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SIUNTINĖJO PACZIAI
PINIGUS; TOJI ISZTEKEJO
U2 KITO.
Iron River, Mich. — Per dvideszimts asztuonis metus, .Jo
nas Darskis, kuris dirba kasyklosia Hiawatha, nekarta nedavalgias ir gailėjosi apsįro
dyt, idant tik jojo paeziulei ga
lėtu nnsiiinsti po keturesdeszimts doleriu ant nwnesio ant
pragyvenimo tėvynėje, nuliūdo
žmogelis kada aplaikc ana die
na gromata isz tėvynės kurioje
jojo gimine rasze jam, kad jojo
motore deszimts midų adgal
isztekejo už kito vyro ir ant
prisiunstu pinigu turėjo gera
gyvenimą su antru vyru.
Jonas paliovė siuntinėt pini
gus, dingo jojo visa viltis sual lank •vi i
gryžimo in tevvnia
•
savo szeimy iH'lia, urs mane
kad motore czedino tuos pini
gus viltije sugryžimo in teviszkia ir nupirkimo geros gaspa
dorvstes ir užbaigti savo gvveninia po savo pastogia tevyne>■
Po teisybei
negalima kalt y t
♦
moteres kuri ne buvo isz ak
mens. Jeigu Jonas per t iek me
tu negalėjo atlankyti savo ap
leistos nmteres arba jaja parsi
trauk! in Amerika tai pats ta
me kaltas.

|r

KRUVINAS MUSZIS TERP
DUKTERŠ IR TĖVO.
■Buffalo, X.‘¥r— Terp 74 metu levo Kaulo Levinskio ir jojo
26 metines dukreles Jadvygos,
ana diena kilo kruvinas imiszis, o tai isz priežasties, kad
tėvas nedave jai suezeih tus pi
nigus. 'Povas buvo ant burdo
pas dukteria.
Žodis po žodžiui, kilo barnis
terp tėvo ir dukters. Povas ne
galėdamas ilginus nukensti vi
sokiu iszmetinejimu, keiksmo
ir paniekinimu, kirto dukrelei
in galva su geležiniu kurpaliu
perkirsdamas baisei galva.
Dukrele teipgi nepasidavė, nes
iszlauže tėvui ranka, iszmusze
aki ir keturi* dantis. T.
Tęva„ A
ir
diikrelia nuvožė in ligonbut i
kur badai abudu mirs:

AIRISZIS ATSIVERTĖ
ANT ŽYDO.
New York.
Sūdo užraszai
parodo, buk Harry Healey, imy»edis paskutinio Irlandijos ka
raliaus, aplaikc pavelinima ant
permainymo savo
savo pravardes
ant Schwartz.
Healey ketina paeziuotis su
Žydelka Ida Veinbcrg, ir lodei
permaino savo pravarde ant
Schwartz, idant jojo pacziule
po szliubui neturėtu jokiu neamagumu ir szandinimo kad
isztekejo už Airiszio. Henley
jau priėmė Žydiszka tikėjimą
tik lauke krikszto ir ” sznaidcrmackio. ”

■
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O GAL DABAR MOTERĖ
LES STRAIKUOS.
('hieago.
W. A. Johnson
isz Galveston, Tex., pirmsedis
draugavęs skalbinycziu Suv.
Valst. ant susirinkimo czionais
apreiszke buk, Amerikdniszkos
moterėlės aplaikinetu kas įlie
tas 17 bilijonu doleriu, jeigu už
savo darbus aplaikinetu užmo
kesti.
Kas sa n va i tin 22 milijonai
gaypadineliu Suv. Valst. aplai
žytu 330,000,000 doleriu algos,
v ymant tiktai jeigu juju vyrai
joms mokėtu po penkiolika
doleriu.
'
Kam ežia arzyt musu gašliadinolcs/ Noknrios paima Visa
pede saVo vyru, o kitos nogaupa ne cento.
V
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PERPIOVE BURDINGERIUI GASPADINE IR 2 BURDIN
PILVĄ KAD NET ŽARNOS
GIERIAI SURASTI
LAUKAN I8ZPUOLE.
NEGYVI.
Shamokin, Pa.
Teofilius
Palicije
Philadelphia.,
Tarasievicz, burdingierius pa* stengėsi iszriszti slapta mirti
Roza lijo (hijevskienia, 1543 trijų žmoniii — gaspadines ir
Oneida ulyezios Springfield’e, dvieju burdingieriu.
likos nuvežtas praeita Subata
Katre Vavolakiene,
met u
in ligonbutin su perpjautu pil ir josios vyras \"ladas, ixv veno
vu isz kurio net žarnos iszpuo- vienam kambarėlyje, o kad
le. Daktarai neturi vilties kad Vladas nenorėjo dirbti ir mui
sužeistas pasveiktu. Priežastis lyti savo mot oria, ji ji priėmė
tame toji “nelaiminga szeimy- ant burdo du pribuvusius anniszka Iraice. ”
glekasius Joną Pareinba 22 m.
Kazimieras Gajevskis, vyras ir Stasi Gastaba 28 metu. O
gaspadines, negyvena su savo kad kambarije radosi tik viena
moteria kimia du metus ir tau lova, todėl Vavolakas turėjo
kiai jojo motore ji skiuisdavo > <r įlieti kuknioje ant grindų.
— Ana diena Vavolak susipeszias
už nemailinima szeimvnos
e
ji>ai radosi ant burdo kitur. su savo moterių apleido namus.
(iajcv>kis ar G ra je v skis, ėjo
Ant rytojaus Katre ir du
isz miesto, kur pirko dvi kepu burdingieriai likos surasti ne
raites del vaiku ir atnesze vai gyvi užtroszkia nuo gazo. Pa
kams, Kalbėdamasis su vai- licije dabar jeszko vyro, kuris
kais, t ame inejo burdingieris gal geriause iszaiszkintu mirti
Teofilius Taraseviczius, kuris t riju žmonių.
nuojo prie krano atsigert vanVyrai pribuvo isz Shamokin,
dens užklausdamas v\ ro “ ko Pa., jeszkoti czionais darbi i.
tu ežia nori.
nori 2’” ir pradėjo .n TURI ANGLIŲ TIK
stumdyt. Vyrui nupuolė skry
ANT 30 DIENU.
bėlė in eeberi o kada pasilenkė
Newark, N. .L — Angline kajaja pasiimti, burdingieris ant
jo užklupo ir turėjo gintis, pa misije iszt yri nėjo, buk visam
naudodamas kiszenini peili su sklypia randasi zopostis kietų
jų augliu tiktai ant trisdeha i s i o i n s pasekmėms.
Gajevskis po tam nubėgo szimts dienu. Kaip kur randa
pas savo uoszvi, kur ji palici- si i magazinuosia augliu lyg
jantas Derk aresztavojo ir nu- paskutinei Novemberio, o kaip
v oze in Sunburv kalejima, o kur lyg Januario. Minksztu
jeigu Taraseviczius mirs, tai augliu randasi ant dvieju me
nesiu.
turės atsakvti už žudinsta.
UŽGESINO LIEPSNA ANT
VYRO SU
PIENU.
MOTERES PASIGAILĖJO
i
KdMenominee, Mich.
VARGINGOS MOTINOS.
wardas Beauchamp,, sziadien
San Francisco, Calif. — Loc- yra dėkingu ir girre savo monininkas didelio departamonti- terelia iii padanges už iszgialnio sztoro, turėjo paszaukti pa bejima jam gyvasties su pienu.
licije npma'lszyti iuszelbsias
Fjdwardas pripylė bleszine
moteres, kurios šukele 'rovp- aulomobiliuje su gazolinu lai
liucije sztore,'kada locnininkas kydamas rankoje žvake, o kad
paliepė detektyvui aresztavoti už daug inpyle, gazolinas ap
varginga motina penkių vaiku laistė jojo drapanas ir rankas,
kuri pasiėmė skepetaite ver- užsidegdamas nuo žvakes ir
ties deszimts centu. Motorolos akimirksnije žmogelis pastojo
dagirdia apie tai, melde lociii- ugniniu stulpu ir pradėjo bėg
ninko idant paleistu vargsze ti. .Jojo pati regėdama ji lieps
nes jos užmokės už paimta s'ke- noje, paliepė bėgti prie josios.
petaitia, bet locnininkas buvo Motore pagriebė dvi dideles
kietos szirdies žmogus ir neat blcszines su pienu kurias iszsileido. Tada moterėlės teip in- py*lo ant vyro. Beauchamp bai
irszo ant jojo, kad pradėjo visa sei apdegė ir sziadien guli li
ta vora metyti ant grindų ir gonbuteje kovodamas su mirdaužvt i st i k 1 us — žodžiu, szto- czia, bet daktarai turi vilti
re kilo tikra pekla. Palicije tu kad žmogelis pasveiks.
rėjo nemažai darbo pakol ap
JUJU PAGEIDAVIMAI
malszino inirszusias moteres,
NEISZSIPILDE.
kurios padaro sztore bledes ant
Melbourne, Fla. — Daugeli
800 doleriu. Sztorninkas supra
to, jog padare mdszmintingai, žmonių kul io plauke ant laive
bot po laikui. Dabar visos mo lio in Miami pirkti lotus ir
toro* boikotuoje sztornin'ka ir ukes apsigyvenimo lenais, ne
eina kitur. Vargsze motore li susilaukė tojo džiaugsmo, neš
kos nuvežta namon automobi- laivelis nuskendo laike viešn
liuje vienos moterių, kuri jaja ios. Keturiolika žmonių nu
skendo o tik apie deszimts li
iszvcde laike sumiszimo.
kos iszgialbeta. Žuvusieji pri
BAISI EKSPLOZIJE GAZO. buvo isz Kansas City ir Wichi
Allentown, Pa. — Dvi ypa ta Kansas. Aplaikc namus szaltus likos užmusztos, penki mir tam kape.
lini! i sužeisti ir ką i p rodos PERKŪNAS TRENKE IN JI
BET NEUŽMUSZE.
mirs ir ^daugeli kitu lengviau
sužeisti per eksplozije žibina
Sioux Falls, S. D. — Septy
mo gazo, kuris o’ksplodavojo niolikos metu Jonas Barkley,
name D r. Elmer Bauch ant 7- norint s likos trenktas per pertos ir Chew ulycziu. Eksplozi- kiina in galva, bet yra gyvu ir
je padare bledes ant 100,000 sveiku. Vaikas vare ku|ema
doleriu kaipo iszkule langus maszina, kada in ji perkūnas
visoje aplinkinėje. Drūtis eks trenkė ir permestas ant žiemes,
plozijos iszkele visa murini na kur gulėjo be žado per 48 va
rna in viražu ir vela pasodino landas.
ant pamato.
Perkūnas sudegino jam skry
Daktaras suvuode gaza skie bėlių ir nubėgo nuo galvos iszpe ir pranesze apie tai kompa degindamas jam takeli ant gal
nijai kuri prisiuntė žmogu vos du colius pfloczio, kaipo
idant isztyriiietii priožasti. Vos iszdogino ilgus diržus ant pežmogus nulipo imskiepą, eks- czin. Marszkinei teipgi likos
plozijo kilo su dideliu trenks sitpleszinti ant szmoteliu. Akymu. Užmuszti yra motore dhk- VitttiBO, kad nuo perkūno visas
taro ir ‘keturiu metu sūnelis o kulias jam pamėlynavo ir tokiu
daktaras randasi ligonbuteje jau pasiliks ant viso gyvasezio.
‘‘ molynu
mėlynu
kaipo ir žmogus kuris inejo in Žmonis Ji praminė “
vaiku. ’’
skiepą ir kiti.
♦ )• >
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NE NORI GYVENTI SU
TOKIA NESZVARIA
MOTERIA.
Kenosha, W is. — Norint s
Aloizas Krisor yra pacziuotii
tiktai trys mėnesiai ir tikėjosi
laimingo ir meilingo gyvenimo
su savo jauna prisiegelia, bet
sziaJien v ra neužganadyŲi ir
nnsiminias, nes jojo viltis din
go ir turėjo jeszkoti suramini
mo slide, idant ji perskirtu nuo
jojo pacziules Editos, kuri nie
kados neatsikeldavo isz lovos
ankszcziau kaip priesz piot
palikdavo torielkas ir puodus
nemazgotus ant stalo per tris
dienas, tik viena karta skalb
davo drapanas in du menesius
o ir pati nesrprausdavo per vi
sa menesi. Pais turėjo sau vir
ti valgi ir skalbti drapanas.
Edita buvo tokia tingine kad
neszukuodavo sau plaukus per
kolos sanvaites, o kada atsirado “ bllžill,” dave sau nusi
kirpt plaukus. Lovų neklodavo
nuo apsi vedimo — žodžiu
smirdėjo ir Krisor negalėjo il
ginus gyventi su jaja.

Isz Visu Szaliu
TRŪKIS NUKRITO
NUO TILTO.
Catanzaro, Italije. — ’Pasažierinis trūkis nukrito nuo til
to per npia Pousa ant Catauzara - R egg i o gele žiu k o 1 i o arti
Santa Caterina stoties..
Vienas isz vagonu pripildy
tas su pasažieriais likos nunesztas apie du szimtus mastu
per inszelusia lipia in szali ma
riu. Apie dvideszimts asztuoni
pasažieriai nuskendo;# dauge
lis likos sužeistais.
Kada kitas trūkis bego in
pagialba, in laika sustojo prie
tilto per M unitą upe, nes van
duo tilta sugriovė.
ZAKRISTIJONAS APIPLESZINEJO BAŽNYCZIAS.
Parvžius. — Mieste Dreux
terp Paryžiaus ir Rouen, kas
tok i s apvoginejo bažnyczias
nuo seuoviszku papuoszu. Ant
galo palicije suseko tūla za
kristijoną kuris vagystes papildinejo o bažnytines papuoszas (pardavinėjo tūlam szinkoriui, kuris juos pardavinėjo
V
svotimžemiams 11
užZ augsztas
prekes.
Puikus stovylas isz bažnyczios Yves likos pavogtas, o in
jojo vieta likos pastatytas isz
gipso. Kitos bažnyczios .arti
moje likos tei'pgi apiplesztos
nuo seuoviszku užlieku.

