
pinigusKun. Žilius 

valdžiai apyskaitos 
Maine juos

neat-
Markin atopakrite

Pramones ir in 
doleriais, bet 

markėmis, ir gi valdžios 
siklauses.
tvirtesne valiuta, kol dar buvo 
laikas. Vėliau, skolino Garlai

vy ria usv-
Pa ga

vlu Bendrovei irgi 
1m‘s tam

namu

ir

i 4

kun. Žilius 
sudėtais 
kad po teisybei ant
direktorių krinta didžioji 
sakomvbe. Vvriausvbe • • ■ t

noingaliotas. 
liaus, kad iszgelbet bent liku- 
czius, ne patsai rūpinosi 
nupirkimu Kaune, bet lai.*-zkn
isz Klaipėdos pavede kitiems.

Visi tie faktai inrodo, kad 
nekaip tesii'Upino 

žmonių pinigais
jo ir kilu 

at- 
nema- 

tanti isz visos keblios- padėlios
jokios iszeitis.”

Teip Fabijonas 
bininko”
kad sudėti pinigai pas kun. Ži
liu jau žlugo, jis pataria jiems 
dabar traukti 

Rll i M 4 •

man.

Dar-r.’uzo “ 
No. 105. I’aaiszkines.

kun. Žiliu teit-
- K.

mieste Meksike,Ana dienu 
septynioliktu kartu apsivedė 
kokia tai (-armėnu Savoz su 
generolu Meksikoniszkos ar
mijos. Nežino ar tai isz meiles 
ar naszles didelio turto, bot 
jaunavedŽMii iszkoliavo in Ku- 
ropa. Taji turtą aplaike po 1(> 
mirusiųjų josios vyru, nes po 
keliu menesiu pagyvenimo su 
jaja nueidavo pas Abrahoma.

Bet (’armena ne vra vienuti- 
ne motore ant svieto kuri ban
do gilinki isztekejimo už vyru 
daugiau kaip karta.

Keli menesiai adgal Filadel- 
fijoi mire Mrs. E. Blackherst, 
kuri buvo vedus 1!) kartu, ne
gyvendama ne su vienu ilginus 
kaip asztuonis menesius, svei
kiausi vyrai mirdavo po sze- 
sziu menesiu 
taja moterių.

Anglike Katre Moors, gyve
nanti Glascow in laika penkio-

pagyvenimo su

lika metu buvo vedus 25 kar
tus — visi mirė paprasta mir- 
ežia. Bet kada norėjo vesti 26- 
tu kartu, valdže uždraudė jai 
teketi. Bobele isz to teip užpy
ko, jog in kėlės dienas mirė.

Visas kitas niotereles sumu- 
Londone, Alicije Wind, ku- 
turejo 33 vyrus. Trisdę- 

mire 'paprasta mirezia, 
trys dingo nežine kur, ir tas 
davė palicijai suprasti kad ne 
viskas paredkia su taja mote
rėliu.

Kada Alicije 
metus 
vyro, valdže uždraudė jai vesti 
szi paskutini vyra, nes gyven
tojai kerszino pakorimu tosios 
bjaurybes, kuri palaidojo tiek 
v v ru.

sze 
r i 
szimts

VVVUK.
• ,1

turėdama 47 
norėjo teketi už 34-1 o

ANT PARDAVIMO

Nauji narnai Frąckville, Pak
Preke $4,G00 ant lengvu |szino>
kesoziu. TeĮpgi lqUi muietąiri
mieste. Apię.cjaugiaus dasiži-
nokite ant adreso.

V. Lapinskas 
601 W, Mahanoy

V. Lapinskas
Ave... 

Maįąaoy City, Pa.

SAULE________________________________

Neniekink Juodos Duonos
’ • " ( H ' ' ' '' ... ' T ’,i ■ ♦'

1812 Įlietuose,’kuomet Pran
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M 4 : “ja, teip pas
**• O kaip ji parėjo ptiė 

to žodžio, kati ji rado pilną ka-

kojo, tai jis sake: 
mus yra.
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Lietuviszkos Pasakos. 'V
«

■h

kada du viė-Aviena karta, 
nuoliu prisikasė juodžemio, ue- 
sze ji ant savo paežiu daržan, 
jaunesnysis inekali t ra udamas 
isz didelio karszczio, sunkaus 
darbo, piktu vabzdžiu, beveik 
prie kiekvieno pajudinimo špa
to rugojo ant savo likimo. Vy
resnis brolis jam pasakė:

— Mielus brpliui! praszyk 
Vieszpaties Dievo malones,

Ciizgi grūstė grūdosi Rusijog,
T d • S ' • ' ! t ' 'if1 jo i i’k i jo je nįd idol i g m kaime

' . . tfižapsistojo link vynui apie 
Prancūzu I__ __  . T

savininkas, priverstas 
A <r . . . < 1 ” 1 •' J1 G** . i-

Prancūzu 
smukles s.nv

•f T a. • i

kareiviu. ftydas,

kplevingui laukiamas at iIsyKpievmgui lauąianiąs atitsys. 
0 kaip pasiįprinb vargdieni 
szilump ir minksztas pakloji- 
mas! Tiktai alkanas pilvas ne-

malones 
kad tau suteiktu kantrybes.

— Jau keletą kartu pra-
— atsake jaunesnysis,-—szi a u, 

bet Jo malone neina in pagial- 
bn.

Vyresnis brolis, pakol nepri- 
pildc maiszo, kaso tyledamits, 
o pankui pasakė savo draugui:

.— Padek man ant pecziuman 
maisza užkelti.

Jaunesnysis brolis intempos 
pajėgas, iszpilde jo praszyma. 
Bet vyresnis p(*rmete maisza 
in kita puse ir paleido ant že
mes.

—‘ Ka tai reiszkia ? — StISZU- 
ko jaunesnysis, — isz mano pa- 
gialbos nieko neiszeis, jeigu ja 
tu tyczia in niekuA apvertei.

— Matai
tas pats darosi ir su Dievo pa- 
(T

sirvžes

- tarė vyresnis,—

ial’ba. Dievas visados yra ipa- 
pa gelbėt i; bet jeigu 

mes isz savo puses nepagelbe- 
sim Dievo malonei, arba jei 
prjesztarausim, tai kaip gi ga
li padėti mums Dievo malone?

buvo priimti Jtios iiakvyncm, 
bet bijodamas1 inuszio, kuriuo 
Prnncuzdi viętįij pinigu apdo
vanodavo natriu szoimininka, 
atneszo vargszns virika ka tik 
reikėjo nakvynei, kad tik nu
raminus nąpraszytus sveczius. 
Stokavo tiktai baltos duobos. 
Kąreiviai užsiganėdino juoda 
duona, kuria jiems smukles sa
vininkas padavė, bet ju vyres
nysis (seržantas) jaunas, 
mates vargo vaikinas, 
jo jos priimti.

— Duok, 
uos! nes kaip bematant tuoj ta
ve nusiunsiu -pas Abraomu, — 
suszuko perkūno balsu, o juo
da duona, jam padėta, keikda
mas numėtė in kampa.

Sze i m i n in ka s, d re I >edama s 
isz baimes, iszsprudo per duris 
jeszkoti Prancūzui baltos duo
nos, kurios po dideliu praszy- 
mu pasisekė pasiskolinti pas 
kaimynu. Padavė ja seržantui, 
ir nuramino jo smaukia rūsty
be. Paskui Žydas, pakeles isz 
kampo numesta duona, padėjo 
ja in szepa. Nuiožmus kareiviu

nias! Ti'ktai alkanas pilvas 
davė ramybes. Szeimininkas, 
atidaręs szopa iszeme 
szmoteli duonos, o
mas ja seržantui, negalėjo sn- 
sila ik v ti nentsinunes
'jo rūstybes, ir tarė:

— I’rieteliąU) ar pažysti szi-
M M A 11 . " R

isz jos 
paduoda-

senesnes

ta duona? Kaip pnt<sai esi pa
sakęs, labai s 
sugryžimui;
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W O BOCZrtAUSKAS CO 
M't

ne-
nenoro

žyde, baltos dno

ti re bedama

mžiodejo lyg tavo 
bet badas, kaip 

asz manau, turi gerus dantis.
— 'Laip, turi, — tarė susigė

dinęs kareivis ir, noriai pastvė
ręs juoda duona, akimirksnyj 
ja suvalgė.

Su pasigailėjimu žiurėjo in 
ji szeimininkas^ ir aszaros pa
sirodė jam ant veido.

- Dieve Abfaomo, 
Jokūbo, teisingas esi!

suszuko, — ir teisingas 
teismas! Kada szis

Izaoko, 
— gar-

Dievas UŽ-
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Pradėjome spausti Kalendo- 
ri del 1926 meto. Praeitus 
patiko visiems skaitytojams ir 
kožnas ji giria, bei szimet?.. . 
Na, tai jau bus du kart liek 
smagesnis ir galim spėti, jog 
musu mylemi skaitytojai juom 
neiszpasakytinai džiaugsis.

Tik paskubinkite atsilygint 
su užmokeszeziu ir prikalbyt 
naujus skaitytojus, nes kalen
dorių lik tiek spausime kiek 
turime skaitytoju. rl'odol pa
skubinkite idant po tam nesi- 
graudytumet!

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ku- 
sieriaus nog 
susirinkimu.