Paskutines Žinutes.
•

_______________ .

’ Washington,
asumgivii, .17,
D. vC:; —.
Septembėrio menesi Suv. Vals.
paežiai pardavė pacztinin mar
kiu už 28,551,000 doleriu.
11 Atlantic City,
Kone visi namai isz 2,000,000
Su v. Valst. bus . apszi Įdomi
ateitoje — už 15 metu, su gazu.
Tokiu budu suezedins apie 30
milijonu tonu angQiu, kuriuos
gales sunaudoti ant kitu daly
ku.

11 Mount Carmel, Pa.
Kranas Novecki, 29 motu, mirė
Hazletono ligonbuteje nuo su
žeidimu, kokius aplaikc automobil i a it's pelai meje artimojo
Sheppton.
1

f/

11 Balboa, C. Z. —- Amerikoniszki kareiviai apmalszino panamiszkius
namiszkiųs pasikololius nžmnszdami vienasužeido kelis
ir aVeszt^vojb 40.
’
*
t

37 METAS

svetImszaliai
MUSZTYNE TERP TRUU
LIETUVOJE.
BROLIU.
Kaunas. — Rugsėjo 1 d.
Rokiszkis, Kamajų valscz.
Kaune ir apskrityje buvo 3702 (“Vie-besM kor.) —PasziliuoLIETUVOJ TIK
svetimszaliu. Paskirsczius juos se Rugsėjo 18 d., pas tris bro
VIENUOLYNAI IR
su lyg verslais atrodo teip: lius Czeponis i n vyko musztyVIENUOLYNAI. amatininku — 579, dvasiszkiu
nes. Mat antrasis brolis gyve
Kaunas, (LŽ). — Gautomis — 16, inžinierių — 2«) , gvdyto- na Skrebiszkio dvaro pas savo
žiniomis netoli Surdegiu viena I 11 . .. 1 14 darbininku — 1378, uoftzvi, kuriam szi Pa vasari tė
me dvaro cent re manoma in techniku — 29, pirkliu
j juk n U — 192, vas davė sektu
seklu pasisėti: jasteigti unijotu vięį|ųolynas.
vięmioįynas. mokytoju — 81, moksleiviu — vams gerai užderėjus, broliai
Mat, norima Katalikinimo dar d 25, valstybiniu instaigu tar- vyresnysis ir jaunas sugalvoha iszplesti net už nepriklauso nautoju — 104, pri vatiniu — jo, kad javams gerai užderė
mos Lietuvos ribų.
276, žemdirbiu — 52, atvyku jus, reikia pasidalinti pusiau.
Ar negalima butu panaudoti siu in vaiszes — 82, vaiku iki Javus nupjovus jie nuvažiavo
centrus kokiam nors geres 17 metu amžiaus
734, nega- su dviem vežimais ir nieko ne
niam tikslui 2
lineziu dirbti — 15.
klauso, pradėjo krauti. Trety
Pilietybėmis: Jungt. V’alsty- sis, pamatęs nedave. bet szie
MIRTINGUMAS LIETUVOJ. biu — 32, Anglu - 21, Austri- du broliai gi’iebe už gerkles ir
Statistikos b juro* žinioms, jos — 38, be pilietybes — 2363. buvo besmaugia. Kaimynai už
per sziu metu 7 men. visoj Lie Belgijos — 3, Bulgarijos — 3, girdė riksmą, atbėgo ir pradė
tuvoj mirė H), 154 žm., tuo tar CžekosloVakijos — 20, Danijos jo ginti, kas kuo in rankas paini kai per ta pat 1924 m. laika — 16, Estijos — 18, Italijos — kliudes; vyresni ji broli smar
6, Latvijos — 445, .Norvegijos kini sumuszc. jau nesyk teip
mirė 9, 927.
— 2, t) land i jos — 3 Palestini- pasitaiko.
REDAKTORIS KALĖJIME. jos
4 Persijos — 1, FranciGeda, brolucziai!
Kaunas, Rugs.
(L2). — jos
9, SSSR — 31, Suomijos
LIETUVOS ORLAIVIS
_
_
o
Gauta telegrama pranesza, kad
Sz vedi jos — 6, SzveieariPAKLIUVO IN
Sziaulin Naujienų redaktorius jos — 27, Turkijos
2, VokieLENKU NAGUS.
Vitkauskas vėl pasiustas in t i jos — 642, Vengrijos — 1.
sunkiųjų darbu kalėjimą už Dancigo — 1 ir Graikijos — 1.
Kaunas. — Lietuvos Žinios
s t ra i ps n u s i szspa u sd i n t u s 73
paduoda telegrama isz Rygos,
74 ir 128 ir 129 numeriuose.
kad Lietuvos orlaivis su Įeit.
KUR JI TA VISKĄ
Miltakiu ir pus-karininku EidGAUNA?
LIETUVEI APVAIKSZTINEJO NETEKIMĄ VIL
Puszalotas. (“V-bes ” kor.) rikiff’i^fiuino pristigus, buvees
— Dikūneliu kaime yra tokia priverstas nusileisti Lenku
NIAUS, PENKI METAI
moteris, kuri po dvi ir po tris okupuotoj teritorijoj. Lakūnai
ADGAL.
esą Ijcnku suimti.
— (Korespondentas savaites neparvažiuoja; daug
Donald Day, pranesza del savo žmonių kalba, kad ji važinėja
laikraszczio ‘‘Chicago Trib po apylinke už padegėlė. Ji
iszvažiuoja dienos laike, par
ūne” sekaneziai):
•♦
prisikrovus
Lietuvos trijų dienu gedulo* važiuoja nakti
periodas doPVilniaus ”tetitori- * ma iezm* g rrt4ttrtnesos,~ duonos, —Kiuipažhuuu su ..tuor Jujkiu*
baisius kankinimus iszrfisdavo
jos netekimo, kuomet pirm ir drabužiu.
žmogus del inkvizavimo savo
penkeriu metu Trenku gan. Zeartimu, pradedi maustyti, kad
SENOVĖS LENGENDA
ligowski Vilnių pagrobė, va
ta kryptimi žmogaus apreįszke
TIKRENYBĖJ.
kar baigėsi. Lietuvoje invyko
Alove, Alytaus apskr. — Sz. daug daugiau gabumu iszradiparodos, vaiksztynes ir niasmitingai,
kuriais
reikszta m. Rugpjuczio men. dienomis mams, kaip eidamas keliu iji
griežtas protestas priesz Len pas pi). V. Leonavicziu gyv. gerove.
Vienas numvletu kankinimo
kus, koupuojauczius Lietuvos Alytaus apskr. Alovės v. kaž
sostine. Kalbėtojai pažymėjo, kas pradėjo viduj kluono nak budu kurio griebdavosi dar ne
jog Lietuva su įlenki ja nebetu- ties metu metvtis akmenimis senai daugelis Europos tautu,
res diplomatiniu, konsulariniu, plytomis ir iuvairiais daiktais. na, ir dabar dar praktikuoja
paezto, telegrafu ar geležinke Kluone gulintieji pere jo gulėti mas Kinijoj — sudaro kanki
liais rysziu ir susisiekimu, kol in pirkia. Po to, kuri laika bu nimas vandens laszais. Nuskunebus gražintas Vilnius.
vo rainu. Rugp. men. 2.3 d. pra tus galva intariamo prasikaltė
Kuomet Lietuva gedėjo Vil dėjo trankytis gyvenamame lio, priverezia vandeni kristi
niaus keli tukstaneziai Lenku name. Plytos bei akmenys puo ant plikos galvos laszas po laginezuose del Vilniaus.
la nežinia isz kur. Esantieji szo (nesenai dar Europoj tokiu
>
Lenku ir Lietuviu Raudono baldai lekia nuo vienos vietos budu gydo pamiszelius).
Vienas fizilogijos profeso
jo Kryžiaus
reprezentantai in kita susuimuszdami, bet
rius pastebėjo tai, kokias bai
sziandie Rygoje atnaujina de žmonių neliesdami.
rybas kas link nelaisviu pasi
Užrakintoje skrynioje buvo sias kanezias sudar toks elgę
keitimo, Tie nelaisviai paimta sudraskyti pinigai (apie 70 li sis su žmonėmis. Pamate nepa
vedant neoficiali karu del šie tu). Kad žmonių susirenka sitikėjimo szypsena veide vie
nu. Pastaraisiais laikais du nors daugiausia, vis vien tiek no savu klausytoju, profeso
Lietuvos lakūnai buvo privers diena, tiek nakti szpdsus kre- rius eme intikineti, kad jis neti nusileisti Vilniaus teritorijoj czia. Pasak kaimo žmonių, iszkes to kankinimo dargi ta
ir paimti inkaitais už keletą 4 4 tikrai velnias.” Žmones buvo da, kai vanduo kris ne ant gal
Lenku karninku, kuriuos Lie kreipėsi iii kleboną; szis gelbė vos, bet ant nuogos rankos. In
įtikinės prieszingai, studentas
tuviai suomėm neutrali ne j zo ti atsisakė.
noj.
Ar nereiktu gamtininkams su noru priėmė pasiulyma pa
bandyti. In sudyna su maža
Lenku armijos iszlaikymąs szis dalvkas isztirti 2
skylute apaezioj buvo inpiltus
Vilniaus teritorijoj,
jun
SMARKUS LIETUS.
litras vandens ir vanduo omo
giasi su Rusija, Ijenkijai alsi
Jūžintai, Rokiszkio aps. laszeti. Studentą^ pakiszo ran
eina niilionai doleriu. Terito
.
v
— Nuo viso ka.
rijos miszkuoše pilna plosziku, (“V-bes” kor.)I —
Isz pradžios jis juokėsi sma
kurie plcszia ne vien gyvento Rugsėjo ežia lija daugiau ne
jus, bet ir pravažioujancziiis menuo; klonius apsėmė van giai sau, bet profesorius tik
terp Vilniaus ir Dvinsko trau duo; daugelio pusta vasarojus, skaitė laszus.
Pradedant nuo 200 laszu,
ir bulves. Jeigus teip lis .i Ignu,
kinius.
Lenku valdžia projektuoja tai daug vietų liks ir rugiai ne linksma nuotaika studento iszVilniaus ir Minsko teritorijas soti.; žmonoms gana baimes, nyko be petį sako, po taih jis
per du szinitus mailių Rusijos pet ir tos davatkos susirūpino eme rauktis, ir kanezios gi’ipasieniu apjuosti dygliuotu del ilgo lietaus: surinko isz masos ėjo per jo veidą.
Nuvarvėjus 300 laszu ranka
vielų tvora ir nustatyti visa žmonių po keletą centu ant
Szventu Misziu, padavė klebo sutino ir paraudonavo. Su kiek
eile tvirtumu.
Ar tokia tvora norima pra nui, kad atlaikytu Miszias ir viena minute skausmas didėjo,
tiesti ir 1 sietuvos szone, nieko kad sustabdytu lietu. Rods bet studentas vis dar ramiai
pastarasis Miszias atlaike ir laikėsi. Ant galo po 500 laszu
nežinoma.
Kaunas.
Penkeriu motu žmones rūgino melstis prie jis atitraukė ranka ir paskelbė
Vilniaus pagrobimo sukaktu Dievo, kad nustotu lyt, bot kad tuoliau kentėti nėra gali
lijo, teip ir lija; nieko mybes...
vėms paminėti susidarė Gedu kaip
n,
Kokius gi turi sudalyti kan
lo Komitetas. Spalio devinta, nemaezijo”; žmones’ juokau
ji
czias tada, jeigu vanduo krinta
ja:
“
klebonui,
tai
mnozijo.
dvlikta valanda, visoj Lietuvoj
bu vo sustabydtas vienai mipu
Anyks*csiai. — Rugpjuczio laszais ne ant rankos, bet ant
toi visoks judėjimas; Vakare 24 d. prasidėjo smulkus lietus, plikos galvos?....
buvo paskaitos-. Spaljo desziin- truko penkias patas, nuo kurio
KANTICZKOS prba giesmių knyga,
ta riiosziamos protesto demon isztvino slėniai ir upeliai Nu paprastais kietais apdarais. Preke |1,
stracijos su' fakelais; Spftlio pjautas laukuose vasarojus su Su geresneis apdarais, preke |L50
vienuolikta rinkliava * Vilrtini dygo. Buvusios geros bulves
W. D. BOCZKAU8KA8 - CO.,
vaduoti.
MAHANOY CITY, PA.
u
daugumoj supuvo.

ISZ LIETUVOS
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Pagal TiUHpręndima augszeziausio Suv. Valstijų sūdo
Washingtone, buk ie'gn žino
gu-s likos aresztavotas už butlegerysta, tai palicije neturi
tiesos daiyti jojo name krata
l>e tam tikro iszduoto varanto
akvajeri ar kitas ypatus
turinti tiesa iszduoti toki pavelinima. Jeįgu kas ateitu pas
jus iu narna, spirdamasis dury-'
t i pas jus krata joszkoti “už
drausto vaisiaus,” tai turi
jums perskaityti toki vavanta.
Jeigu jojo neturi, tai iszmeskite ji laukan.
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terp žmonių, kuris kerszino pa
vojum visus Kinus. Matyda
mas tai mielaszivdiiigas dievas
•Tao, nusiuntė ant žemes mote
rių su paliepimu, idant ne ant
valandėlės neduotu vvranis
pasilsiu.
Japonai mano buk mol m e li
kos sziteip sutverta: “Žmogui
yra reikalinga kare, draugiszkas gyvenimais ir pasilsys. Ka
re ir gyvenimą žmogus pats
sau suteikia, bet tasai pasilsys
po darbui ne butu smagus be
meilingo pasiglamonojhno. Todel geri dievaieziai norėdami
gy veninia, pa
jam pasaldyti gyvenimą,
ėmė kamuolį minkszto szilko
ir isztare žodi <“i Icha
Icha ” (myliu)
— numetė žmonim ant žemes.
Tuom
T_____________
kamuoliu szilko, buvo
mot e re.
Ilindusni geriau apsakinėja
apie 3ii tvėrimą mot e ros: < < OU*
tvertojus manydamas padaryti
moterių paėmė: 44 Apvalunm
menulio, lauks
l«mni,^iu«
t y ma knumviv",
i mieles
neiszminti peteliszkes, -patogu
mą žiedo, lengvumą plunksnos,
regėjimą stirnos, gyvybių ir
szviesa saldes spindulio, greituma vėjo, tinginysta povo,
kietuma deimanto, saldumą
midaus, piktumą t įgriso, szihnna ugnies ir szalt i ledo, ple
pėjimą papūgos, prisilaižyma
ir neteisingysta kates, sumaisze ta viską ir sutvėrė isz to
moteria.
Asvrai, Babelonni,
Egipcijo......
•
nai, Žydai ir kiti tiki in brbliszka raszta, jog motore likos su
tverta isz szonkaulio žmogaus.
Bet didesne dalis Lietuviu sako: ” Boba, tai tikras velniszkas sutvėrimas. kuri neduoda
vyrui ramybes, pasilsiu ir su
burdingierium
iszrunina iu
platu svietą.
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namu jaunu merginu. Visos jos
apleido namus tuo tiksliu kad
kitur surasti siui goresni gyve
nimą. Didele dauguma ju,.pri
duria Murray, karcziai apsigauna.
Pradžioje #ziu metu trylika
valstybių gazolinu taksavo, bet
dabartiniu laiku tik keturios,
Illinois, Massachusetts, New
Jersev ir New York neti’k-"i
ja, visos kitos takšnojo, Per
sziu metu pirmus szeyzi.us me
nesius taksu buvo sukolektavo
ta iki $60, 108, 734 isz kuriu,
$53, 814, 240 paskirti lel keliu
statvmo darbo.
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po, sukapojo ir ji užkasė, na,
jau misi i ja: 4‘bus gerai.” Už
keliu dienu isz po nakties iszaugo labai daili obelis po lan
gu; tas smakas pasiszaiike ta
Ha v o j Mieži a, sako: “galybe
Dievo niekad ne buvo obelies,
(ik dabar užaugo isz po nakties
toks gražumas!” O toji pati
sako: “ ežia ne obelis, ežiu tas
tavo nevidonas — žiūrėk, kad
ja tuojaus i szk i raitai ir sudegyta*i!” O toji tarnaite vėl atbė
gus sako: “obelele, jau tave
tokia gražia iszkirs, 9 I o Ui obe lis jai sako: “tai nieko, ko ma
ne iszkii tu padabok, kaip tik
kirs, tai pirmiau lėks skiedrųtu, tai tu ta skiedra paimk, nu
nešk in soda ir i n mesk in -go
želka. ” Teip toji mergina ir
padare: kaip tik kirto, ta
skiedra nunesze ir inmete in
soželka. o ta obeli nukirto, su
kapojo ir sudegino iki mažiausei szakelei. 'l’am smakui, ten
bedeginant prie ugnies, labai
skūra inkaiIo : jis nuėjo in so
želka nusimaudyt: atėjės ant
kranto viską niysirenge, ale
žiuri. kad plaukioja gražus
gaignlelis greit jo, jis ji gau
dyt. Tas gaigalu kas vis toliau
in soželka, vis tolyn, jau jis ji
nuviliojo gana toli nuo kraszto,
jau ka tik gali isZbrist. Pats
gaigalifkas tik purpt! iszleke,
tuojaus pagriebus tuos marsz
kinius apsivilko, pastvėrė kur
da: “na. dabar, smake, eik
szen!” N
Nurente
urente tam smakui
galva ir in szmotus sukapojo, o
atėjės pas ta savo paežiu, .ja
paėmė, iNzvede in tyrus laukus,
sukrovė malku laužu ir sudegi
no, o jis vėl vede ta merga, kat ra jam tarnavo ir liko jau ten
ponaut iki mirties.
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Gamta reikalauja, kad žmo
gus per uosi kvėpuotu. BėVoi k
deszimfas nuoszimtis Visu vai
ku turpadonoidus ir negali per
uosi lengva i k vep udt i, Adenui •
dai taip kenkia sveikatai, kad
kiekvienas tėvas netik turi su
jais apsipažinti, bet ka su jais
daryti.
Adenoidai randasi burnos
virszujv, pat užpakaly gomu
rio. Mes visi turime maža,
drėgna, -paduszkaile per kuria
oras privalo pereiti pirm da
siekiant kurni. Ta paduszkaite
sulaiko visus oro blogumus.
Paduszkaite susideda isz taip
gydytoju vadinamu ‘adenoid
tissues’, panaszus in tosilius.
Kuomet ta paduszkaite nenormalisz'kai iszanga, sudaro adenoidus, kurie kenkia tinkama
ir normaliszka kvepavinia.
’I’lirintieji adenoidus
per
rp
burna kvėpuoja. 'Tokiu bud n
oras tiesiog inkveptas in kuna,
per sziltas arba per szaltas, ir
neužtektinai drėgnas, ko kū
nas reikalauja. Vaikai turin
tieji adenoidus labai greitai
szalti pagauna ir juos užkreczia nosies kataras. Jeigu tė
vai nekreipia atydos in ju gy(lijhna arba iszemima, kvėpa
vimas vis arszvn ir arszvn ei
na. Vaikai iszblyszke, krutinę-?
inpuola ir atrodo nenormaliai.
Adenoidai kenkia baisa, suga
dina veido iszvaizda, kenkiu
girdėjimą, ir kuna gali užpulti
visdkios ligos.
Lengva spėti kurie vaikai
turi adenoidus. Burnos atidarytos, virszutinio žando dantrvs
• iszsikisze ir lupos neuž
dengia. A Irieji ža ndai nesueina
kaip normaliai turėtu sueiti.
Ant veido pana'szus in silpnapro’czius. Virszutinio žando
dantys neregnlariszkai iszali
ga, ir toki dantys gali privesti
prie ligų.
Galime spofyi.kad vai'kaDturi
adenoidus, jeigu miega su ati
daryta burna, jeigu garniai
knarkia, tankiai kosti. Kuomet
vaikams ausis skauda reikia
duoti ir adenoidus peržiureti.
Jeigu gydytojas randa kad
adenoidai dideli ir priveda
prie skausmo, juos būtinai rei
kia duoti iszimti. Patartina
juos iszimti pirm meto am
žiaus, nes po . tu metu sveikai a
blogyn eina, Iszemimas adeuoidu nėra pavojingas, rruoj
po operacija vaiko sveikata
pagerės. Operacijos nereikia
atidėti, nes adenoidai netik pa
vojui! statys vaiko sveikata,
bet gali hi kelis menesius pasi
likti nciszgydojnais, jie gali
būti priežastim blogai iszaugusios burnos ir nosies ir nuolati
nio silpnumo.
—F.L.I.S.
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Padekavojo tam ponui už jo
dovanas, apsivilko marszki
iriais, užsikabino ta’kurdą, sė
do ant žirgo ir iszjojo. Parjojo
in savo karalyste »; ne toli karo
liaus dvaro su stojo tokioje
karezemoje, klausia: “kas gir
dėt?” Sako kan’zemninkas:
44,pas mus girdėt ne genii: ka
raliaus dukteri turi duoti vandeniniui smakui ant prarijimo/
Per sziu metu pirmus szeszis
tai kad kas atsirastu ja iszgelmenesius Suvienytose Valsty
beti, tai butu jo žentu”.... O jis
bėse užregistruota 17, 716, 709
sako: “na asz, rasi, in veik
motoriniai vežimai, padidejiežia n ta smaka.” 'Tfeip tuojaus
mas isz 13.9 nuoszimcziu. Tas
tas karezemninkas davė žinia
Gėriau sėdėti su ibzmintingu
skaiezius neinima 70, 200 al’icikaraliui, kad jau ežia atsirado
žmogum kalėjime, ne kaip nu
uliu.ka.ru del kuriu nereikėja
to k i s, kuris galėtu .smaku |>a
kvailiu rojuje.
mokėti užregistravimo mokebmnsztie. Tuojaus karalius pa
cziu.
vadino ji pas save, ti kati jau
gėrynių
Kvailiausiu
genimi
am
LAIMĖJO ORINES
Už
registravimus,
leidimus,
atėjo toji diena — veža duktė
svieto yra kava. Degina kava,
LENKTYNES.
užmokėta
pavelijimus
ir
t.
t.
ri vieniurte, jis ir joja. At jojo
idant gėrymas butu juodas, po
(’yrii.s Beilsi, kuris laimėjo
$226. 899, 709, isz kuriu $183,
tas
kareivis
pas
mares;
smakas
tam pila in jaja pieną, idant
areopla nine.- lenktynes, laiky780, 371 paskirta keliu darbui.
kaip tik ji pamate, tuojaus už tas ant M itehell lauko. New
butu balta; dedasi in jaja cikoleido pinna mariu vienoms
rije, idant kava butu karti o
Yorke. Dovana paaukavo i>zvarsnoms Ugne, antroms, van
pili in jaja cukrų idant butu
duolojas Pnlilzeris.
deniu.
Pere
jo
tas
jo
žirgas
per
saldi; verdi jaja idant butu
ta ugni ir vandeni ir ta smaka
karszta, o puti idant butu szal4 A Droeziaus Simus, >» McAdoo
ne kirto, ale gyva paėmė, par miestelyje ar ne ateina ant jota. — Ar ne teisybe?
Pa. - Apie tris parapijomis
gabeno iu karaliaus dvara, pa marku tas <makas’ A (sako
kurie norėjo parduoti tris pa
dirbo skiepą, tam skiepe pa žmogus:
Gal ne visi žino kad nosines
jis ežia liana ant
rapinius lotus, netalpiname, to
state du geležiniu stulpu ir ten kiekvieno jomarko. ‘‘ Xa, tai
skejietaites pradėjo naudoti
dėl, kad faktas ne yra užtvir
ji prirakino. Po tam, trumpam gera i: aasz
18-tam szinitincti. Skepetaites
s z pasi versiu iii labai
tintas pravardems ir afideivitu
ar ilgam laikui praėjus, tas gražu žirgą,lai mane nuvesk,
kokias mes sziadien naudoja
pas skvajeri. Jeigu teip ir at
karalius leido jam ta jo (lukte <r ai nupirk." tas smakas’’... Ant
ine, buvo naudota tik per dide
sitiko, tai ant to yra tiesus kė
ri vestie. Ale neilgai trukus ta rytojaus ji< pasivertė in žirgą,
lius ponus ir karaliszkas szeilės in Suda, kuris taji dalyku
kareivio pati pradėjo lankyt ta o žmogus nujojo ant jo in jomynas. Tada skejM»taites ne bu
gerai apsvarstytu. Ant galo
smaka: viena syki szneka su marka; nujoję" stovi ant rinvo tokio paties pavidalo ko
nenorime turėti teismo ant
smaku, kaip ji galėtu nužudyt. kos. Ateina ir tas smakas,
kios vra sziadien. lėlike vieszsavo ranku. Jeigu laminta bū
pil.
patavimo Franeuziszko kara
Sako
tas
smakas:
laibi
žirgą
tari
“
asz
žinau,
mate,
kad
toki
<
tumei paraszes pravardes t uju
liaus Ludviko XVI skepetaites
jis turi tokius marszkinius, tai žmogus, atėjės klausia: “ka
žmonių ir užtvirtinias prisiega
(TOLIAUS BUS.)
buvo ilgos kaip abrusas del nujis
yra
Tas
žmogus
labai
drūtas;
tai
tu,
nori
už
ta
žirgą,
pas skvajeri, tai butumem pa
szhiostinimo veido. Karalius
kaip jis vakare guldamas, pa sa ko: “a; r pi rk>i, a r ne, be 300 I
talpiniu. Nuėjo in gurbą.
.Jau pradėjome spaudini Ka
viena diena ilgai apmanstes tasideda tuos marszkinius, kitus uoga ilsi. Tas smakas užmokė
ANT PARDAVIMO
ji dalyku, nutarė kad tokios lendorių ant 1926 meto, ir lai
- jau lain
jam tokius padek, o man tuos jo 300 raudonųjų
Mrs. P. M. Scranton, .Pa. —
skepetaites ne yra tinkamos ir tiek, kiek turime užsimokėju Szaltinin neturime o ir negau
atncszk. M 'pl’oji jo pati teip ir žmogui gera paszelpa - par j Namus del vienos familijos,
iszdave paliepiama, idant ske siu skaitytoju ir kelis szinitus site pirkti nes ju nėra. Jeigu
padare: padėjo jam kitus to vedes pastate stonioj, paszau- ant viso loto, ant kampo prie
petaites butu terp ilgos kokios ant zoposties del tujii, kurie tamistele prisiunsi savo sena
kius, o jo —atidavė smakui. ke savo ta paežiu: “cik szeu, No. 436-438 H Centre St. Atsiyra ploczio — keturkampines, ketina atsilsint su prenume maldaknygių, tai apdarysime
Smakas tais marszkiniais ap- parodysiu, kok i gražu žirgą szaukite in “Saules” ofisą.
kokias mes sziadien naudoja rata, nes žinome, kad truputi puikei in skūra ir Luti užganasi vilko, tuojaus iszejo isz to pirkau, O-toji, kaip pamate,
me. Tasai paliepimas likos isz- pasivėlino. Ogi bus jame skai dvta isz darbo.
skiepo ir■ nuėjo in mares aut sako: “ ežia ne žirgas, ežia tavo
W. TRASKAUSKAS
duotas 1784 mete ir nuo tojo tymo ir istorijų užtektinai. To
s įlos in savo dvara, o anas ap t as nevidonas, žiūrėk, kad tu
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS
laiko fabrikantai pradėjo dirb dėl paskubinkite myiomi skai
sivilko su
sti tais marszkiniais, ji tuojaus iižinnsztnni, nes jis
GRABORIUS MAHANOY CITY
tytojai su prĖsiuntiniu užvti
ti tokes skepetaites.
katruos jam pati padėjo. Ne po tau gala padaris”.... Teip las
KVITU
knygele
Draugystėms
del
iszkos prenumeratos, nes nenoriilgam szaukia tas smakas vėl smakas tuojaus pasiuntė pamokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c
Kaip ra szo Eg i pc i jon i szk i me idant būtumėte nusiminia, KVITU knygele Draugystėms del Ea
ta (lukteri. Kada atėjo toji die fSzaukt rakali. Ale iszgirdo tar Laidoja kunus numeiroliu. Pasamdo
laikraszcz4‘i, tai szvogeris ka jeigu apie Kalėdas neatsilan sier iaus nog sudėtu pinigu unt
na, joja jis vėl pas ta Kiiiaka; naite, ka szneka, kad toki gra automobilius del laidotuvių, krikszPręke - - - 25c.
raliaus Ahmed Seifeddin, ku kytu pas jus tasai mylemas susirinkimu.
smakas, pamatęs atjojant, už žu žirgą pjaus, eina ji pažiūrėt: tiniu, veseliju, pasivAžinėjimo ir t .t.
Kalendorius ant
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
ris per 24 metus buvo uždary sveczias
leido ]>er dvi varsų i pirm ma atėjo i n stonui, tas žirgas pra- 520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
MAHANOY CITY, PA.
tas beproeziu prieglaudoj, isz- 1926 meto.
sako:
ko : “kaip mane
riu Ugne, per ta ugni žirgas ei sznekejo, sa
bego isz jojo ir iszvažiavo in
Lietuviaftltas Graboriut
na, o jau jis, be tu niarszkiniu, pjaus, tai i n ežia buk - tai atSztai kas talpinasi baczkoje.
Francije, badai in Boulogne.
ka tik gyvas perėjo per ta ug lėks laszas. k ra ujo tau iii
Ne butu tai nieko akyvo, lwt arielkos: — skausmas galvos
ni. Smakas, iszBpes isz mariu, žiurkszta, lai t u ta lasza nuuždarymas jojo toje vietoje per ir rupeseziai, keiksmai ir pla h —rr
nukirto jam galva ir visa iu neszk ir paj-iask iu žeme po paLaidoja numirėlius pagal
tiek metu buvo ne be priežas- kimas, nuliūdimas del moteres,
kaju
Įaugai
b
Teip
at(
‘
j<>
t
uo