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

sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Panlapcziu Atsi
ties. Su pagelba kazlrom, Pagal 
Cbaldelszku. Psrsiszku. Graikiszku, 
Arabiszku Ir Cigonlszku burtiniku. 
issguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Ktitra Iszdeda imogaus ateiti. Su 
Sal^mono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
Sultk. Del fyru ir mbiėru.

_________ -_____ ______ _____ i ■ ................. .. ................

VISO* TRIS KNYGUTES 25C

Prtilusklte mumis 25c. Gausite 
▼Įsas tris knygutes per paeita. 
Pinigus gaąte Siusti Btsmpomis.

W. D. >OCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY ęiTY PAy ?

n ; į\ j y,’} »

«X Egipto 
ir moterų.

¥

r*

vyresnysis, kuris tai mate, pa 
si t vežiodama s pasakė • sze imi- 
ninkui antra diena keliauda
mas isz nakvvnes.

— Pakol mes vėl sugryszim, 
lai duona, kuria tn in szopa in- 
Mejai, labai sužiedes.

Z vilas nieko neatsako. Pa
baiga karo LTancnzu su Kųsija 
yra visiems žipoma. Snmuszta 
isz iszsklaidvta Praifcuzn ka-

t ■

žuvo tuk s tancz i a is’ 
szalczio ir 'kazoku

rniomene 
lino bado, 
persekiojimo ir lik jos liku- 
cziai, perplauko Nemuną, gry- 
žo algai per Lenkija.

Viena labai ^zalta diena atė
jo in augszcziau minėtąją 
smukle žmogus apdriskęs, be
veik jau pastyres nuo szalczio, 
panaszus in baidykle, 
szesi pa k vy nes.

Szeimininkas a rėžiau 
žiūrėjęs, vos tik 
vargingame sutvėrimo puiku 

seržantu, 
priesz keletą savaieziu taip be- 
gediszkai paniekino juoda duo
na.

Drebėdamas nuo szalczio. i r 
laukdamas mirties isz bado, 
ppisze nelaimingasai prieglau-

ugszcziau minėtąją

ir pra-

prisi- 
į ai žino tame

Prancūzu kuris

mirties isz bado

dos ir pagialbos. Žydas ji ma
loniai invede in szilta griaužia, 
kur szvieži szi andai buvo pa-

ir niekados

žodžius 
mas savo

šiai 
yra tavo 
jaunas žmogus su paniekinimu 
numėtė juoda duona, man min
tis atėjo, kad turi ateiti diena, 
kuomet jis apsidžiaugs isz tos 
duonos, ir pakėliau ja nuo že
mes. Tada, prioteliau, pasity- 
czi'ojai del saugojimo juodos 
duonos, o sziadien ja lyg koki 
užkandi valgai.
draudė krėsti juokus isz savo 
szventu dovanu. Jaunikaiti, at
simink apie tai!
neniekink juodos duonos.

• Prancūzas susigėdino tuos 
iszgirdes, bet malyde

kaite, gailestingai
pakele akis in dangų ir pfasze 
Dievo ir szeimininko, kad do
vanotu taip didi nusidėjimą. 
Szeimininkas priglaudę ji prie 
saves, davė geresnio valgio ir 
gervino ir, aprūpinęs maistu 
koletai dienu, parode jam ne
pavojinga lakeli, kuriuomi jis 
galėti! dasigaitti in Vilnių, kad 
|)rlštojns isž tėii iii AltVli’|mlka.

Y

Valgiu Gaminimas IR------ -.ll-"

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti iria knyga 
ir ji turėtu rastis^ kiek-
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei! apdarais. Pre-

. . $1.50ke tiktai . .

W. D. B0CZK0WSKI Cp., 
MAHANOY ČITY, PA.

■»H -

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANPX CITY, PA.

——$--------  '
3-czias Procentas Už jusu pinigus ir saugumas dėl jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MĘRCHAMTS BACKING TRUST CO
. ’ t . . ■ ■ ■ • h ■ ■ ,V'll-h' 4 J: H

'•■* į

Av WA *** A AV K/ A

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yrą tai saugiau ir geriau
del Žmogaus kuris dirba ir czedina. bėkite savo
pinigus in szita Banka q persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

■ ii 1 m ii*1 ■ k * įi**1** ,,1
.jjro . u ? -/

fS» "■>'^*'411111 IĮ "qi*| IHRIW IH. Į»ll»* III l» lll|^l1R» !>»■ I R'niSRRSWRRiWR-RlRRiRRi-iWll |mi>n <l*RI|»IRI«Bl|SRlilU»RilURlllRW« **» JWlTJWT - IWlTWli IR-I’ ’.r^UU 1 nVrt' W-*«* Rfl T !4Jt|f Jin «r<l.lTTirB . ..mW-J

n*
i

I

H

Ž $

I

•‘s.
tv........S?

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU 
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Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.
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Pagerintas ir padaugintas
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynąs astro-
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jogus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapną ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane- 
t n iisvianirm hnvin ••

kiekvienu sapnu ir kils atei-

tu n*'visokiu burtu. :
Knyga puikiai drucziąi

maro‘žmonių kimu, tai jis pn r 
‘ : “ne, feib 

tai ji vėl sake:
♦

SURINKO Or. J. BASANAVICZIU3. dėjo gintis ir sakyt: 
*1 * • • i

A

Ale ne poilgam pradėjo ap
lankyti karaliaus dukterį vie
nas jaunikis, kursai ir didei 
balotas buvo, ir tas jaunikis 

(lukteri, 
pa s save 
kad ji*

karaliaus

ne eme 
o kai p

pakvietė 
kaipo saASi marezia, 
vi(*szeti, sakydamas, 
nori savo dvarus parodyt. Ale 
duktė ne keliavo aut paskirtos 
dienos, ji važiavo viena diena 
paikiau, ale daugiau 
drauge, kaip kuczcru:
bertaini mylios atbuvo, priva
žiavo viena karezema. Ji pal; 
ko karieta ir kuczeri prie kar 
cziamos, o ji jiati ujo viena lyg 
savo jaunikio ir priėjo tris til
tus: pirmasis 
pinigais, antras 
musztas,
iszgražintas, o prie variu buvo 
vienas pauksztis, 
szaukt ie: 
dvsiu 
paukszczini
tai jis nutilo ir ji inejo in šlu
bu, 
drabužiu,
vo pilnos sienos žibeliu iszka- 

treczi(yje/ kamaroje 
žmonių kūnai 

i žmogžudžio

su 
o treczius

tiltas buvo su 
rudu isz- 
ir puikiai

tas pradėjo 
kur eini? asz iszva 

(am
4 4

ponu”... Primate 
cukraus strkelo.

ežia buvo
— iii antra st ubą Im

pilnos sumos

bilietus, o
buvo nužmlvtu
sumesti, kadangi
vieta buvo. Ji nusigando ir no- 

ale kaip su 
žmogžudžiai 

namon parėjo, duktė pasislepi* 
po tais kuliais, o tie žmogžu-

re jo atgal bėgti, 
vienu svkiu Iii*

o tie 
džiai invede* viena didei bago 

ta turėjo aukso 
ta

ant kalados ir nukirto pirszta 
su žiedu, o tąs pirsztus nuleki* 
priy karaliaus (lukterės, 
margina po tam nužudė. O kad 
jie gulti ėjo, tai levus užtrau
kė už duru, kad niekas negale 
jo ne isz^ęitijjie ineiti, ak* kara
liaus duktė iszejo ir per levus, 

per 
sargyba Kipi būti dabojo, ir 
pro sargus, ka ant kiemo vi.-’* 

tas pauksztis 
— tai ji gale-

ta mergina 
žiedu — ir padėjo pirszta

t» ta

k^.prje dw^,,>m,oYm Ar/ 
kuri būti daliojor».

O

pauksztis pra 
'“•pone, pone, ar 

iszbegoC’... Tai

li žm i ge buvo, 
ir buvo ^užmigęs 
jo laimingai iszbegti.

Kaip jau ji prie vežimo gab* 
jo būti, tai tas 
dėjo szaukti: 
nejutai, kad
sukilo visi žmogžudžiai, palei 

o palys ant arkliu 
szunims paskui. 

Bet ji iszbego, o kaip pas savo 
tęva parėjo, tai apsakė savo tė
vui ir apsisargino ir ėjo in pa
talu, o jos levas a [įstate jos 
jjtuba su sargais. O antra ryta 
atėjo tas jos jaunikis ir ji pra
dėjo viską pasakoti, kaip ji 
maezinsi buvo, ale ji sake, kad 
ji yra sapnavusi, o krtip pa§n- -- *__ __ i----------- ------------- ------ 4

do szuui.s, 
raiti ir sek e

pas hius nėra,”
“jus parvedei puikia mergina 
o ta turėjo aukso žiedą ant 
pirszto ir jus nukirtot ta pirsz
ta su žiedu, o. tas pirsztąs at 
loke pi’ie manės, 
dėjo sakyti:

? J

b tai jis pra- 
“ tik asz no esiu 
ji atsake: V žiū

rėk!” ir parode ta pirszta, tai 
iszkrito žmogžudžiui peilis 
rankoves, o sargai ji sugavo, o 
jis turėjo iszdwHi savo orttit* 
gus ir juos visus iszpustijo.