szmotelius sukapojo ir, in ta jo
naujausia mada ir mokslą.
T
rupeseziai
tavo
gyvenime,
užties.
jaus
tam
žirgui
kaip
rakalis,
LAIKRASZCZK)
skepetaite snriszes, pakabino
Prieiname prekes.
velus
gailestis,
skolos,
badas,
Klining. A limed Seifeddin,
žirgui po kaklu — o tas sma dure — laszas knuijo atlėkė
u
n
516 W. SPRUCE STR.,
turėdamas 17 me|u spyrėsi nuo trucizna ir skausmas, nuliūdi
kas nežinojo, kad bus teip ne jai iii žiurkszta; toji ta krauju
MAHANOY CITY, PA.
karaliaus idant geriau pasi- mas ir dingusi viltis, aszaros
gerai. Tas žirgas su taja skepej nunesze ir pakasė po langais, o
Bell Telefonas 149
KALENDORIUS
k: II
elginetu su joju seseria kuria byranezios nakties laike, kanžirgui
tam
tuojaus
skara
aulutai te nubėgo pas savo poną;
i
czios,
siergteliu
dejavimai
ir
DEL
labai paniekinėjo. Laike bar
I
.. .... .. —...... ....... -.
tas ponas įminate, kad tas jo _
✓ ‘y
i
-|;.r
------ L—,t
nio, szove in szvogeri, kuri rugojimai, melagystes ir kar
:ii
žirgas jau parėjo, atėjo pas ji,
tus
verksmai,
prakeikimai
arA-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir žiuri-—skepetaite po kaklu, atlengvai sužeido. Už tai tikos
§
raszymo, del vaikams.
Preke 15c
nubaustas ant keturiu metu in tymo kada girtuoklis persiskiriszo skepetaite, žiuri, kati jis
38-TAS METAS
W.
D.
BOCZKAUSKAS
CO.,
ria
su
sziuoni
svietu,
nesutiki

I
kalėjimą ir dideli a pinigiszka
yra 'sukapotas! Gaila* ponui to
MAHANOY CITY, PA.
l
mai,
apgaudinėjimai,
paleist
u
bausmia.
i
---- -- ------------------------ - - - ------ r. Į- .------ .----- — .......
vyro, sako tam žirgui: 4 4 begk
vysta,
nupuolimas
doros
moteARABISZKOS ISTORIJOS
L
Po atsedejimui tosios baus
tu, parneszi gyvojo ir gydą li
ANT
PARDAVIMO
ežio vandens.” Tras žirgas numes likos iszsiunstas in Angli rus ir szimtai kitu priežasezin 9
*
Nauji namai Frackville, Pa. begos parncsze, tuojaus patepė PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
ję ir
uždaryta pamiszeliu o ta visa galima rasti teip ma
1B0 Paveikslu.
704 Dideliu Puslapiu.
prieglaudoje, nes kaip karalius žoje baežkoje arielkos.
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- gydaneziu sugijo, patepe gy1 (-<.71, .
sake yra jam pavojingu ir ne
keseziu. Teipgi lotai minėtam vuoju—-atgijo. Pakiles nei isz Druosuupuikiai Apdaryta Audekliniais Issmargiptais Vynais
‘ > 'T |
,
i
Pradėjome spausti Kulepdo mieste. Apie daugiaus dasižb miego suko tas kareivis:“ O,
turi sveiko proto. Per 24 metus
Kodėl jaunos merginos ap
8ZTAI KA IIASZO 182 LIETUVOS
ri del 1926 meto. Praeitas nokite ant adreso.
tai saldžoi miegojau!
miegojau! ” 44Tu
jaunikaitis iszkentejo tenais leidžia namus?
▲PIK SZITA KNYGA
V. Lapinskas
miegojai ! jau tu buvai sukalio
nekaltai, ant galo prieteliai ji
In ta klausima bando atsa- patiko visiems skaitytojams ir
Gerbemaslt Tamiatat:—
601 W. Mahanoy Avė.
tas in szmotelius, žirgas tave
isz tenais iszgavo ir iszveže in kyti Virginia Murray, Travel- kožnas ji giria, bet szimet?.,.
'Sulaukiau auo juro altiBciiamoa
Mahanoy City, Pa. skepetoje parnesze po kaklu;
Na, tai jau bus du kari tiek
Francije. Dabar karulius b;ii- e r.s’ Aid Society sekretore.
mano vardu knyffa
"Tukatantla
t daba r s u ta v i jfu bloga i : “cik
Naktų Ir Viena“ ui kuria tariu
sei nerimą u je, nes žino kad
Visu pirma keliavimas yra smagesnis ir galim spėti, jog
•zlrdinca aeziu ir labai dtlaucfuoal
szeu czion in lauka, asz tave
jam szvogeris už tai nedova- nuo amžių užsilikęs instinktas. musu mylemi skaitytojai juom
l
kad tokia knyga kaip "Tukatantla
i
neiszpasakytiiuii
džiaugsis,
v
pamokysiu,
kaip
tu
galėsi
sma

nos.
Kiekvienas žmogus mažesniaNaktų Ir Viena“ apturėjau. ue« man
!
labai yra iingatdu akaltyti viaoklaa
ka užm u sz t. ” Tas
Ta s ponas
po ną s — o
Tik paskubinkite atsilygint
me ar didesniame laipsnyje
i
istorijas, jas skaitydamas nai nepa
su užmokeszcziu ir prlkalbyt ’’
tai buvo raganius, vartėsi iii
t
Graikiszkam mažėjui randa- trokszta keliauti.
sijunti kaip laikas srventai Ir amaI
naujus
skaitytojus,
nes
kalen

*
visokius
.gyvulius,
iu
žvėris,
iiiį
senoviszkas apraszymas
si senoviszKas
giai praeina. Ass visiems Itaktetiau
Jaunos merginos nerimsta
5
kad nusipirktu tokia knyga kaip
paukszczius ir sako jam: 44na,
pnukszczius
apie sutvėrimą moteres, kuri vienoj vietoj. Jos nori svietą dorių tik tiek spausime kiek
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ not ja
dar ar tu galėsi?” Tas kareivis
surinko rasztinhikas Gailini pamatyti; jos mano, kad kitur turimo skaitytoju. Todėl pa
skaitydamas tmogus apla vieką tada
1
kaip
pradėjo,
da
jam
mitriau
.
skubinkite
idaiU
po
tam
nesi16-tam szimtmetij. Surinko ji jos bus labiau invertinos dau
pamlfesti ir visokį rupencaiai nore
J
CAPITALSTOCK
$125,000.00;
ant valandėles atsitraukia. .
eina! 441Na tai gerai, J<ad jau, <
sai apsakymus konia visu tau giau galės atsiekti. Teatras ir gra-udytumet!
> SURPLUS IR UNDIVIDED ’1’ v
K moki; dabar asz tau žirgo ne
Su pe^pirbA,
Šokas.
tu, kaip josios tiki in sutveri- knitamioji paveikslai ypacz
C
PROFITS $623,358.02
t/
18 d. Gegužio 1981m.
duosiu, eik tenai poszczias. Nu
ma moteres ir isz ko ji ji buvo vilioja merginas, dos prisiskai
Dv. Palazduonys,
<* ❖ ❖
■.
o t<
Mokame
3-czia
procentą
ant
j
V
eik
pas
ta
dvaru;
užeik
pas
ko

sutverta.
to visokios pigios niszios apy
Xt
Czeklnikea vai.
> «udūtu pinigu. -Procentą pride- i
ki žmogu, pusi versk iii žirgą,
Kauno apak.
Senoviszki Gennanąi sake, sakėlių ir pradeda svajoti apie
J dam prie Jūhu pinigu 1 Sąiiėio j
< ? ;
LITHUANIA.
tas smakas tave nu
I
3 ■tai rast,
buk motore kilo isz žemes ku pasilįkima didelėmis artistekad it
ir įj
\C ir 1 Liepos. Mes •norim kud
♦ ❖ ❖
pirks, o paskui pats rasi ka pa
Yra tai ketvirtu iasdaviinas tos puikioe knygos, tas
ria sukruvino josios.mylemas, mis. Žinoma, tįk menkutis nuo<> jus turėtumėt reikalu j»u
pu musu I!
daryt. ” ‘4 Gerai!M Padokavojo
J‘bunka nepaisant ar mažas arę
parodo kad žmonėms labai patinka.
Teipgi galima
dingias už savo tėvynių; Gailai sziiiitiH tu visu pabėgėliu atsie
> didelis.
r j tam,ponui ir iszojo a%al: atėjo
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika <100
>2.00
mane kad sutvėrimus motoras kia savo tikslai.
DAINŲ .KNYGELE, tclpgi tinkama
'Til
in viena ,kaima ne toli to sma
Preke knygos
in Lietuva
su nusiuntimu tiktai >M0.
buvo kalte piktu dievaieziu,
Prieitais metais, sako Mur-, kaipo eikš ir de)diudmcijoB. 92 pus*
1
H. 6 ALL, PrėzidciitAs
ke, apsinakvojo pas viena ūki-.
idant nusilpnmtu pajėgas ka- ra j*. Travelers Aid Society, per lapių,,popierini ąpdarfti. Proke 25c į G. W.
WLaB00ZKAl»^
V k e-Pre z " »
■
t
0w4 r*
• n I plinka ir sako tam žmoguii:-1
W. D. BOCZKAUSKAS - ęo.,
r
reiviu. Kmai kalba:4 4 Ant svie leido 76,000 žmonių,rtnrp.kWW
kL K. iPMRGtUSON,'
<
<
r
ozas rytoj bus jomarkas
MAHANOY ClTYj PA.
to užėjo didėti# tinginiavimas buvonemažai ir pabėgusiu isz
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“BAU UP3
PASIKALBĖJIMAS WILBOku usz tau? Jeigu teip, tai ar imdamas aut tanku naujai gi norėjo tikėti, kad jo duktė tilps kinimu. Pirmoji jusu sitžiedoNO SU MAIŽIESZIUM.
norėsi, pataikauti visa gyveni- musi, rodo savo nepatenkini^ V^lpą^ J žinbna: s nekali tri A i tinę, isz pat jaunystes dienu
ma^ivu vyrui. Jeigu norėsi
norėsi, imu Jis nutare žiaurin bandy laii'ke likimo galo. • Szvoiita! buvo h įpratusi in varga ir ken
Kada mirusia
m i rusi s prezidentas
tai busi laiminga. M Grizelda mu isznaujo isžtirti nelaimin saugojo.!jisaitGrizeldos palik- tėjimus, d szita, jus patys ma
———
AVilsonas gavosi in dangų, su
nuleido akis ir atsake: “Patai gos savo žmonos būda.
tusf tūrius, iri jai sugty žu s su i tote kaip dar jauna yra ir le
VERTE P. STONKUS.
it
si tiko su juom Maižieszhis,
Mano p’avaldiniai, M sako aszaromis gražino juos. Kilniu* piai iszaugiilta. “
kausiu beabejoa* ’ Gvaltieris
ttirp kuriu prasidėjo sekantis
patenkintas atsakymu, ima ja jis vietia kartii: “dar labinu szirdo Grizelda susitaikydanUi Gvaltieris*patraukė kode ir
pasikalbėjimas:
už rankos ir prie visu palydo jiiucziasi nuskriausti nito to su savo likimu, ramiai imasi paswlino G rizeldn. J i sud rebe-. f
— Ar tamista v ra Mister
Senais laikais, vyresniajam vu nurodo senuosius grubus ir laiko, kai tu pagimdei sunu; senojo savo darbo, kaimo va r j j<>’
Wilson?
Grizelda,“ tarė valdovas
Saluekio valdovo sunui, minis, apvelka ja gražinis sutuoktu- jie «u baime mano, kad Simai- gtb
— Teip, esmių.
Be to, valdovas tuojau pa- ____ 4 i I laikas padalyti galas tavo
visa valdžia teko jaunesniajam viu rubais, o ant gaivos uždeda n is neturtingo piemens, tavo
— Szkada man tavęs.
sunui Gvalterini. Jaunasis val sutuoktuviu vainiku. ’.Visi ste tėvo, bUs ju ponu. Jeigu asz ne^ iviszke, kad jis ima sau Už įkentejinuims; laikas atverti '
— Kode! t
dovas buvo iszmintingas ir bėjosi. ‘ ‘ Draugai! “ šake jib: mosiu tavos ir neimsiu kitos žmona žymaus grafo Pamigs- akis tiems, kurio sake, kad asz
— Juk tamista esi tuom-kugražus vyras^ tacziau nesirūpi sztai ta mergele, kuria asz imu žmonos, tai jie “iszgins“ ma- kio dukteri. Paskiau pradėjo žiaurus ir neteisingas. Asz ifezris padavė taikos kaiiiisijai ke
no daug valdiniais ir nemanė už žmona; sztai tai yru ta, kuri ne isz mano vieszpatijos. rengti iszkilminga puota ir - mokinau tave neszti sunku su
tuoktuviu kryžių ir būt i visa Teip tai vyrueziai geriausia, turiolika punktu užbaigti švie
kurti szeimynos. Per isztisas sutinka gyventi ir mirti su ma Mandagiai ir kantriai išklau pavadino pas save Grizelda.
<i
ti nia kare?
Mano sužiedotine greit at- me. pa vyzdingu žmona; pa vai -.
dienas jisai medžiojo su szuni- nim.“ Atsigręžęs iii Grizelda so Grizelda savo vyro žodžiu,
Ir ’ iszmi n t ingia u si a,
— Teip, asz tai padariau.
mis ir sakalais. Tai netiko jo įtarė: “ Ar tiesa asz sakau? Ar Darykite kaili jus norite, ma važiuos in pili,“ — sako jai dinius iszmokinau gerbt i tavo,
Pinigu no reike rinkti,
Matai tamista, man lavaldiniams. Daugelis siūlėsi sutinki būti mano ’ žmona ?“ nės neatbodami nei kiek, kara Gvaltieris, — asz noriu priimt nors žema kilimą. Sztai visas
Tiktai ant inunszaines pra
ba i gaila k a žmonis padare su
surasti valdovui tinkama mer “Sutinku, vieszpatie.“ Reika- liau! Jusu laimei atidengti te ja su didžia pagarba. Tu žinais mano bandymu tikslas. Atly
leist i.
kad pilyje nei viena moteriszke ginimui už tavo meile, kuria tu
gele, kuria jisai galėtu vesti. las atliktas ir szliubo r apeigos gu užfidaio mano laime.“
Nereike laikraszeziu ne kny tavo keturiolika punktais sziadien ant svieto.
Kcdotai dienu praslinkus, iszskyfus tave, nemoka priren man parodei žodžiu ir darbu,
Tuomet, jie mane, valdovas su tuojaus invyko. Iszejus^isz bažgų skaityti,
Ant to Wilsouas atsake:
rimtės ir bus tikras ju valdo nyczios, valdovas \'pasodino Gvaltieris pasiimto tania, kad gti kambariu ir padaryti tin neapkainuotina Grizelda, atly
I r už juos užmokėti,
— Jeigu teip, tai ponas
vas. Bet Gvaltieris atsakinėjo Grizelda ant puikaus ^arklio ir paimtu naujai gimusi ir pasa kama tvarka tokiai iszkilmei. ginimui už mano laime, kuria Tada bus ant svieto geriausia,
Maižiesziau nuženk tu ant že
su pagarba parvoile ja in pili. kytu motinai, kad ir jo laukia Pavedu atlikti tau szita prievo- tu buvai ir busi vienintele , a hz .
savo valdiniams:
G y ven t i smagi a n s i a.
— Mano draugai, i * JUS ver Pilyje puota buvo iszkilminga, toks pat likimas, kaip ir pir le. Pas i i esz k ok mote r i szk i u, atiduodu viską ka buvail už Turime czion Amerika daug mes ir persi!ikryk, ka žmonis
padare su tavo Deszimts Pti
cziate mane daiyti tai, kus kaip kad valdovus butu vedes mojo. Tuom» tarpu Gvaltieris kurios tau patinka, pavaiszink grobęs nuo tavos, vienu žodžiu
tokiu apuoku.
sakymais!... *
man nepatinka, ko asz niekuo Pranei jos karalihus dukterį; o slaptai iszvežo sunn in Bolonių jas tinkamai, kai namu szei- littttuisau viską. Atiduodu tau
Ne tik praszczioku bet ir
met negalvojau ir nenorėjau jaunoji, del visu nuostabos sy ja, prie pirmosios giminietes. mininke, duok joms insaky- in rankas ta, kuria tu skaitei
biznierių i 4 szpicbuku,
galvoti. Asz žinau, kaip yra kiu su rūbais lyg ir pakeitė pa Grizelda ir szita smūgi nu ken mus, o viską sutvarkiusi galė mano sužiedotine. Atiduodu Kad niekad neiszsipagirioje,
tė, kaip ir pirmaji, be aszarti ir si gryžti in savo tėvo namus.“ jos broli: jie ’— tavo, jie —sunku surasti tokia mergele, tikima ir eisena.
Galva dunda, vis dejuoja.
Ji buvo lieminingo lllfiO
ūgio ir murmėjimu, ir gilumoje szir- Kiekvienas žodis, kai su adata musu vaikai, o asz vėl tavo siikuri patiktu vyrui ir veidu, ir
Su pokeriais ant st ryto,
įbade jautria Grizeldos szirdi, žiedotinis, laimingiausias isz
szirdimi; žinau, kad blogas gražaus veido, o drabužiai dar dies paslėpė szirdgela.
Muszasi nuo pats ryto.
4
N e* , nes ji nenustojo aklai myleju- visu, kurie yra gyveno ant že Net skrvbliai ant gaivu poszka,
Gvaltieris nusistebėjo, .M
iszsirinkimas žmonos daro ne daugiau pridavė jai gražumo.
mos ! “
laimingu visa žmogaus gyve
 Ji teip mokėjo žavėti kiekvie atkartojo jis pats sau: 4 4 nei si savo sužiedotinio.
h sniegelis isz guogiu tyszka.
r>.
Valdovas apkabinęs Grizel
Dingo jau visame geda.
nimą. Jus sakote, galima atsi na apsiejimu. mandagumu ir viena moteriszke negali susily “Asz visam prisirengusi,
Jau užbaigem daryt
atsake kentėtoja. Ir ji pradė da, meiliai pabueziavo ir skesduoti tėvams ir jeigu tėvai yra gerumu, kad visi užmiryzo, ginti su ja.“
Bobos in spykyzes su bati
Nauja Dideli Sapnoriu.
Valdiniai mane, kad valdo jo tvarkyti kambarius; salose tanezia aszarose nuvedė prie
.geri, tai ir vaikui bus geri. esant dukterimi neturtingo
koms bėga.
160 puslapiu, su dau
Teip manydami jus klystate, stubelninko, aviu piemene ir vas liepe nužudyti se v o vai pe rs t a t i ne j o kėdes, dangstė gražuoles dukreles: visi bu vo
Parneszia tuoj iszriaukia.
gybe nauju paveikslu,
mano draugai! Kaip pažinti, skaitė kokio nors žinomo kuni- kus; visi neike jo pasielgimu ir iszraszytus patiesalus, renge neapsakomai nustebo. Mote- Da daugiau pamelžti trauke.
isztiiszkina visokius sa
ko vertas yra tėvas? Kaip pa gaik^zezio dukterimi. Visi pa ii vadino nežmoniszku tėvu, stalus ir viską kas buvo reika riszkes. meiliai, pagriebė Gri Kur lokiu urvu daugel
randasi.
žinti motinos szirdi? Daleiski žinojusieji ja pirmiau, negalė Be gailesczio nieks negalėjo linga. Tai visa dare lyg butu ji zelda už ranku ir nuvedė in at
pnus kokius žmogus
skira
kambarį,
kame
nuvilkubuvusi
paprasta
tarnaite
ar
, žiūrėti in vargszc motina. Ap
me, kad tėvai ir butu kuodo- jo atsistebėti.
O mažai policijos turi,
gali sapnuot, Knyga
sios
senuosius
drabužius,
apvil

Grizeldos angėliszka ramybe supusios Grizelda moteriszkes raktininke. Vienu žodžiu — ne
riuusi, tai kas gali užtikrinti,
Ten girtavimas nenustoja.
puikiai drueziai apda
kad ir vaikai bus in juos pana nepaprastas paklusnumai, da dažnai verke ir lindėjo likimą nuleido ranku, kol viską nesu- ko naujais, iszkilmingais ruTen kožnas proto nustoja.
ryta kietais audeklineie
bais
ir
garbingai
atvedi
’
atgal
szus* Jeigu norite, kad asz bū re jos vyra laimingiausiu visa nekaltu mažutėliu, o ji visuo- t vark e, p radeda 111 nuo svarTikėjimo del tokiu nereike,
apdarais. Preke su nu
tinai veseziau ir bueziau paten me pasaulyje. Ji mokėjo teip met sake: “Neverkite, mielos baus dalyko, baigiant uicil- in sale.
Ant visko kas dora keike.
siuntimu tiktai $1.50.
pokylis
Prasidėjo
linksmas
kintas savo padėtimi, tai leis ap.seiti meiliai, lipszniai ir nuo- drauges; atsiminkite, kad teip kiaušiu niekniekiu.
Gyvena kaip gyvulei.
Svecziai suk vest i ; viskas Viti džiaugėsi ir bucziai’osi.
kite man paežiam daryti pasi szirdžiai, kad kiekvienas ja tuo reikalinga buvo ju tėvui.“
Kaip pekloje velnei.
W. D. Boczkamkat-Co.
Praėjo keletas metu. Valdo prirenkta laukiamoms iszkil- Kiekvienas gyre valdovu ir va
rinkimą. Jeigu mano sužiedo jaus pamylėdavo, kaip savo
dino gudriausiu vyru, o Grizel
Mahanoy City, Pa.
vas sumanė padaryti paskuti mems, vestuvių dienai.
tine nebus verta jusu pagarbos szirdi.
Pirmais metais, Grizelda nu ni savo žmonos mėginimą ir Gvaltieris slaptai sinnczia da auksztino iki dangaus Ga Vienoje vietoji? buvau ant
tai asz skaitysiu save laimingu
nes busiu iszpildes jusu reika džiugino savo vyra pagimdžin- pareiszkc • artimiesiems, kad in Bolonija savo giminaitei lop svecziai iszsiskin te. Pava
varduvių,
lavimu.“ Pavaldiniai abnke- si gražia dukteri. Dėlto pilyje nenoris turėti Grizeldos, kad grafienes Panagskienei, kurios dino ir Grizeldos tęva. Jis bu
Kaip lai sako imeninu,
(
mes sutinkame ant visko, buvo keliama didele sz vent e. jis apsivedęs būdamas jaunas; namuose auklejoši jo vaikai, vo priimtas in pili su didžiauBuvo ir naminio alaus,
i
j
šia
pagarba,
kaip
uoszvis
tur