1 ■ ; .. .
Anuose metuose, kad da vis 

daug metu reikėdavo tarnauti 
karaliams, 
vis eina 
namo. Eina, eimų niekur nieko 
neprieina; perėjo tokius auksz- 
tus kalnus, tokias pustynes, 
žiuri — dvaras! Atėjo jis in ta 
d va ra — 
kia gyva dvasia nėra; nuėjo in 
stonia, rado lik vieiui žirgą.

Dabar nėra jam ka daryti — 
sėdi pakajuose. Ale parjoja to 
dvaro ponas, sako: 
si t u I iktnm 
tarnaut ? daugiau nieko 
veiksi, tik ta žirgą jiaszersi.

Jis

žmogžudžiu

tai jis pra-
. .'L,į”,.

taigi vienas kūrei 
at i t a nuavęs karaliui

pakojai dailus, ale jo

“na»ka, ra
lius mane metus 

daugiau nieko ne 
1 1

Gerai, galėsiu, 
sau tuose paku juose turi vai 
gyt ir gerti.

4 4 J J atsake.

tt kareiviui, žino-
ma, geriause, kad yra kas isz 
Jigert. 'I’a žirgą jis nuvalo, pa- 
szeria ir 
dvare. Praėjo melai; atjojo tas
ponas ir klausia: 
nieri, 
4 4

v a ik sz t i ne ja sau tam

tK

“na ka, žal- 
da liksi metus?” 

Ne pone, jau norecziau ke
liauti namon, pulką metu 
navuu karaliui, 
ryja metus 
mon. ’ ’

rasi

tar 
o dabar da ir 
jauj eisiu na

“Na tai gerai, te tau 
szita žirgą, tai galėsi iiijtas jo 
t H‘, O i 
laite, kad jeigu kada norėsi 
valgyt, tai ja isztiesk, tąt tau 
bus gert ir valgyt; te tau ir szi 
ta karda, kad su juom moster- 
si in katra puse, tai ten, k’ck 
bus kareiviu, visus nukirsi; te 
tau da ir marszkinius, kad Mi 
tais marsžkiniais apsivilksi, 
tai daugiau pajiegsi, kaip pu 
se svieto”....

i
Xa tai gerai,

lu duosiu dovanu skepc- 
jeigu kada

(TOLIA US BUS.)

Lietuviazkas Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir moksle. 

Prieiname prekes.
I.» .............................................. ........ ...

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149
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Tūkstantis Naktų ir Viena
i r f1 U I IE . 1 * ’!

ARABISZKOS ISTORIJOS 
i- * i I * Į > i į f •' j

> ■ ... ..............~

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

Drucsiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyraab
: j .. . ,/ y ■ ' <■ i'!*iiv ................ ............... . .» ■

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS
APIE

704 Dideliu Puslapiu.
t

lakstantis Nakta

ft

Gerbemante TamHtal:-—
Sulaukiau nuo jusu aluucttemoa 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena” i 
■širdinga aeziu ir labai dilaugluoal 
kad tokia knyga kaip ’‘Tukttantte • 
Naktų ir Viena” apturėjau, bm man 
labai yra tingeidu akaitytl ▼teoklaa 
istorijas, jas skaitydamas nsl nspn> 
Bijanti kaip laikas szrentai Ir sma
giai praeina. Ass. Ttetems linkiesiau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
'Tūkstantis Naktu k Viena” kas ja 
skaitydamas tmoguS apte Tiška tada 
pamirsit! ir Tįsoki rupsscslai nors 
ant Talandslos atsitraukia.

Su pagarba, . 
18 d. Geguilo

Dr. Palatduonys,
Czekiaskes Tai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

"Tukl tfcatte 
ui kuria tariu

Šokas,

* f 
•( :t

k

t

rl
'* 4s

Yra tai ketvirtas badavimas tos puikios knygos, tai
parodo kad žmonėms labailabai patinka. Teipgi galima

Preke tampai Amerike $2,00
apdaryta kietai audoklįneis 
apdarais. .
W. b. Bocakauskaa - Co.,

ja nusiusti in Lietuva, 
jfTMw imy,..........

tie

ima Amerika $2,00 
tmttmu tikisi 3^-50.
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UŽ JAUNYSTES KALTES.

Gyvenimo nuotikiai aiszkiai 
pairo
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iiroclo, kad tie, kurie pralei-
jnunyste nėnaudingai, so-

• į Ji 
kaliais kopėžia didžiausias sie- 

nuotikiii
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tos! kanezias. Tokiu 

tavo žodžiu iii žodi teip, Itaiį) 
kad man pasakojo vįonasį seno
lis riedinoziomis nor rauktzle-• 
ta ycida aszaromi^.

Gryždamas isž Pietų Ameri- 
Itos in tcvyiie Lietuva turėjau 
progos aplankyti Olandu žemo, 
szali, au kaita i pakilusia preky
boje ir civilizacijoje. Turėda
mas liuoso taiko vaikszcziojan 
po placzias Amsterdam’o gat
vės, gėrėjausi gražiais miesto 
mūrais ir puikia Olandu tvar
ka. Eidamas gatve pamaeziau 

muro narna i 
jo link. Buvo tai graži 
ką bažnyczia, Gotiszkp sty- 
liaus. Kadangi buvo jau po pie
tų, tai pasigerėti bažnyczios 
gražumu galėjau tik isz lauko. 
Sztai einant man pro bnžny- 
czia sutikau senoli, kurią Įsz- 
tiese iu mane ranką, prus zyda
mas iszmaldos. Nieko lįėlauk- 
danias 1 
(adės guldeną, norėjau iiiauoii. 
Bet senelis pažiurėjo in mane 
ir kažin ka OĮancĮii kalboje sa
ke. Nors ir 
kalbos, betgi supfiitau^ Jog at
sisakinėjo nuo manės guldeną

1 A . .A a k k k * * r jTi a M

tikruma galiu patvirtinti pats 
.1 v • 4 t U r i • ii •

kad man pasakojo vįenaą sėne-
' .. /_____  ' j i)er ra u k i zle -

I. . 7 rf ■ 1 1 Ii1 •

ir pasukau
i K a ta li

)

i

* biik

7‘

d.

pasigėrėti

Sztai einant man pro bnžnj
.. ik Ji A a i* . 1 .■”* A •4

tiese iu mane ranką, priuzyda-

liokiau in kįszėne ir

nemoku Olandu

priimti, a i szk i imdamas, kad tai 
perdaug.
i siejimo
kalba, kad mažesnio įletiiriu ir 
inurukau in ranka sidabrini

Neturėdamas kito 
paaiszkinati Ispanu

inbrukan in 
pinigą.

Kuomet iszgirdosenelis
Buenos Aires tarme, tai krūp
telėjo ir nustebo. Paskui gra
žiu Madrido akcentu prabilo:

— Ar galiu paklausti tams
tos. isz kur esi ir kaip ežia pa
kliuvai ‘

— Esu Lietuvis. Gimiau ir 
augau Lietuvoje, bet gyvenimo 
audros nubloksztas tolimon 
Argentinon, ten gyvenau apie
10 metu. Dabar, didelio ilgesio 
vereziamas grimzti in tėvynė.

- Kaip laimingas esi tams
ta. — palingavęs galva atsake 
senelis ir nuleido žemyn jau 
beveik gisstanczias akis.

Stovėjau ir žiurėjau in sene,-
11 lyg užžavėtas, Spėjau, kad 
jo gj’veidmo istorija yra su- 
riszta su Argentinos valstija ir 
kad primindamas jam ta szali 
paliccziau opiausia jo gyveni
mo styga. Kilo tuomet pas ma
ne didelis žingeidumas, atsira-

soneli, nesdo noras isztirti
proga buvo gera.

r}'._ _ 1
nft graži ir nesžalta. Czia bįt

Buvo Žiemos laikas, bet die
na graži ir nesžalta. Cziti jpat 
btlvo sodas ar sėdynės. Užpuo
liau seneli vadinti prie sėdynių 
ir prasziau papasakoti savo 
gyvenimo istoriją. Nors ir ne* 
labai norėjo, bet sutiko. Susė
dome. Senelis pakele auksztyn 
akis, atsiduso 
pasakoti:

— Kita syki, kuomet asz dar 
kūdikiu buvau, mes gyvenome 
Ispanijoj — Madrido apyl i n-

<r r*

Ji (

iliai ir pradėjo

Ispanijoj — Madrido 
kej. Asz mokinausi musu sorti-
nėjo Madride. Bet mirus mano 
tėveliui užsigeidžiau važĮuoti 
AmeH^on. Nors mutusže it se
suo laba nenorėję manes leisti,

**' JU ' ii • Adhl 1 " ii' al i >k_ I H a*

1 
rgenthiiL, Tuo-

nebalsy dangas , j u
1 Argenthia.,Tuo- 

niCt Ąrg(įi|ihdje siiuitb Sočia.

vięnok ąsz 1 
iszvrtžiavau in

lizmo epidepiija, apimdama Vi
sa szali. Asz turejau tada 18 
irtetu, Turiu pažymėti, ką^l Įiii

i ją sjijido

sa szali. Asz turėjau tada 18
' '.’h _ 4 P Tik. f t * L ".X I 1 A T, '■ J * • ’ k. ..

1 
buvo didėlis sųirutch ( ląjlkąi 
priesztikybinę. agltaci ” ‘ 
vis labiąįi ir ląbįau — g^§ocia-

, t \ \; li- 
užsikrote dijelis sęaneznis 

aįoju, o iabaUssią 1 ’1
Norą Argentinoje

lizniu^įyg kokia limpąiįtĮzia 1 
ga.

labaiisią moksįei-gj yen toju, ' 
vija. Nori? Argentinoje ja n bu
vo inslkuniįsi tarpia utine S<>- 
cialit iu sajupgai, bet tai idėjai

stambus aszarn:lusžai. 
kvepės tose toliau.

Atsi-

— Kuomet nzlįkAu Socialia-
tu, viskas luan /erai sekasi.tu, viskas ipnn gę
Mokslo didelio neųiųejau, Ijol 
gražios iszkalbos iv ... 
dŽiirnetruko. ^6otii1fžmn sKblb-

• ■ ' ’ * j . . 1. ii 1 ♦ 1. i ? ■"

gražios iszkalbos ir JaWrin žb- 

ti tnoilict buvo lęiigyii, iies iiė-
Tikln: 

tieji žmones nebuvo tinkamai 
i . i r f* r. i i ■»1

'• ’J. 4 V. J ‘ * ■■» M . '• r *' 4 4 4

(e Socalizmo blogas pasekųieb,
■ ar> ~-į- , -.J

kova iięiązdrysb. UŽtįi
‘Kė

: d: j 3 K f . < i. A, '

Ssnio. Jįenis 
. , ąątiiiti žiiio-

lies kad dvąriszkija i. * ' / 
net vieszose vietoje., (l\is yra 
tikras faktas, nes ir mnp yra 
žinoma, kad einąųl gatve kuo i-

. ftZ k IUii " J*’"' ft a’JL* a * ■ -

bnvd kam priesziuiis. .< . f . . • O .
susįorganizitve, u norint ir ina- 

jie ilk aimanavo, bot štbiį iii 
atvira I 
Socialistu 
auksžėžiausio

triumfai pasiekė 
.lįems 

žmo- 
piekiuo

ga ar vienuoli fanatikai vieszai 
koliodavo.) Prisipažinti turiu, 
dėjau visas pastangas,

4 *

dėjau visas pastangas, visas 
jaunystes Jėgas Šocatizmui phi* 

yra prie* 
ir pagalios 

gamtos intatymams, prietzin- 
gas žmonijai .ir kiekvieno san- 
žinei sveikam protui.
dabar brangiai turiu mokėti už 
Jaunystes kąltes. Jaucziu kad 
Dievo rūstybe užsitraukiau ant 
saves, koneziu didžiausi milži
nes graužimą, rmnios vivtOi- 
niekur neutrasdamhs. Rodos 
vb as pasaulis manes neapkeii- 
a’ ** ‘ 1 t saves

111 ■.. t .

isz-

tinti, mokslui kuris 
szingas ir Dįevni

niekur

ežiii. Rodos jaueziu ant 
isžspausia dėmėj nieksz< 
gamos ir iszdaviko.

Užtai

Teip. asž dirbau 
davimu tai idėjai 
Per ta laika turėjau progos pa
garsėti kaipo gabus

du
šu atsi

metu.

i ir talęii- 
Ne tik Ar-

»
tuotas kalbėtoja.1, 
gentines sostinėje 
daug intcknies ir geros opini- 
jos pilieczuose, bet ir provinci
joje buvau auksztai gorbiamąs 
ir nuolat kviOcziamas 
kalbomis. Sajun 
mano gabumus, 
vado titulą, tuomet asz vnai 
atsidaviau idėjos darbui. Nuo 
to laiko prasidėjo 
era. Gavus vado titulą, atsira
do ))as mane nemažai ambici- 

gyveniniu pradėjau sverti 
kitokiomis s vartyklėmis. Mano 
gyvenimo sąlygos kaipo 
buvo jiersunkioj-; jas 1 
pagerinti. Sziuo žvilgsniu 
reikėjo daug galva sukti. Gana

turėjau

ga
suteikė 

tuomet

su pra- 
matydama 

man

man nauja

jos;

• vado 
reikėjo 

ne-

buvo pasakyti vienaaki ta kare 2
‘ t prakalba: Už

keikti kapitalistus, iszniekinti
tcsnio Įurihių

bažnyczia ir dva$iszkija o tam
sią; miniai pažadėt i

mu dalyku ir gyvenimo sąly
gos bąvo žymei pagerintos. Ne

i nehzpyl- 
donni ir gyvenimo ncinvykdo-

J...

Susipratę darbo žmones dėjo sa 
vo sunkiai uždirbtus centus So
cializmo palaikymąi» o asz kai- 

, naiicįojau.įuos pini- 
ns savo Uksinius. Parbininkii

1 ,nan 
tuomet nerūpėjo, g/venau kaip

po vadas

skydas Ir supki padėtis

man buvo tinkama, o skelbiau
- .4 I • 1 « Ji U Z |» D >• •«kĄs laivo tinkama tamsiems ir 
nęs n si pra t us iems žmonėms.

|Teip asz gyvenau apie 20 me
tu, bet per ta laika pasidaro di
deles .pervertinos. Priesz Socia
listu sąjungą atsirado kita or- 
ga 1 tizac i ja kr i k szczioni szk os 
dvąsios, kuri stojo priesz mu-
nūs in at vira kova, o toje kovo
je vartojo tris ginklus: 
teis
upnorejiUĮ pasiduoti, bet su di-

’ ‘ : meile,
' Jsybe.ir lygybe. Ilgai dar asz

1
dėlių iui’rtimu kovojau.
czuius pamaeziau, kad teisybe

Te

pamiszelin, bet tas man nm-
žiausiai rūpėjo. Dabar mani 
l)UV0 svarbiausias ’ Uždhvihys 
važiuoti toviszkeh, suriisti mo-siuiistĮ tm>-

aplvidan 
‘ 1 

Ni

viižiuoti toviszkeh 
tina ir sescri.

Argentina įr su dideliu szirdiOs 
bkitujojimu skubiiiaiisi iii mi- 
myleta gimtine, in Madrido 
apylinke. Bet šužinojbs, kad 
jau norą ne. matuszes, ne sesers 

kia visa mano viltis, visa laime 
ir (Dauirsmas jau buvo žuvo

— Neilgai truku

&i<att4^jinit( skubihausi iii
■ .'lt’1 ' 4 lt.■'r A * i7* « 4 1 > % >luii ftftu B Jft.uk. •-1— m. ^IkiMMi.BMft m B* *. a an .Ji

apylinke. Bėt Sužino jos, kad 
jau liorn ne huituszės, lie sesers 
inptioliaų ui desporacija. Rėijž

W ***,«/« • * w- r » >•

ir. d^augsmas jau buvo

;ze ąužinųjiisi
•V. * \ 7 I" i ji > " ■ 1 ■ ft . o. i

s

amžinai.
Matusze ąužinojlisi ap.ie 

miijio gyvchihjh kvotimųje Ąa- 
tyją, suviliojusi, kįid jus vieiįil- 
tinis sunns yra prieszas Dievo 
ir tėvynės isž didelio susiki im
tinio ir rūpesezio susirgo ir ne
ilgai ąirgus pasiinire. Sesuo, 
noredniną iszlyginti mano'kal
tes padarytas priesz tikyba ir 
bažnyczia, nuėjo vienuolyną n. 
Diibar asz likausi vienas, kas 
liuvo.szirdžiai brangiausio ir 
artimausio netekau. Kito isze- 
jiriio inz nenuiėziau, kaip tiktai 
eiti prie atgailos.

— Nuosavybe man priklau- 
sanezia pavedžiau savo seserei- 
vienuolei, o gryžes Argentinon 
pardaviau gražius namus, ku
rios bcplatindamas Socializmą 
buvau insigyjes. Visus savo tin
tus iszdalinau jiuyargeliams, 
kur tik btiyo galimybes ir pro
gos, stengiausi atitaisyti jau
nystes klaidas. Bet gyvenimas 
jau buvo nehialonns, 
niekur negalėjau rai ti ir ąžian- 
dieha jd, nerandu. Vąsiryzau 
tad važinėti po pasauli ir lan
kyti Kataliku bažnyczias, 
tas klintis, vargus Įr nemal

tyjė, suviliojusi, kad jos

a|>ie
1 ? 4 *

dciill 
ft 1J

"SAULE”
♦ ■;

7.11 J ii f » ‘ r f ; * “ ' ' ■

' ' • * h “r ’ !

I )žera n i v i 1 los ga s pa dine les 
\ pašilaisykit,

Vyrus ir grinezias gerai

UŽDRAUDIMAS NAKTINIO
DARBO MOTERIMS.'

11)06 metais, Usžtuoni metai 
priėsž kare, keturiolika szajiti 
fail Vol) ioje roriiė siitart 1 i nstoig- 
t i vienuolika vahindU naktinio 

dirbane^ioihs mo-

y

k o t u r i oi ik 1 į sza! i n

valandų naktinio
• •pailsėjimo rn , fa

APSISAUGOJIMAS 
NUO SZĄLOZIU.