KNYGELE NAUJU
Valdovas sumanė iszmeginti galop (ik dabar sužinojo, pada žinia, kvesdainos ja atvykti in
O da mnnszaines daugiau.
.tik greicziau apsives-kic. “ Jau
I
DAINŲ.
Sveteliu ir visokiu buvo,
nuo senei valdovui patiko mer angėliszka savo žmonos būda ręs visai kvailai. Taigi jisai pili, drauge'su Grizeldos vai: tingo valdovo ir globoji* savo
gaite, visai neturtinga. Ji gy ir kantrumą sunkiais ir smar esąs nutaręs praszyti kunigo, kais ir su garbiniais svecziu i s, dukters baigė laiminga senat 1 )v»i 'bobeles — ilga ir trumpa
Teipgi tinkamos kaipo eiles
veno netoli už jo pilies, visisz- kiais baudimais, Iszpradžiu kad juos perskirtu ir leistu ap bet insako niekalu nesakyti ve. Valdovas nenustojo mylė
pribuvo,
ir dekliamacijos.
kame atsiskyrime. Ji buvo ga pradėjo skausti ja žodžiais sivesti su kita. Visi pasmerkė apie jo sumanymu. Valdovo ii* jęs Grizeldos ir, žinoma, buvo
Viena turėjo apie szeszes pė
na graži ir valdovui rodėsi, paskiau apsimetė nuliudusiu ir valdovo sumanymą, bet jis bu Grizeldos duktė turėjo dvylika laimingiausiu snžiedotiniu ir
das, kita ketures,
Apie Kare.
tėvu
visoje
Italijoje.
metu: ji buvo labai graži, o
Tėvynės Rauda.
kad jis su ju atras laime, Tad susigadinusiu. Viena karta vo kietas, kaip akmuo.
Liežuvius turėjo gerus teip
Atminczial 1 dienos Rug—Laivas.
Greitai apie tai iszgirdo ir szesziametis jos brolis buvo
pasiryžo, ja vesti. Pavadino valdovas jai pasakė, kad, buk
;
gyvos.
piuezio 1914 mete.
jos tęva ir su juomi susitarė, tai jo valdiniai pradeda mur Grizelda. .Ji nieko nelaukdama visai panaszus in ja.
Tuo,jaus pradėjo skaldyti
Lietuvos Rauda.
Grafas Panagskis, apsuptas
Gvaltieris suvadinęs drau mėti už tai, kad jis iszsirinko sugryžo in neturtingus savo
$1,000 TIK UŽ 60c.
kitus,
Mano Gimtine.
sau
žmona
žemos
kilmes,
o
dar
skaitlinga
minia
garbingu
sve

tėvo
namus
ir
nutarė
isznaujo
gus ir pavaldinius pasakė: —
Atsiunsk mums tiOc ir gausi musu
O paskui pradėjo apie jau
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
“Draugai! jus norėjote, kad daugiau, kad ji pagimdo duk tapti aviu piemene. Matyti sa cziu, su gražinis vaikais leidosi stebuklingu žolių vertes tukstanezio
nikius,
Tėvynės Meile.
asz ap.‘iveseziau. Jusu norą terį, o ne sunu. Nepersimainn- vo vyra mylinti kita žmona, kelionėn ir po keletą dienu, lai doleriu. Ka tas tūkstantis dolerio
Netrukus
abi
už
kudlu
susi

reiszkia, jeigu jis yra apim
Pilies Apraszymas.
iszpildau daugiau pataikauda si nei trupuezio, nei veide», nei buvo jai perskaudu. Bet ji nu mingai atvyko in Saluckio pili žmogui
tvėrė
f
tas kokios nors ligos bei viduriu su
Lietuvos Paminėjimas.
balse
Grizelda
atsake:
“
Daryk
kame
buvo
susirinkę
visi
aplin
tarė neszti paskutini savo liki
mas jums, negu sau. Jus žadė
Ir musžtis eme.
gedimo? Toks žmogus yra susirau
Sonetas.
k
a
nori,
valdove.
Daryk
tai,
ko
kiniai
gyventojai
ir
lauke
atmo
smūgi
dvasiai
ir
kantriai.
jote gerbti mano žmona, kokia
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
Apie Dubisa.
. »
Ar mislinate, ta maža pri
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
Apie Lietuvos Vasara.
Greitai atėjo isz Rymo Po važiuojant jaunosios.
asz neihzsirinkcziau: asz savo reikalauja laime ir garbe tavo
sileido ?
Atminimas Tėvynės,
žodi iszpildžiau — iszpildykite vardo. Asz viskuo busiu paten piežiaus nusprendimas (žino Jauki sale atsidarė ir jauną auksini kaina parodytum, tai jam ma
Ne,
su
bonka
tai
diczkei
net
Apie Kalvarija.
JffW
lonesne butu sveikata, negu tas auk
jus savo. Pareiszkiu jums, kad kinta, nes neužmirsztn, kad ma, jis buvo netikrus) ir val- ja sutiko su nepaprasta pagar so
paleido-,
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esat
Naujos Eiles.
ežia kaimynystėje radau sau buvau paskutinioji isz tavo dovas vieszai ji paskelbė, Pa- ba ir ceremonija. Grizelda teip apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
Perkirto baisei inorda,
Apie Senove.
t
žmona. Asz su ja apsivesim o tarnu.“ TToks atsakymas labai vadines Grizelda, akyvaizdoje pat iszejo pasitikti jaunosios ir greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
Miszkas ir Lietuvis!
Ir
norėjo
duoti
da.
- • Tuojaus keturi steitinei atbėgo
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 1
visu, sako: “ Sztai Popiežiaus žemai ‘^pasikloniojusi J J tarė: rios jums sugražins sveikata.
jus isz savo puses surengkite patiko valdovui.
Finis.
Bet keletą dienu praslinkus, nusprendimas. Asz galiu imti “Laimingai ir ilgai gyventi. , > Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: »Nes toji mažiuke pabėgo,
iszkilminga vestuvių pokili;
Kalinys.
užkietėjimo, skilvio nemati
paruoszkite viską, kad asz bu- jis pareiszke jai vėl, kad jo kita žmona, o tave privalau at Visos ponios ir paneles eida viduriu
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu Ant rytojaus iszpirkd varanta,
Rateliu Vainikėlis.
cziau patenkintas jumis teip, valdiniai negali daugiau pa mesti. Tu, žinai, kad tavo te- mos už stalo praszinejo valdo skaudėjimo, patrūkimo, dusulio Ir ta mažiuke nutempė pas
Szventas Petras.
Tau netinka vą atitolinti senąją žmona, ar (asthma), perszalimo, skaudėjimo po
kaip jus mano iszsir i likimu.“ kęsti dukreles... ir iszejo. Grei vai yra artojai
‘Lietuvio Daina.
raita.
Isz Lenkmeezio Laiku.
V’isi vienu balsu atsake, kad tai ateina jo vienas tarnu ir su būti žmona valdovo Suluekio! ba duoti jai tinkamus rubns. krutino, reumatizmo, plauku slinki
Pro vos ne buvo, ba vaitas
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
Apie Piemeneli.
visiems patiks jo iszsirinki- aszarontis akyse pradeda kal- Gražinu tavo kraiti ir tave, ta Valdovas nesutikto
atidėjo,
Myliu.
ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi
I
Valgomajame kambaryje vi kitu
mas ir, kad mylės ir gerbs jo bet i: “ Atleiskite, karaliene, vo tėvui, o asz iszsirinkau kita
Ant
kitos
dienos
sūdyt
Daina
Sieratos.
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
su akys buvo atkreiptos in jau minėtos ligos.
sužiedotine. kokio ji ir butu bet asz po mirties bausme pri žmona.“
prižadėjo;
Apie Daratele.
valau pildyti jusu vyro insaGrizelda inveike visa -nus nąja: visi augsztino ja iki debe Jeigu kenti nervu suirimą, galvos Kaip bus, to da nedažiirojau,
kilimo.
Apie Heile.
Varnai Sudžiomis.’
Visi namai sujudo: pradėjo kyma. Jis liepe paimti jusu kriaustos moteriszkes sielvar su, o kiti sznabždejo vienas ki skausmus, užima ausyse, nuomarą,
Kitu kartu padainuosiu
Apie Vanda Lenku Karalaite
valdovas padare Hzirdies Ilga, tai atsiunsk 85c ir gausi
tu ir stengdamosi sulaikyti tam: “Musu valdovus
rengti iszkihningiausias vestu vaikeli ir..“
daugiau.
1
Apie Mainas ar Kasikiai).
gausius vaistus, taip vadinamais
Jis nebogalejo toliau, kalbė aszaras, pasakė gana tvirtu gerus mainus.“ Grizelda stove- musu
ves. Gvaltieris pakvietė daug
Apie Lietuva.
“Nervu Preparatas.” Nervu liga> yrW
»
‘
ė
jo
kai
užkerota
ir
stebėjosi
isz
ti.
Nelaiminga
motina
tai
iszbalsu: “Atsimenu mano žema
-geradariu, svecziu, kaimynu ir
Apie Girtuoklius.
labai blogas dalykas, bet musU Ner
<
Apie Senatve.
• genezių. Galop pavadino kam girdusi, suprato, koks likimas kilimu, atsimenu, kad per mei gražuoles mergeles ir mažuczio vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
1
ii
Atminimas
Francuzu
Karts.
ir suteikia žmogui ramuma.
le Dievo.ir jusu, buvau iszkel- brolelio.
barine tarnaite, kuri buvo to laukia jos dukreles.
O vyruezei laikai atvirto,
Palszis Bambizas.
Atsiunsk
10c,
tai
gausi
visokiu
mu>
Mėtėsi prie lopszio, nabu ta in toki aukszta laipsni ži Galop valdove norai bu vo
<
kio pat augumo, kaip busimoji
Jau
nekurie
tikrai
ant
kvai

Finis.
su
žolių
ir
knygų
katalogo.
Reikalin

sužiedotine ir liepe vestuves cziaVo savo dukrele, szirdingai nau, kad mano visosilamtes yra patenkinti iki soeziai: jis isz- gi musu žolių pardavinėtojai visuose
liu pavirto,
Apie Jaunikaiti.
rublis ir iszkilmingiansius ap palaimino, kupina skausmo, laikinos! Mano ditlykas klau bande visa Grizeldos jėga ken miestuose.
Apie Jaunas Mintis.
Kokia tai baidykla dva
,
szirdimi bet nepersimainiusi syti jusu, savo vieszpaties va- lojimuose
Motina ir Duktė.
taisus sukirpti.
si szk ai parėdė.
tėjimuose ir insitikinp,
insitikiiip, kad joM. ZUKA1T1S,
Apie Merginas.
I
Atėjo sutartoji diena. Val veide nei trnpnczio, padavė lios. Sztui sutuoktuviu žiedas: kie bandymai negal.1 pajudinti 25 Gillet Rd. Sponcerport, N.Y,
Ir toki kunigu vadinti neę
Apie Berneli.
L
bet leiskite gryžti visa tvirtuma Jos
jos szirdies, kad
dovas sėdės ant žirgo pasilke dukrele tarnui:“ Iszpildyk tai, imkite ji, bot
. sigedi.
Rinkimas
Vaikinu.
]1
44
”
4
.patikėti. Jis
artimiesiems:
Gerbiamieji, ka ponas liepe, bet meldžiu ta prie mano tevxo tuose paeziuo- g„n piinai
Nėr dyvo, kokis kunigus,
Merginu Rauda.
M
11
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*
I
laikas mums eiti pas sužiedo- ve, neatiduok tik maistu lau so
Apie Mausziu.
nituose, kuriuose atėjau in Į nutarė užbaigt bandymus ir Ant. J. Sakalauskas
tokia viera,
d
Apie
Davatka.
d
jeigu
tau
kiniam
0
žvėrims.,
tino.“ Sedo ir kiti ant arkliu,
pili. Jums norą, ko gražinti Į GrizeIdos liūdesio'imsata'kuri
Proto no pas xdona nėra,
___ ia L1ETUVISZKAS GRABORIUS
' *1
Lietuvon Hymnas
ir-visi szuobais nujojo in ta szitas neliepta.“ Tanias pae man: nei aukso, nei sidabro ir Į jį stengėsi paslėpti gilumoje
Bilo kokis asilas atsiranda,
IR tBALSAMUOTOJĄ
. **1
Apie Petrogrado Lietuvius.
i
kaima, kur,gyveno jaunoji. Ji me kūdiki ant ranku ir iszejo. jokiu turtu asz neatnesziau savo szirdies,
Tuojaus sau pasėkėjus at
szirįdies, priversti in
HI
Ims Merginas In Vatoka.
d
kraityje.
’
’
stovėjo prie szulinio ir trauke
Gvaltieris sužinojo isz tarno,
randa.
džinu gsma«
Kur Prapuolė.
i]
Sujudintas iki aszaru GvalApie Meile Tėvynės,
kibirą su vandeniu.
kokiu budu Grizelda iszpilde
-r i j]d
Prie visu svecziu Gvaltieris
Dieyas ne greitas, bet tei
Žvaigždute.
Prijojės Gvaltieris pavadino griežta. Insakyma. Nusistebėjo tieras stengėsi isžlaikyti žiau liepiu Grižėldai prisiartinti, ir
d
singas,
Žydu
Rauda.
ja vardu Grizelda ir klausia: jos ramybei, bet sumanymą sa ria ir griežta savo iszvaizda.
su inžėidžiancžia szypsena
Savo darbupsia labai ste
' ii
.. ' “Ar patinka tau ma“Kur tavo tėvas?“ “Namie“, vu nėktmaine. Su isztikimu .Pusplike, be apavu, be sko klausia
buklingas,
92 puslapiu. Aietlu apawdba. d
Laidoja kiinua numirėliu pagal nau
<
<
’
i
atsake ji ir paraudo kai aguo tarnu jis greitai iszsiunte duk petos ant galvos, iszskliiidy- no sužiedotine\ ?. “1 “Kur nepa- jausia mada. ,Pigi kroke, Toipgi Kvailiu Ainorike ne reike
Spaudiniu ant drūta* papia * <1
ros popierinei* vyrsania.
nos žiedas. Gvaltiras nulipo teri in Bolonija, prie artimos tais plaukais, užsipildama asza- Tiks,’’ atsake Giizeldū J; ir >i- pristato automobilius visokiems
jeszkori,
MJ
d
PREKE TIK M«.
nuo arklio ir praszo palydovu savo gimiinotes, kurios melde roniis, iszejo Grizelda isz^pilios gu ji‘‘ yra tiėk
tiek išzmiutiuga,
iszm hi t inga, reikdlftPis.
TeiT Lietuviu galima daug
d
Parduodu visokius paminkius, dide
Siuskit* pinigus stempomis. d
palaukt antkelio, o pats eina duoti dukteriai gražu isznuklo- lydimu verksmais taniu ir mo- kiek roikAlatfja gyvenimas, tai \lius
surasti.
J
ir mažius už pigiausia preke, to
i]
jirųa, bet niekaui nidko nepra teriszkiu. i. ■ < ■■ t > i r
tiesiai iiržęma grytele
Parodyk bile ka in ilga
jus busite laimingiausia1 55U1O’ dėl Jeigu pirkaite POMNINKA tai
W. D. BOCZKAU^įtAŠ-CO. i
Su užputusiomis uno tarini-j
Meldžiu jtišu karujiau: ne kreipkitės pas mane, peš asz galiu ju
“Ata atjojau pas Grizelda, sitarti apie jog ežia buvimą.
balaikona,
d
MAHANOY CITY, FA.
Greitu hikn Grizelda pa- akimis,
bet pirm vieko noriu pakalbėti
jos, kaip pirma ja žmo mis pigiau gedaus; parduoti negu.kiti.
Bile bosniogeni balvona,
u ja tau esant karta. Ar patiu* [gimdo gvažu vaikeli Tėvas gbjodevo. Senis uiekuotnet lič- tra,
tokiu kau 333-335 W. Centre St. Mahanoy City Tuojuus priims už kleboną.
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4* STEBUKLU SALA