' Atsihiįnlflinc-kad paprastai 
ziami. Ge- 

gab veiklus ir 
i na

ikini u

ir tėvynes isž didelio susikrim-:■ ■ ■ ■ . u . u i"
ilgai žirgus pasiinire.

tos padarytas priesz

pavargėliams,

ramumo

bažnyczias, o
io-

nuinub km iuos sutiksiu beva-

Kataliku

1 ’ '7 ■. ‘ • 1 j ,, ;

žinodamas prisiekiau kantriai 
kosti kaipo metavone už savo 
niipęįemcs, už jaunystes kaltes. 
Buvau Italijoje, aplankiau vi-
sąs, ,Rymo bažnyczias, lankiau
si katakombose norodahias su
stiprinti savo szirdyje menka 
tikėjimu orisiinindumas pir
mųjų Krikszezionui darbus ir 
pa-siaukojimus del szventos ti
kybos. Puškinus buvau Franci- 
joj, Anglijoj, Vokietijoj, 
gijoj. Olandijon atvykau priesz 
pat kara. Dabar jau 
susilpnėjo,
— gyvenu isz smulkios iszmal-

Bei-

ir jogos 
nebepajegin dirbti

dofįiVhnu tik mažas aukas. Jei 
daugiau — visuo- 

nos
kas duoda

,i, ■*.«’»m *r L ■ ’’’

meliįjtengįuosi atsisuk y ti, 
rytojum nesirupine.

Kodėl tamsta nevažiuoji Is 
panijon ? — 1

—7 Kodėl ? — teso jis

♦ I

paklausiau senelio, 
toliau.

— Argi galiu dry st i tevyszkeje 
gyXxmti nieko jos labui įannys- 
teie nenuveikes. Ispanija yra 

Ten asz gimiau, 
augau, ten iszvydan pirma kar-

tę.je nenuveikes 
mano tevyiie. r

tg szytesos saulutes spindulius. 
Ten gavau pradžia tikybos ir
pasaulinio mokslo. Visi tie at- 
minimtii yra mano 1/ 
brangus ir slegianti siela, 
nodamas begalini Dievo

minimai yra szirdžiai 
Zi 

geru
ma ir inielaszhįlyste turiu vil
ties kad atleis man nuodėmės 
bet iszdaviko dome nenudils ir 
tėvyne niekuomet »man neat
leis. Būdamas Socialistu nega
lėjau pripažinti ne tėvynės, ne 
tautybes; ne tik kad tėvynes 
labui nieko nenuveikiau, bet 
dar priesz ėjau. Czia yra dide-

•'U. ' ' , i*, apžiūrėki t, . .
I

.» ' " . 1 '■ * /I ; r r .1.

Dabai dideli Įnni(l».
Badai po Varmas banibileis 

t, r 4 • ‘ . 1$ ft • -4'"

trankosi, j ’ (i r . d , 7
Iu rodauzes lankosi 

Apleidžia namus,
Ir savo vyrus. 

Sorkos ten iszdaro. 
t , 1, - • . ,» « t

Stovėdamos ptfe baro, 
O žinau apie kėlės da daugiau 

Bet paliksiu ant vėliau. 
Jeigu nepaliaus sorkiu.ir 

n epu si taisys, 
gausis, 

)s,

Ba ant jus vela gavau sknąda,

Badai po farmą

>

<!

Tai per kupra 
O tada pastom

I r namie sed<

Jus moterėles isz D...ros,
Argi jau netekote ne truputi 

doros,
Jeigu po visokes urvas 

vėžlio jei.
Per dienas baliavojet.
Kiti ant to bizni varo, 

O jum tik geda tumu daro.
Argi jau ne laikas susiprasti, 

Prie Dievo jau atsiversti ?
‘/ras labai negerai, 

Del visos tautos uepadorai.
>!<

Bingjiainptone atsibuvo
kriksztynos,

V ienos jaunes moliuos, 
Už krikszto tęva ipapraszu

1

f

viena cicilika 
Badai no kataliku.

Po visas bažnvezias isz-
vaikszcziojo,

Bet niekur negavo, 
Duris priesz uosi uždarydavo. 
Visaip ant kunigu iszmislino, 

Nuo bjauriausiu pavadino, 
Reikėjo imti kuinus gerus, 
Kitiksztyti jusu vaikus; 
O tada ne butu ergelio, 

Ir jokio baderio.

Jus Rochestcrio jaunamartes, 
Kitados buvote sztant pa

naites, 
O kada isztekejo, 

Vyrui to visai nesitikėjo,. 
Jog pastos tokios tįiĮgines,

N c Jai )os guspati i nes, 
.Vaikąda netpr;|. 
Vyru ne prižiūri, 

A lit. porežiu per dienas supasi

Nelabos gaspatliries,

Vyru ne prižiūri,

Vyrai pa roja isz darbo gi In
ezes t u rimui zgoti, 

Valgi,sau pasigaminti, 
Ir pacziu'lo prie stalo pavadyti. 
Badai ant X uly ežios tol p yra,

teriihs. Ta sutarti užtvirtino 
visos tos szalys, npiirt Danijos. 
TautU Lyga taipgi stoja Už iiž- 
draudiiria naktinio darbo mo
terims. Ne visos Suvienytu 
Valstybių valstijos seka Euro- 
įios szaliu pavtVzdi. Tik szesžlo- 

Ualiforiiia,

South 
Washington, Wis- 

Porto Ricb 
džia naktini 
nokti riose i 1 idtist rijose.
ana ir Massachusetts vist i jose 
moterys draustos Into naktinio 
darbo iszdirbysteso. South 
(‘aro I i n op i n st h t y tini s < I ra h d ži a 
ju samdynui jiirklybiiiese in- 
stcigosių Ohio ir Washington 
iK‘l(‘idžia joms pardavinėti bi
lietus nakezia. Dvi

ir Ne\y llanipshirc

szalcziai yra užkrečziami. Ge
malai szalczJo į 
tik gavus proga .iJfreit įilati:7. 
si, bet ■ daugelyje ai seikimu 
szie gemalai buitį ;per niek, jei-

t n :
pu prastos 
I

L Nosyje ar gerklėje užsise

$1,000 TIK UŽ 60c.-
> Ataiunsk mums 60c ir gauti muša 

stebuklingu Žbliu' vertes tUkstanczio 
doleriu. Ka tą* tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu ji* yra apim-

’i■i

valatijiilik a 
(/Onneetieut, Delaware, Ohio
Oregon, Pomisydvanin, 
Carolina, 
const n ir uždrau- 

daiba motorinis 
Fndi-

darbo iszdi rbvstesė

Valstijos,

r » *• ‘2F • 'dirbti aszt uonias
nakezia.

Maryland i 
pu vėlina jas 
valandas 
naktinis darbas joms uždraus
tas nuo deszimtps valandos va
kare iki szesztos va lando

M a ž u b se miestuose, 
lis moterių dirba naktimi 

instatymn.

kurios pa

inaląi szalczlo

• bet daugelyje

If

»4" » į* ’* M* •' I £ ' ’gu tik iszaiiksto aplinkybės bu-
f Mgeria us prižiiiroinos.

! apliiikybes 
t u rimu * t nVet i oniotiyjc.

L ■ i &' kk » •»? ii., » I ' r M* 1 a

nėjusios ligos.

aplinkybes
Sztai 

kutins

gi. NusilpnejimaH 
nuo 1 
sidirbhno, prasto maisto ir ne- 
damiegojinio.

'persįdirbimas 
ypatingai 

vai apsiredymas.
ft k * ki' n* * 1

Paprastai
♦IĮ * 1 i

s ryte, 
dauge- 

s, ne- 
Naktinis 

sunkesnis už 
Daugelis dir- 
vra motinos

paisant
darbas yra daug 
dienini darba. 
banežili moterių

i rinka dirbti na’Kcziu 
kad per diena galėtu prižiūrėti 

ai likti 
Ir tokią 

praleidžia 
iki 

pru‘
Paprastai

A,

tas kokios nors ligos bei viduriu 4u- 
gedifrio? Toks žniogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairlp hesmagu- 
rnu apimtas. Jeigu tokiam'žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam Ma
lonesne butu sveikata, negy ta* auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
apimtu kokiu nors nes: 
greit reikalauk musu vai*1

Toks žmogus yra susirau- 
"1 i J Al " L -ft ' 'H ' ♦ ! 1 1 ■

plmtas. Jeigu tokiam'žmbgui ir
- ft ft I 'ft «’ V ft ft * ...

esatį
Diaguinu, tai 
aištžoliu; ku-

iį»WI' iH«i< ih4Mi

Vaistžolcs yra nuo ėekądszfti
« • * * • • 4 ft ft 41 ft

apimtu kokiu nors nes:

paprastai sknudojimo, 
ligų, girtuokliu v ipio, por- „ ■ H ' 1 1 ® '' A

J. Urnų s 
siiszlapimas 
ar perloiig

4. Viduriu užleidimas ar už
kietėjimas. *

5. Prastas vėdinimas kamba
riu ar net ir per didelis užsise- 
dejiinas nevedintnose kamba
riuose.

Turint koki nors užsįsenejii- 
privalome tuoj 

pagalbos.

ar 
kojas

si nesmaguma 
kreiptis gytlytojaus 
Sergėk i mes 1 
dytoju ar 
auksztinasi

Laikykimės nuosaikumo kas- 
link valgio, pailsio ir miego, ir 
kiek galint 
tvra in b re.

Vedinkime
darbvietes nuolatos.

Kiek galint užlaikykime ko
jas sausai ir.szil'tai.

.savo mažus vaikus ir 
savo namini dąrba. 
bildu jos kasdien 
nuo aszt uonioli'ka 
szimts valandų 
darbo.
darbininkai, vyrai ir moterys, 
gauna nuo ketiniu iki penkių 
valandų miego kasdien, ir ga
lima suprasti 'kaip tas atdlio-l/j 
pia ant sveikatos. Vaikai nak-l 
ežia dirbaneziu motinu papras- 
lar nesveiki ir isZdyko. Jos ne
gali tinkamai atllikti savo dar
bu ir negali t inkamai prižiurę-Į 
Ii savo vaikus.

Neisztekejusios 
tai)»gi negali tinkamai pailsėti! 
per diena, priežastim/ triuksz* 
mo ir szviesos. Nėr galima, 

per diena 
< j .• iii it. r

dvide- 
sunkaus 

naktiniai

inl sveikatos. Vaikai ha k-

moterys

Nėrsz viešos.
tiems, kurie miega
vesti iiormaliszkus gyvenimus, 
regulariszkai valgyt; ir daly
vauti reikaluose kurie

atnesztu. Naktiniš 
darbas veda prie nenormalisz- 
ko gyvenimo.

Na k ežia dirbantis
negali atlikti savo

-Idaug gero

*

J

jiems

patarimu pnsgy- 
tokiu kurie 

gydytojais.
save

praleiskime laika

kambarius ir

—F.L.l.S.

w. traskauskAs
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

A
9

Laidoja kunus numeu’vliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

M14*1 
s-

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

° - ■ -I- ■ - - ■ - - ..

Teipgi tinkamoji kaipo eile® 
ir dekliamacijo*.

Apic Karo.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Mauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuyos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynė* Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.

4'

rios jums sugražins sveikata. ”
Vaistžolcs yra nuo sekidaxlb Sjį: 

viduriu užkietėjimo, skilvį jpemdli-

patrūkimo,, dusulio 
yunviHiia, , j/v. o«.an*>iV, Skaude ji DIO pO 
krutino, reumatlžrho, plaukti slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosf lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiupsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bilę vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, gąlyos 
skausmus, užima ausyse, ndo'mara, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c it gausi 
musu gausius vaistus, taip vųdinąmus 
“Nervu Preparaias.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Nėr- 
♦ 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir kpygU katalogo. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS,
25 Giliui Rd. Spenuuiport, N.Y.
--------------------------------------------------- i------------------------- T------------------

mo, nenoro valgyt, strėnų ic .peęzJu
'■ .jj -i* n .t i 'iii _* spR*

(asthma), perszalhno,

užima

4 f F ' * 10
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia

*

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalu su musu 
banku nepaisant ar mažus ur 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vicc-Prez. 
j. E. FERGUSON, Kas,

4

Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

!R BALSAMUOTOJAS .

f
>

j

,c
11

II''1
1H

Laidoju kunus numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kroke. Teipgi 
pristato automobilius visokiem* 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St. Mahanoy City

Pigi kroke, 
automobilius

V 1 ♦ ' I, —11 
darba, tęip

dirba. Statistikos ‘parodo dau- 
giaus nelaimingu atsitikimu 
tarpe naktiniu darbininku ne
gu tarpe dieniniu. Į

k Daugelis žmonių mano, kad 
vienas iszemimas pranaikinti 
naktini darbu, yra mokėti (lan
giaus pinigu dieniniams darbi
ninkams kad jie galbtu tinka- 
miaus užlaikyti savo szeimy- 
nas. Tokiu badu moterys ne
imtu priverstos prisidėti prie 
szeimynos užlaikymo, ir gales 
praleisti duugiaus laiko pri
žiūrėjimui savo szeimvnas. . L

—F.L1.S.

gerai kai)) tas, kuris per diena 

nelaimingu atsitikimu

f . ♦ ,7. f „ ♦

Daugelis žmonių mano, kad 
vienas iUžėmimas pranaikinti

Apie pietuvos Vasara.

Apie Kalvarija.
Naujos. Files.
Apie Senove.
Mtezkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo BaŽnyczios 
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
S^cv<lntas Petras.
Lietuvio Daina.
Įsž Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemeneli.
Myliu. , 
Daina Sieratos. 
Apie Daratele.
Apio Meilę. . .
Varnai Slidžiomis.
Apie Vanda Lenku karalaite
Apie Mainas ar Kasikiu*.
Apio Lietuva.
Apie Girtuokliu*.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Pęlszis Bambizas.
Finis. .
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas gintis.
Mbtlna ir Duktė.
Apie Mergina*.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Mauda.
Apio Maųstiu.
Apie Davatką..
Lietuvos Hymna*.
Apio Pctrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiska.
Kąr Prapuolė.
Apįo Meile Tėvynės.

h
Žydu Maudą.

" ......

92 Belapiu.' Aisski spauda. 
Spaudini* ant drūto* popio- 
rot popierinei* vyr«»ai».

PREKE TIK 25c.
* I' > r , M Ii : '

Siuskite pinigus steriipomls.
iwwilftft* ........... e »»!,..... -II /

W. D. BOCZKAUSKas-co.
MAHANOY CITY. PA.

mo ft ftwfti^ft. m oftft. «h ftAftM. •

Atminimas Tėvynei.
. ‘1 ’’l

Finis.

4

i

FLO ELECTRIC CO.
.• ' * . « *. 4 - .............t # » - II ■ *., I ' *......... .. i*-''1' 'I 1»|k "

(F. D. Bocakautkas, Locnininfca*)
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY.
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Nekurtoms vyrams net 
> aszaros byrių 

Kada man apie tai apsakinėjo, 
Pravardes jaunamareziu da

vinėjo; 
V i ’■ *■ 1 *

sze imy nos ū žia i ky mo,
r , J J Xn. 0 ‘ 1 1 > • . 1 • ■

žiurejimui savo szeimynas.

7I 

1 1 
.,rl

■ Hį’Įd

I

,į 
a

hr

lis ir baisus prasižengimas už 
. . . ........... .. ... ... žj

gąleęziaii numesti sunkia savo 
^ęmitves uuszta, kuri mane 
prislėgė, kad galeeziau sugryž- 
tį iu jaunystes dienas^ tiipmet 
skaitycziau sau už au^ązeziaA^
J

Toyynoi L
♦ Ji

L

!»«• Vci'

Apie.ti pakalbėsiu daugiau, 
Kada pribusiu iu ten vėliau.

r*' 4 r' <

/ * * ♦
'• • <■ k '■ r , ,, v,

Vilksberi ant Veselkos buvau, 
Ton fti'kras sorkes regėjau, 
Kaip, motina su dukrele, 
7 ;Patlūko maltele.

kurį atleisti niekas negali. Kad 

ąynatves nąsztą, kuri

11J m.,p. r

I ii . r

Naujas Didelis
i A , !■ Į 1 > . I I I 1 I-' ,t . M,!,.. ' V ' 4 ■ '■ i1, 1" ' ‘ ’

jau
Gatavas

'♦{tyllUIIIIHIIHIHHlHIMIIHįlt 

’ ' ' h vi

‘Jau užbaigem daryt
Nauja Dideli Sapnoriu.

pradeda imti vįrszu. Sztai vįe- 
nft’ilcarla turėdamas liueso lai
ko mintimis pei4)egąu visą sa
vo gyveniuui. Sziurpas mane 
perime, ątsinpnu.s savo parei
gas1, tai yrą žmogaus naręiįfąs, 
k uinas ,a$z kojotą mįąd žioją u, 9 
gyvenimą vedžiau toki už fciiri 
ankseziaįi, ąr TyeĮiąą ąUąkyyi

I 

jąiuiy(»tėš dienos, at«i- 
ha.imitinąi sesuo, gįnii- 
uįjai, tevjn<t . irgaluti- 

liokajau- 
cziausi dij^ausiu prasižengeĮįu 
mano nupdojąni sKaicziu^ buvo 
J. k * l L k L J L r s T ' V 1 Tk? 4

juo lubiuii pradėjo i'it^u(ĮlMM>

naVkarla t u rotlama s liuoąo lai-

, ątąiiąinus
gas, tai yrą žmogaus pareiga 

gyvenimu vedžiau toki už kuri 
ankseziąį.1 ar yeliaų atsakyti 
reikią. Dabą r man atsiminė jai 
nniįgoą' jaiuiyateis dienos, atsi- 
nnho. s&ią jnutiiną sesuo, ginii- 
nob, drauguų tėvynė ir galuti
nai tikybą. Priesz 7vj^ka jnu-

bc galu, bu krmzto. Juo tolyn, 
rfiiv 

kankinB^ ’tcip kad

tirfująn atsisakyti 
_ _ _ ___ __ ll

ra ūki tie to jo Veido [ibairodo tai draugai, va(

pleeziantm labiau buvo reika-
l

SocialistiUs Ir tiuo tos dle- 
savo 1

iingi vadai. Man ieko susidurti
su I
nbs pniraila u
laime. ,J

(Jzia senelis nutilo.

gyvenimo
laimei

Ant

t; in jaunystes dienas^ tiipmet

■ft gyvenimo tikslą: Dievui 

Nieko daugiau senelis( •'' u

• I n
t 1■
uepa-

>•- ilgai. . tirine- ‘ Y v v ' v • ‘
šakojo,.hoi's da>
* . |r

aszaronus lyg kūdikis tėvo už
prasikaltimo ųuląpiątąs. i(

tn&prnndžiau dar viena guk
< •"‘■'■S _ LV, UU 4 ,‘ft ' ' H--. >

o tik jją grandžiomią

prasįkąltĮina ąulįuiątąs.

deną in drel
4 / % ■ 1
1
stųties link.
ir ątąisvoikineą

giežias jo rilhltas
žingsniavau

Sapnorius
Apie Jaunas MintiH. 
įdomina ir Duktė. 
Apie Mergina*.

zine mane
galu gale sa^in^s graužunp
verezianuth I 
visai isz sajua

1 > f \ i
astebojiy
- - - - _ IV

•* * C J) | 
i^kzdiiviku.