4

MOKYKLA UNKANCZII)
VAIKU MIEGAS.

kuriuo galėtu kūmų statyti.
Lost Creek, Pa. — Jeigu kas
Mahanoy City bus kožna UtarKad tikrai ta fakta isztyrus,
žino apie atsitikima kuriame
ninka, 30 E. Centre St. ant
>
reikia sužinoti ar vaikas auga
Vincas Baraszevskis likos perantro floro, nuo 9 vai.
Mare Staszaicziute, 1260
svarume, ip* ne. Tuodu gulima
szautns per K. Sutgani, tai te
Nigabsi sala, gulinti Poline
ryte iki 8 vai. vakare.
K.*ę‘entrc uflyczios iszvažiavo
sužinoti ar maistas eina jo kū zijos rajono, szino metu sūdo
gul pranesza apie tai J. Vasz- .
Girardville, Pa. f D<> trum
in Aslilaudo ligonbuti ant opeMokslo Biuras yra užsiinte no naudai.- Jei vaikas nedaro mino visus pasaulio mokslinin
ji i u i, 3126 S. Lowe Ave., Chicapai
ligai
dvieju
sanvaieziu
per

riivijoš pimdesait is.
Į go, m., už ka jums bus labai resavęs mokykla lankaneziu jokios pažangos svarume, yra kus.
siskyrė su sziuom svietu senas
dėkingu, Aprus/ykite viską vaiku sveikata. Todėl būda du dalykai, kurie labai svar
Praėjusiu metu
Rugsėjo
gyventojas
Jurgis
Marcinkovi'— Pagal naujausia skaitlį,
mas užsiinteresavęs ju sveika bus. Reikia padauginti maistu men. nuvyko tenai žinomas
kai]) atsitiko.
tai Mahanojui randasi 15,599 czius, 74 metu amžiaus, Paneta jis lygiai ihteręsuojasi ju ir sumažinti veiklumą. Vaikas mokslininkas biologas (laktadelio
diena.
Velionis
paėjo
isz
gyventoju, kurie daug su si ma
Spring Valley, Ill.
Yra miegu, nes miegas yra vienas turi gauti daugiau statymo me ras Szvagerer. Matyti, kad lig
žino nuo paskutinio suraszo Zejmaru parapijos, Traku pa czionais pusėtinas būrelis Lie svarbiausiu faktorių vaiku džiagos, ypaez geresnius ir di sziol in ta sala nebuvo patekės
1920 mete. Shenadorije yra 24,- viete, Vilniaus gubernijos, per tuviu, kurio turi savo bažny- sveikatoje.
desnius pusryežius. Įteikia žiū no vienas civizilizuotas žmogyvendamas
Amerika
40
metu.
72B; Tamakveje 14,005; Sharėti kad vaikas aukšti gultu il gus.
czia ir gyvena sutikimia. Ne
Reikia
žinoti
kaip
svarbus
Paliko
dideliam
nuliudiinia
mokiu 21,749; Pottsville 22,ga u t u pora valandų daugiau
šėmu nupirko puikius dūdi
D-ro Szv|igerero ekspedicija
804; Hazleton 36,143; Reading paezia Marijona, dukteria Ona, nius vargonus už 1,360 doleriu, yra miegas vaiko sveikatai, ir miego negu kad pirmiau gan- i virszui pasakyton salon surin
jo progresui mdkykloje. Taipsūnūs: Aleksandra,
l|2,707; Mount Carmel 17,469. szeszis
laiku, ko stebėtinų žinių. Tai tikrai, Kreipkitės pas Dr. Hodgens
kuriu paszventinimas bus szia gi reikia žinoki kokius ryszius davo. Poilsis dienos laiku
Vinca, Petra, Jurgi, Juozą ir
taipgi labai naudingas.
godeliu, 18 Oct., ant kuriu užstebuklu sala. Ir žmones, ir gyPhiladelphia Specialist*.
Mahanojaus Augusta ir viena anuka Vincu sipraszo visus vietinius ir isz turi miegas su valgiu ir vaiko
. Buvu>is
Kokius ryszius turi miegas vulija, ir augalai tame kraszte
svarumu.
ką.
V.
Dargi
s,
pnibaszczius kun.
su augimu ? Miegas sumažina buna tnilžiniszki. Suaugės Eu
apylinkines Lietuvius dali vauSilpni, Serganti Vyrai ir
Velionis turėjo buezernia po ti paszventinimia.
Rifris iszvažiavo in Lietuva ke
Ar žiliai kad vaiko miega veiklumą. Didesne dalis vaiko ropietis, palygintas su Nigabsi
Moteres.
No.
212
Second
ui
vežios
ir
bugalima pasverti? Negali isz- augimo invyksta kuomet jis sidos vaiku atrodo nvksztukas.
e*
li metai adgal, lankosi szia sanmieruoti kidk valandų vaikas miega. J’odėl ir buvo sakoma, Vėžiai ton tokie dideli, kad vi Neserganti bet vis-gi ka tik
VaiUa pas savo senus pažysta- vo gana sveikas žmogus priesz
miega bet gali žinoti ar jis už kad galima vaiko miega pa sai liuosai ncsza ant savo kup
npis Mahanojui, Shenadori, tai, mylėtas per visus kurie ji
pajiege dirbti. Nelaukite.
K
tektinai miega.
Minersville ir kitur. Kun. Dar pažinojo, gero krikszczioniszko )
sverti. Ka tikrai galima kas ros suaugusi žmogų. O'milžiJeitfU esate silpni, nervuoti arba
gia yra kapclonu Szv. Kazi budo, iszaugino ir davė tinka
menesi. Klausymas reguliario niszkas vietines plasztakes vie turite
Kad
aiszkiau
ta
supratus,
kokia liga, nepadarykite klai
miero seserų kliosztorije Pa mus mokslus savo vaikams,
ir
nuolatinio
augimo
yra
svar

turime žinoti, ka gydytojai ir
tos gyventojai medžioja lan dos kaip kiti padare, ateikite dabar
kurie
sziadien
turi
gerus
užsi

žaislyje. Jojo tikslas pribuvi
kiti mok^lincziai sako apie biausias vaiko fiziniame pro kais su strėlėmis. Didžiuliai sa ir slaptingai apie tai pasikalbėsime,
ėmimus.
mo iii Amerika yra rinkti au
valgio vartojiina musu hunuo grese. Ar savo vaiko užauga los paukszcziai primena kaž laukti yra pavojingai.
Laidotuves atsibus Subatos
kas ant kliosztoriau* naudai.
se. Pirmiausia, valgis reikalin per menesi l iek kiek reikia ? kokias priesztvanines ba id v- PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
ryta, 17 Nov., 10 valanda Szv.
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po
Jei
ne,
tai
turi
daugiau
miego

klės.
gas
kad
sudrutinus
szirdi,
Geria uses Htudenta.s kuris
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo
Marga riet a Sanavaicziu- Jurgio bažnyczioje Shenadori,
ti.
D-ro
Szvagerero
pastebėji

virszkinimo
raumenis,
ir
kvė

nesmagumai greit paszalinti.
užbaigė su garbe mokslą ra
te ir Teofilių Szimanskiute isz su trimi misziomis, ant kuriu szvbos v ra
V’aikas turintis septynis me mu Nigabsi saloje gyvena dvi KRAUJO, NERVU IR ODOS—-ligos
pavimo raumenis. Kitais žo
liu
rohl
Wurtman
nubudusi
szeimyna
užpraszo
važiavo in Eifladelfije. Szi15 metu isz West New York, N. džiais, valgis pirmiau'siai turi tus turi miegoti vienuolika va žmonių rasos, viena isz kuriu visuose padėjimuose gydomi.
gimines
ir
pažystamus.
manskiute instos in Misericorpalaikyti gyvybe. Bet, yra ir landų kas nakti. Jei jis keliasi susideda beveik visa isz milži RUMATIZMAS—teipi gydomi.
J.,
vaikas
be
ranku
kuriu
ne

Reike ir tai primyt, kad a.a.
septyniose rytmuti, turi eiti nu.
dia ligonbuti mokytis ant norAsz pasekmingai gydu katara, du
teko automobiliams nelaimėje, kiti, kūno rei'kalaVimui, ir val
Jurgis
buvo
senu
skaitytoju
ses.
Apie loki nepaprasta reisz- suli, bronkaitis, užimti galvoje, pilvo,
gis turi juos parūpinti. Szie miegoti ant asztuoniu vakare,
Saules” nuo pats pradžių jo- aplankydamas už tai $20,000 su
S< i • inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
kad
iszmiegojus
vienuolika
va

kini
kai
kuriose
Polinezijos
rureikalavimai
yra
dvieju
Lai silsisi kuriais lavinsis tolimesniam sziu: veiklumo ir augimo. Tas landų. Butu geriau jei jis eitu lose pakartotinai mini Darvi bago ar neuritis.
Mie>tc statosi daug nail sios iszleidimo.
moksle.
Ligos paprastos vyrams visuose pa
ju’ namu, o seni buna taisomi amžinam pakajui.
miegoti
ant
septynių
ir
keltu
nas
savo
rasztuoso.
pats valgis negali būti vartoja
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
pagal nauja mada. Didesni
septyniose rytmeti, ir apart to
gos jeszkote.
Janina Davis norėdama par mas abiem.
Pas
mus
Elizabeth,
Pa.
pasilse'tu dienos laike. Poilsis
kontraktai buna iszduoti konRODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Sakysim,
žmogus
turi
me

1
ii
ri
duoti
ark
Ii,
patalpino
lai
k
ra
sznelei

ant
Lock
No.
3,
atsitiko
traktoriams isz kitu miestu isz
Kožna Sereda, Ketvertą ir Petnycsia
dienos laiku liek pat reikalin
džio
szmota.
Jis
gali
sunaudoti
Huirtington,
tije
apgarsinimu
galima matyti daktar* Pottsville, nuo
kuriu žmonis ne turi jokios ne 27 Rugsėjo, likos sti rast as
gas
kiek
irjniogas
nakties
lai

Pa. ant kurio atsirado kup- ji s tat ymni ar taisymui savo
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
naudos; pastato narna, paima užmiisztas ant. geležinkelio Lie ežius. Kada žmogus atėjo pirk namo, arba jis gali sudeginti ke. Vaiko kuna galima krily
W . A ! .prie
.. • .mažo
_ t. . __ . c_ h žino. Tvegulii•
Antras floras Bausum narna.
ginti
užmokėsi i, nukrato padus ir tuvys Janukonis, 43 metu jan4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA
ti arkli, Janina pažino jame sa ji, kati sustiszildžius. .Jei jis ji
Norint
iszvažiuoja.
A orint s musu ,nikis, kuris iszdirbo kasiklosia
ma
reialauti,
kadmis
;
eitu
devo dingusi vyra kuris apleido sudegina, jis negali statyti su
per
23
metus,
V
’
clionis
prigu, mieste randasi visokiu amatszimts ar dvvlika valandų be
jaja dvideszimts metu adgal, juo.
lejo
prie
S.L.A.
171
kuopos.
nibku žinanti gerai savo dar
poilsio.
GEO. J. BARTASZIUS
manydama
kad
jisai
yra
mires.
Valgi
s
yra
kaip
tas
medžio
Draugai
palid(
‘
jo
savo
broli
su
Tėvai, paprastai, nelabai ti
bus, bet turi atsisėsti už])akaliLietuviszka Užeigos Vieta
Dabar gyvena linksmai.
szmotas;
jis
yra
kuras
ir
staty

bažnytinėms
apejgomis
30
die

je, gyventi mieste, szripti savo
ki, kad daug miego ir regulnArba Kotelis.
mo
medžiaga.
Jei
jis
visas
var

na,
Szv.
Mikolo
bažnyczioj(
‘
.
k
ris miegojimo laikas yra roikaKižiiicrius ir institucijos ii- praKun. N. J. Hilton isz Alton, tojamas kurui, suszildymui ir
Lai PAINleidinet pinigus mieste. Tas Paėjo isz Kauno redybos. Paiingas vaiko auginiui. Reikia
Pinigu ir Laivakorcziu Siun
EXPELLERIS
III.,
rado
ant
pastoges
sena
kimo
veiklumui,
mažai
arba
nevežjio
apskriezio.
KrakanaPraveja Skausmu* 1
žinoti, kad miegalius vaikas
y fa d kiele noteisingysta del
timo in Lietuva Agentas.
Trinkite greitai taip,
knyga kuri radosi jojo szeimy- niekas nelieka pataisymui ir
. . kad
I
fu s
vos
parapijos.
Paliko
Lietuvo

Mebetinan liniment™
_____ _
inusu tautos amatninku, kurie
negali genii mokintis mokyk
JinimcnUa pperiiiunktų
per
odą
j
pat
ų
vieta,
ii kur
noje per keturis suimtus metu. statymui.
je viena sesutia.
paeina
loje.
Alkanas
vaikas
taipgi
ne