" ■ 1‘ ' ii1 i

, NWas 4^ v*eno8 familijos, 

No. 456-438 Ė. Cbntrė St.. Atsi- 
miikito iu “Saules” ofisą.

ant viso loto, ant kampo prie

1

i

M&irkfe In * * Stud& ppfM
. : * . ♦ « , S

•. ;Patluko maitele.
Užklupo ant kokio ton 

vaikinelio,
v.Nekalto avinėlio

A iii grindų, tik klupt..' 
'rasai gypesi, pž phiulku capt, 
Pasidarė TOfelte snmiszimas,

N epą p rh'st a s cypimas.
Randami ežionais ir jaunu

'*> i;

‘Jau užbaigom daryt

t 'I

Paaidare dfflfe s ųm Užimąs,

Randasiežionais ir jaunu 
Amerikopku,

Kurios lauke dovapp nuo 
garnio,

Vaidinus pas vaitu trauks, 
Visi komedijų ten lauks,Visi komedijų ten lauks 

................... ' ■ * 7V‘ < ■ ' ♦>» ' j . .

1 1 '

Ą.BE’CELA fti'ba pradžia skaitymo ir
rd*te^^<l91 vftlkain^ t*

W. p. BQPZKAUSKAS -1
' . JiaMnWcity, pa

' 7 , j '7 •

rrtsfcyn0o, .del VAlkftn^.
W. D, 7

. WaW■
7 M(. . ;

./

II
Preke 15g

CO.,

+ J,

160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu,

4: .-L r... ... . t ’ -• i 'hJ ft . —' j' A ‘ »’♦1 *

iszniszkina visokius sa
pnus kokius 
giili sapnuot,

žmogus

puikiai drueziai apda
ryta kietais ąudekliueis 
apdarais. Preke sunu-

pnus
Knyga

ryta kibtais audeklimus

siuntimu tiktai $1,50.
...... .............. B- .,! ■■ , 7‘

W. D. BoczkauskasCo
f "Ih
N

Mahanoy City, Pa.
f;.v> ‘ ■ 7 ’v**W■ j'fi> a'!.-.
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Merginu Mauda.
Apie Maąsziu.
Apie Davatką,. 
tie(uyos Hymna*.
Apio Pctrogrado Lietuvius.

Kąr Prapuolė.

Žvaipždute.
k

Nl

J0

yra reikalinga

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA <

in Namus, Sitorua, Mokalainea, Baž- 
nyczea ir kur tik yra rci^alinfa 
Elcktrikine Szviesa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS
/ (LIKTORIUS) 

pfk'au ne kaip gausite aztoroaia. Už
veda varpelus prie duriu, taiso eiek- 
trikiniua prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mano jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iazpildyti dideliua kontrak- 
tua ant apazvietimo Saliu, Mokalainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejaite kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE 3T., MAHANOY CITY
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ŽINIOS VIETINES
— Subatoje mieste ir ap

linkinėje nupuolė pirmutinis 
sniegas su sznlcziu.

p- Sz.adien (F’anedeli) pri- 
Day. Kaip 
apvaikszti- 
bet Maha-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

/
4

**-

t

i

r į1
|j^ 'į’

II ■ M
!»ru
4j.

ISZ LIETUVOS
SAULE

4 . ,, .. ... r * ..... *

MERGINA NUŽUDĖ
GIMUSI KŪDIKI.

l<or.)

R r**-*
*

NW ** taa

puola, Columbus 
kur tai taja diena 
noja iszkilmingai, 
nojui nialszei.

— Antanas Strzeleckis ir 
Franas Sukockis pardavi* lota 

Lapinskui kuris
perras’ze locnasti ant Kardino
lo Dougherty už viena doleri. 
Aut tojo loto dabar statosi na
mas dc! Lietuviszku miniszku.

— Kalnas vedant is ant ke
pinu būna taisomas sziomis 
dienomis ir yra uždarytas. S/.is 
kalnas buvo nuolatos blogam 
padėjimo ir buvo pavojingas 
dol automobiliu, Konsulmonas 
Jonas Vizgirda paliepė kelia 

. tuojau s pataisyti.
— Petras, sunns sziauežians 

Kapusczinsko, laimėjo 
mokslą per 
Pcnnsylvanijo?
kur moks sis ant daktaro. Jau 
Qas Kapusezinskas buvo vie- 
liakf isz geriausiu studentu už 
ka likos 
d vkai.
.. — Streikas duodasi iii žen
klus del daugelio žmoni u musu 
aplinkinėje, nes žmonys negali 

o ant
teipgi baigėsi.

dalies 
atsibus

V.

keturi

vėliaus

d vkai 
met ils 

Pni verst ite'

apdovanot u mokslu

mokėti randu už stnbas 
maisto pinigai

— Paszvent inimas 
kapiniu Szv. Juozapo 
ateinain’zia Xislelia, IS diena, 
tn\czia valanda po piet. 
Dumęzuis isz Shenadorio 
Hzventis kapines. Keliolika ku- 
nigit isz aplinkines dalybaus 
paszvent iuime.

— Franukas, t riju melu sn- 
nelw Antano Služeviczin, 1115 
E. Pine uli., mirė praeita Pel 
nvozia. Laidotuves 
l’taminko rvta su __• t
nems apeigomis Szv. Juozai 
bažnycziojo.

— Biznierius Motiejus Bla
žys likos paragintas ant džiu- 
res in Pottsvilles snda Xovem- 
bėrio menesi.

Szv. Juozai 
Nt'delia,

Kuu.

atsibus 
bažnyt i-

)<)

REIKALINGA MERGINA.

Prie naminio darbo, 
mokestis. Atsiszaukite ant ad-j 
re .so. (2t

(i e ra

Mrs. G. F. Maglott.
1314 Market St., 

Berwick, Pa.

A. RAMANAUSKAS I
LIETUVfSZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

••

irusiusIsxbalsamuoju ir laidoja 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- j 
szla nuo papraseziausiu iki prakil* 
niausiu.
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

mirų

Parsamdo automobilius del 
veseliu,

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARB A NOTOS 
DEL PIANO

TURYNIS:
Beeita Polka 
Lietuviu Marszas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Griež Polka
Szvilpis* Marszas
Klumpakojis Polka
Marcelo Polka 
l’ade-Espan Vairas 
Korlp Miego Polka 
Helena Polka
Mojavos Vainikas Polka
Raaluca Valcas
Mojava Veszna
Augoneie Polka
Ilgėjimas Tėvynės Marszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 

> Lietuviu ^Galopas
Pljonkeles Valcas, 

^Pumpilionas Polka 
Nekaltybe Valcas

I
 Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budu sutaisyta ir 
. lengvai grajyti.

Preke su prisiuatimu tiktai 75c.
*

W. D. BOCZKAU3KA3-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

J
\ Lietuviu ^Galopas

Cleveland, Ohio. — Tūlas 
Jurgis Sokolow'ski, 2458 Thur
man avė., liko sukeziu apgau
tas ir neteko $1,500, 
jam “pardavė

kada jie 
’’ miesto parka 

Brokside, mi visu žveriuezium 
ir su maudynių prudii. Jis su 
sukeziais sudėjo savo pinigus 
in maiszeli kur jie sake esą ir 
ju pinigai, jie padavėjam mai- 
zeli palaikyti, o 
žo, Sokolowskis
maiszeli rado tik

NUSIŽUDĖ DEL GRAŽIU 
DRABUŽIU 

vienoj

•I3%/ ■■■■BirsSWBS■.. ...................
/ Vl IfA'w: t

Puszalotas. (“ V-bc«” 
—' Augsztatrakio kaimo O. 
Grybato nužudė savo 
tik gimusi, del neszloves. 
Augsztatrakio kaimo moterys,|

kūdiki, 
Bet

a '
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Joniszky vienoj ?šeimynoj 
tarnavo rusu karininko žmona 
L. K., kurios vyras žuvo karo 
metu. Xors ji mažai uždirbda; 
vo 
< 
tu ji norėjo pasislidinti 
sijoną, bet neturėdama 
myhes tat in vykdyt i ji notare 

arti.
prie kart u viii (t ies 
stotimi), staga atėjo greitasis 
traukinys i?z Rygos. Xelaimim 
goji tuomet zoko po traukiniu, 
kuris supjaustė ja. Sz. m. Rug- 
piuczi 31 d. Joniszky 
jos leidot lives, kuriose dalyva
vo labai didele minia.
d<‘l(‘ yra palikusi laiszka 
savo nusižiidvmo prie?zast i.

‘VIENAS antram 
PADAINAVO.

Pagelia i. (“ v k',L* ’ ’

bet ji vis gi patJsimliudavo 
laug drabužiu. Pastaruoju me- 

nauja 
gnli-

kn<ln neMigrv-i |infi|..
pažiūrėjęs m 
popierius.

— Spalio 4 d. mirė 
Lietuvaite Mare Cr.epukas, 20 
metu amžiaus, duktė Juozo ir 
Elzbietos Czepuku, 41 10 E. 136 
SI. Paliko dim‘liani(‘ nusimini
me 
va.

Laidotuves atsibuvo Seredoj
2:20

jauna

tvo levus ir broli Bolesla-

Spalio 7 d. isz levu namu, 
vai. po pietu.

Edwardsville, Pa. - 
kis iszmete deganezia 
isz angszto ant szantes prie sa-

Kas to- 
zapalka

Jai besiriiosziant 
geležkelio

invvko

N usižu-
apie

“V-bes” kor.) —- 
Rageliu bažnytkiemy, jaunimo 

prieji's 
! prie vienos mergeles užgiedojo 

‘ : Onele

suėjime

V-bcs

vaikinas K.,

I)., pro 
miltu

limo Jono Maluszko ant Short j tokia dainele:
ir Main nlycziu, nuo kurios už-1 kamaros langeli, tempe

iai greitai pri-Į maišželi. Kojelyle paslydo irsidcgi*. I gmages 
buvo ir užgesino liepsna.

PAJESZKOJIMAS

Pa ieszkau
po \ yrii

f7■XĮ^įĮ
■£k —KBHWM /Br-'

sužinojo phincszo policijai, ku
ri atvažiavus iszveže mergele 
in Joniszkeli; padarius tardy
mu, ji pr.isipažim>H<ad kūdiki 
pakavojo daržely po rūtoms. 
Ptam. atvažiavo nuvados vir- 
szininkas ir apskrities gydyto
jus. Iszkase kūdiki padare 
skrodimą, ir atrado, kad kūdi
kis buvo gimęs gyvas. Ji už ta 
sėdi Biržų kalėj i nu*.
PELNO ISZ TAMSUOLIU.

Pumpėnai.
— Adomavos kaime vra 
gydytoja, E. Czeponiene, kuri 

didele
tamsiu žmonių. Ji moka užvar- 
dyti nuo rožes, nuo gyvates in
gei imo. Nors ji daug 
ir nieko n (* isz va rd i ja ;
ki'snio už užvardyma, 
stomenu. O stomenis kainuoja 
9 lit.

Kas iszmano, tas 
žmonių naudojasi.
VOKIECŽIAI UŽDRAUDĖ 

GIEDOTI.
— Prnsu

(“V-bes” kor.) 
toki
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VOKIECZIU KARIU MENE GYVUOJE, -
X<‘senei artimoje Merki enburgo atsibuvo mamevros 

rios gyventojai nudžiugo. Manievras 
gi buvo nžgailadytas isz savo a linijos, o 
turi joje dideliu vilti nes kožua s kareivi?

artimoje* Merki enburgo alsibnv
T W • % f • w • I

LAIKO MANIEVRAS. k”* —r

isz ku- 
Von IIimlenburgas, kuris teip- 

norints jiji no vra tei p galinga kaip priesz karo, bet

V okiszkos k a rimnenes, 
peržiurėjo prezidentą?

|p n negeria u si a iszla vintasvia
■P

KOMUNISTE ISZ KORĖJOS.
» >KENTUCKES “FLAPERKOS.si uden-Mi> h’

W'? !*! t'Z? A A

k*

szilkines paneziakos ir
Isz szio paveikslo galima da<iprast kad valstije Kentucky 

“ bob- hair”, :
; neturi laiko Paperiant ir tran

uos turi savo motinoms prigialbeti gaspada-

Estera Whang, 
te, kuri buvo vadu Koreos pa 
sikelimia, ana diena pribuvo iii 
Amerika užbaigti savo mokshi 
Xort h western

l!
M!

Pagėgiai. valdžo 
uždraudė Tilžetf Lietuviu Gie
dotoju Draugijai surengti Rug 
sėjo 20 d. 30 metu sukaktuves.

MIRE J. ZUBRICKAS.
Kaunas

milteliai iszbiri'jo.t Ir 
; kad vogta - ir 
Į vogta.

Mergele D. vaikinui atšaki*:
Broliuk ’ kad 1 n man

navai, tai ir asz tau padainuo
siu: K. isz kimszyno,

i

c i

susuke, 
suseki' kiuf

pada i

Agotos Maeziu- 
liutes po \yrii Szlapkaliskie 
ne ir Motiejaus Szlapkausko, 
seniau gyveno \’<mng? town, 
Ohio, kelintas melas kaip nie
ko apie juos nežinau. Jeigu kas 
apie juos žino, meldžiu pra- 
neszt.

Ona

gvveno

meldžiu

Robiuskiene, 
Butler St 
Pi t b t on, Pa

*>7J i

i i 
i

kumele 
nujot mėgino, kijo boba su gry
bu kojziku: l’ii! kamtn joji kui
nu nesavu. D. Jonas iszsigando o 1

K. mergele padavė in teismą 
atsibu- 

Teismas

J greitai iii krūmas inliiido.

už apszmeižima, ir byla
vo Rugpjuczio 15.(1.
turėjo gardtms juoko ir merge
le iszteisino. (leda jaunimui 
lok’mis juokais užsiimti! •

LAIVAS KURIS PASKANDINO SUBMARINA IR 
TRYS KURIE ISZSIGIALBEJO.
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Sz. m. Rugsėjo 12 
staiga mirė bed. Klaipėdoje 

sėsdamas in tramvajų 
buvęs

taiga mirė 
pastot i 

Kontroleris, 
nukeltas in tolima 

Kretinga Emilijos Banko* sky
riaus vedėju, joetas 
Zubriekis 
M irt is invvko nuo 
gos. Jo kūnas tapo nugabentas 
iii miesto ligonine, kur tik
riausiai bus lydimas in gimtą
ją Zanavykija, in Xaumiesti.

LIETUVIUS NORI ISZVYTI 
ISZ KLAIPĖDOS KRASZTO.

- Kretinga. — Sziomis dieno
mis Kretingos valsezians pil. 
(Ir. papsakojo man, kad 
ginu, kaip 10 metu jis gyvenos 
N. dvare, Klaipėdos apskrity
je, su vietoje iszduolu asmens 

(Personalans- 
bet paskutini 
jam buvę

Va 1st v be
paskiau

(J.
Justinas 

rurezinskis). 
sz.irdies Ii-

m

dau-

k

pažymėjimu 
vets), 
greižtai

laika 
iusakyta 

isz- 
gimtosios vietos

n. . *,,, >, . t|....................................'«• ’ ' •

* greitu laiku pasiriipiuli i . « • • • •
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gauti isz savo
paša, nes kitoniszkai teksią 
apleisti gyvenamąja vieta.

rl’as pats pilietis dar pridu- 
j re, kad jis sutaręs buvo pirkti 
piki ir kada nuėjės su [kardavę-

nes

I

ju pas Klaipėdos landrola, ta: 
jam buvę paaiszkinta, kad vie
no menesi reikia

j nuo prkimo, nes gal teksią pir-
I

«FI

susuilaikvti

reisz-

reikalu

< »• 
ri

I

iszvvko in sava 
paso, 

in- 
pasas

nes kai-

l nivorsitete,

merginos nežino kas tai 
trumpos szlebes. Ten merginos 
kytis bambileis, 
ręstoje.Evanston, I'll
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MOKINASI VALDYTI AREOPLANUS.
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lowos universitete pradėjo-mokyti studentus kaip vai dyt i areoplanus. Sztai pirmuti* i B . • » • •i * • • . •

1

nei studentai kurie su mielu noru-mokinasi tojo pavojingo amato.
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kojai visai apleisti Klaipėdos 
Kraszta.

Ka tas paaiszkinimas 
kia.'

Asz patariau tuo
kreiptis in p. Gubernatorių, 
bet Zeiuaicziai nedrąsus žmo
nes, ir p. G r.

imtąją vietele iszsiimti
Suprantama, kad.^ pasu

statais gimtoje vietoje 
negales būti iszdnotas, 
bamas ashmo nėra pragyvenęs 
6 menčiu; todėl pit. Gr. turės 
kraustytis isz. Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos. () kur?

Mat, bijoma, kad Lietuviai 
ne isigyvetu Lietuvos žemeje, 
nes artinas rinkimai in Seime
li.
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Sztai laivas “City of Rome,U kuris tronke iii submarina
S-51, paskandydamas ji ant vietos, 

ialbojo D. Kilo, M. Lira ir A. Geier. Siibmaiunas da guli ant
o tik trys isz jbjo iszsi-

K 1 . _ _......... .
dugno isz kurio norikai iszgavo keliolika lavonu.

L

PAJESZKOJIMAS.

Asz Pel ras Suszinskas 
ieszkau savo

pa- 
.Juze Su- 

szinskute po vyrų Paldauckie- 
j ne, kitados gyveno L.....L, 
Mieb.,'dabar nežinau kur. Mel
džiu atsiszaukt nes turiu svar-

ne, kitados

bu reikalu.
Peter

set ele,

gvvenok: Detroit,

J 
I

Suszinskas, 
1765 E. ()5 St„ 
Cleveland, Ohio.
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KANTICZKOS arba giesniiu knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su gorosneis apdarais, preke $1.50 

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

M
I

ATIDUODA PAGUODONIA NARSUNUI.
iniuistoris Cailhuix, padeduFrancuziszkas vainiku ant 

grabo uežųiomo kareivio žuvusio svietimje karėje, kuris yra
palaidotas Arlington kapinyn iiosia.
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JAUNAS PR OFESORIS.
Dr. C. P. McClelland, kuris 

per asztuonis metus buvo pflj- 
zidentu l)rp\v seminarijos del 
moterių apėmė ta pati dinsta 
moterisakoje kolegijoi Jack
sonville, 111. Turi jisai vos 
metus.
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