P««,ną_ neamagumki. *
(įį&ionais gyvena ir• szelpia
pit* •
Buvo tai knyga po vardu “At
•f ' ’ »
Paln^KapetteHs iUUWgvina kraujo
Žiūrėkime, ka tai reisžlcia gali nukreipti atydos ant pa
nigiszl
nfgiszkai savo miesto biznie•ukepim.-) ir atsteigia
atsteicia normali
aukepimą
netikinczius.
Kraujo
itjalomis.
siliepimas
in
netikinczJus.
”
lo
tekėjimą
gjalomis.
Brockton,
Mass.
Mare
vai If o sveikatoje.
riys ir skitus. Nuo svetimtau
moku. .Maistas, veiklumas ir 35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite.
rius
kad butų J 498 WASHINGTON, ST.
vaizbaženklis ant pakelio.
>
NEW YORK, N. Y.
Ar efsi kada matos vaika ku miegas, tai trys dalykai, kurie Inkaro vaizbažcnklis
. (izio negalima nieko tikėlis. \’aitkevieziene skundžia savo Knyga sziadien yra verta 32,r AD. RRIHTER & cc.
500
doleriu.
Berry A South Sth
5th Sts.
JTeleponas: Wnker 4.335
ris yra ijiažutis, bet labai gy labai artimai suriszli. Maistas
Tankiai toki žmonis mgoja: vyra teisman, orėdama ^an t i
Brooklyn. N Y.
l
vas? Tas vaikas niekuomet nė yra statymo medžiaga augimui
ana've, musiszkei imis nc.szel- divorsa nuo Juozo ir prie t to už
M.
S.
Packer
kuris
ne
turi
ataezmenta ” imt jo tur
ra tykus, ir koks vaikas sunau ir taisymui. Maistas yra kuras,
pia t ik svetimtauezius. Kai]) dėjo “ataezmenta
abieju kojų, Įsz Little Roe|c, doja visa savo maistą kaipo kuris duoda sziluma ir tvirtu
galima juos szelpti jeigu savo to sumoje $10, 000.
Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos
Arkansas, likps aresztavotas
Ona
RainanausKiene,
Ramanauskiene,
isz
moteries
pasididžiavimo
turtu,
bet
kurą. Labai mažai jam lieka su ma.
—F.L.I.S.
tautos amatninka neszrlpia
pleiskanos ir naikinimo darbai eina
ranka rankon.
tiktai isz kitur pribuvusius, Bridgewater, gavo divorsa nuo už greita važiavima automobi
kurie pinigus iszveža isz mies savo vvro Aleksandro, .Jie ap- li u m.
PAS BARBERI.
sivede
Lietuvoje,
bet.
pati
su

to.
l’ž tai, kad jam gerai sumai- Szitu pulkeliu giedok ant natos kaip
ko, 1915 metais vyrąs su ja
yra pleiskanų mirtinuoju pneiu.
Kokis tai szmutorius inejas
coPk tail,
tail,” Ame
žiauriai pasielgė ir ja apleido. sze gcryma “eo^k
,s Pažiūrėkit gerai savo plaukus ir gal
“Sžok, Szok, Mergužėlių.”,
vos odą pirm, negu tie paslaptingi
pas barberi, norėjo sau isz jojo
rikoniszkas keleivis būnantis
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs
jūsų galvos odą nesvariomis baltomis
pa si juok t, k la usdamas:
Chicago.-- Di. Edward L. Londono hotelije, padovanojo
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų
Pusk, pusk,
LIETUVISZKAS GRABORIUS
plaukų slinkimo.
—
Ar
tainista
kerpi
szunis?
Moorhead, vyriausias cliirur- bartenderiui tūkstanti doleriu.
Pirkite bonka Ruffles už 65c
Nors uždusk,
Barbens
norėdamas
ir
isz
savo vaistininką šiandien, arba
gas Mercy ligonincj, liko su
tiesiog per paštą ii laboratorijos.
MILL A PATTERSON STS.,
Dūda- 'muzikantas!
szmutoriaus
pasijuokt
tarė:
F. A D. RICHTER A CO.
Idant sulaikvti savo siutu
zi'istas, kada. jo automobilius
Berry A South 5th Sts.
ST. CLAIR, PA.
Asz benii<ykas '
Teip,
ponuli,
praszau
Brooklyn, N. Y
susidūrė su kitu prie 50 ir nuo pasilikimo plesziku, Gas
Ne ant juoko^sesti. *
IszbaLsamuoja ir laidoja mirusius Western Avė. gatvių. Su juo ton '['offoleo, nužudė savo
t:?.ve 23
Tikras miesto frantas!
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- važiavęs jo sunns Dr. Louis D. metu sunu, kada tasai tarėsi su
szia nuo papraseziausiu iki prakil
Tu, mergyte^,
niausiu, Parsanido automobilius del Moorhead, galva medicinos’fa drangų apiplėšti kelis namus
Dupk rąpkyfe,
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir kulteto Loyolos universitete, Paryžiuje.
Triptelek kojyte!
isZliko nesužeistas. Kitu gi au
kitiems pasivažinėjimams.
307 Schuylkill Trust Bldg. 303 Shenandoah Trust Bldg.
’Vai in szali,
Norman Nixon New Yorke,
važiavo
Walter
Bell Telefonas 1373-M. tomobiliu
POTTSVILLE
SHENANDOAH
T’ai pro szali
Waitekas, 6621 S. Mozart St. d resiveris t roko, pamėto savo
(F. D. Boczkauakaa, Locnininkaa)
Moteres ir Merginos kurios norite turėti Puikus
Zvbtclek a'kvte!
kuris tapo areszluotas.
darbdavio 2,845 dolerius, ku
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
riuos surado turtingas žmogus
Apsisukie
LIETUVISZKAS
Bayonne, N. J. - \ agys, in- ir atnesze pinigys in jojo na
(Permanent Waving)
Ir iszsprnkiė,
8Z0KIU ALBUMAS No. 1
in Sakalauskienės rna. Radęs dreiverio szeimyna
si la uže
Bėk toliau prie kito!
MUZIKE ARBA NOTOS
krautuve ežia isznesze 16 sva- varge, pakvietė visus atsilan
TaiĮi vadžiosies
DEL PIANO
m pinigu, kurie buvo surinkti kyti pas ji ant dvieju sanvaiTu nž nosies
vienais centais.
cziu.
t J^ypaties ryto!
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NEPAPRASTI
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{George J. Bartasztas
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Ruffles

Polka • Kokiete
■
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A. RAMANAUSKAS
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*Phila. Beauty Shoppe’s

FLO ELECTRIC C0.
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Garbiniuotus Plaukus

Ant trumpo tik laiko, Iszgarbiniuosiu jusu
visa galva, tik už $12.50
m, .

Al

/

(jit ' rMB r

J
TURYNIS:
j Beeita Polka
(Lietuviu Marszaa
/Suktinis Polka
(Lastucza Polka
JTu Mano Mieliausia Polka
< Vamzdelis Polka
>Duc*ty Polka
cGriež Polka
SSzvilpis Marszas
.'/Klumpakojis Polka
•< Marcele Polka
iPade-Espan Valcaa
• r Noriu Miego Polka
^Helena Polka
/ Mojavos Vainikas Polka
CRaaluca V al c as
JMojava Vest n a
< Augonele Polka
(Ilgėjimas Tėvynės Marszas
f Lietuviu Vestuvių Polka
< J Lietuviu Galopas
1
Pijonkeles Valcaa
t
i
Pampilionas Polka
i Nekaltybe Valcaa
f Lietuviu Kadrilius

/Muzike aiszku budu sutaisyta ir
J ‘ /t ’ lengvai ffrajytl.

■’ "j''

<L. J
į Hilįj
t w
l-rS

(Praha au prUivatlmu tiktai 78e.
>,

II
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W. D. BOCZKAUSKA3-CO.
MAHANOY CITY, PA.

I*..,) Sziluo. N.uj.u.iu. Budus:

Brooklyn, N. Y. — Sekanti
Lietuvei iszeino ženvbu lais*
nūs:
Edvardas Paezesa, su p-le
Auna Abraicziute., Vestuves
bus Spalio 18 d., 199 Bedford
Avė., Broklyn, N. Y.
George Lapinskas, 99 S. 3rd
St. su Grace Snyder, 592 E. 22
St.
Felix Kopsick, 554 Linwood
St., su Ona M i neigi n t e, 436
Pine St.
- Rugsėjo 26 d. nelaime
patiko tautieti Vinca Stnkuna,
vyruką 28 metu, dirbusi prie
New Yorko Mariem Co. Laive
lis, prie kurio jis dirbo, ties
Governors Island užsiduro šig
nalo lempos stiebą, ir tuomet
nukrito vandenin trys darbi
ninkai; du ju pasiseko iszgelbeti, bet a. a. Vincas nuskrido,
Jo lavonas Spalio 1 d. rastas S*
Brooklyno pavandeny ties 45
gnt.
‘ • - V/
♦

Kada smlžc užklausė Jono
Swank, West New York, N. J.,
kodėl nepaima persiskyrimo
nuo savo bjaurios paezios,
žmogelis atsake: “bijau ponas
slidžia idant vėl nepasilik! a u
kvailiu ir kitu kartu apsives
tai!; geriau gyventi su tuja ra
gana.”
4*
h

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas
Koina moteris ar mergina
privalo turėti aria knyga
ir ji turėtu fastis kiek
vienam name. 182 puslapiu
didelio formato. Drūtais
audėklineis apdarais: Pre
ke tiktai *
♦ •* 11.50

W. D. BOOZKOWSKI OO.,
MAHANOY CITY, JPA.

BROAD FLAT WAVE
RINGLET BOTTOM!
GVARANTINU!
KVARBUOJU PLAKUS KAIP KAS NORI
PRASZALINU PLAUKUS ISZ VIETŲ KUR
NEREIKIA.

Pusk, pusk.
Nors uždusk,
Dūda su kliarniete!
Juokus kreskie,
Bet neiieskie,*- .
T a i pofka-^-kok iel e.
a

W

A

1

* • • ’ ’

A.

A

UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA ’

—Dūdele.

1

MAHANOJUI PAS
* '
DENTIST A.
Jauna moterėle kuri apsive
dė su labai “ipra.4luM žmogeliu
atėjo pas dentwtn pirma kartab
kuris Hope jai atsisėsti ant
krėslo, bet moterėlę druožiai
laikosi rankos? savu yyro ir
pradėjo ve?k'ti isz/feąųųęs. Vy•ras«• stengėsi
'«
a, "jaju
a « * ■*aipmalszyti,
* *; ' ' . ' ka1 bedamai jai kjid Iru ūkimą s
danezid nėskaiule^ >^Matyda
mas, kad nieko ne Invcijcs, paŽžau'kd:
’ '
\ ,
— Gana to jau gana,' užda
ryk snukiu
^oHs 1
Po tokiam para^inii^hi mo
tore htsisodd.’*’' ’ ‘
' įp
*'

,

*

*
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Mokinu kaip užlaikyti savo Patogumą

PREKES ATSAKANČIOS

ir

kur

tik

yra

A
J

v

MARY A. EAVENSON, Locnininke

In Namus, Sstorus, Mokslaines, Baž

nyčia*

Mokinu Diena ir Vakarai*

8

BELL PHONE U5AV

reikalinga

Ž

Elektrikine Saviesa; Taipgi parduoda

FIKSCZERIUS
(LIKTORIUS)
pigiau ne kaip gausite satorosia. Uiveda varpelu* prie duriu, taiso. elek»
trikiniu* prosu* ir kitokiu* elektrikin*
lu* intaisus. Ateikite pas mane jeigu
manote užvesti ssviesa arba permai*
nyli savo narna pagal naujsriisia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum preke*.
Apsiymu isapildyti didelius kontrak
tus ant apsavietimo Saliu, Mokslainiu
ir Bainycaiu. Duokite pirmybla savo
tauliecaiui pakol ejsito kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312Vf. PINE ST., MAHANOY CITY
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
$---- --3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriau^ negu 10-tas Procentas be jokio
—_______
' 'f* *' iii
saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3*ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
deĮ žmogaus kuris dirba ir esedina.
Dėkite savo
pinigus in šiitą Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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THE LITHUANIAN SENU-WEEKLY SAULE (SUN)
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.
ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00
Advertising Rates on Application.
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DŲ-KABT SANVAITINTS EATKRASZTTS “SAŲLB”
ĮBZEINĄ KAS JJ.TABNINKA JR PETNYGZIA.
Europoje ir Lietuvoje <4.00 ant viao
Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viao

II

Į
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Laltzkufl Ir Pinigus visada siuskite tik ant salo" adrtstn
W. D. BOOZKAUSKAS - CO.
MAHANOY CITY, PA.
MAHANOY AND A ST.
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ISZ AMERIKOS
LEONAS TROCKIS NORI
PERMAINYTI SAVO
PRAVARDE.
Pittsburgh. Pa.
I .eonas
Trockis, 59 metu. paeinant i>
isz Ode>o", Ro>ijos, padavė
praszyma m suda idant galėtu
permainyt i >avo pravarde ant
Thorpe.
Trockis turi ziegoriu sztora
czionais ir ne yra jok is gimine
bolszevikiszko Trockio kuris
randasi Rosijoi. Amerikonisz
kas Trockis sako, kad nebūt n
permainias savo pravardes, l><‘t
turėjo lai padaryti, nes jojo du
Minu> jau permaino >avo.

GAUSI UŽMOKESTIS UŽ
KELIS LASZUS VANDENS.
San Francisco, (’alif. — Szi*
sze>de>z.imt> metu adgal Fre
<la< (’lough, at idave vi>a savo
vandeni savo
*a vo draugui Henry
Ferguson, kunigui, kada plau
ke luoteleje per 43 dienas ant
pilnu mariu ir sziadien Fredas
gyvena dabar poniszkai, aplaikydamas po 100 doleriu pensi
jos lyg smert nuo palikto turto
po mireziai Fergusono.
SzeszJ*s<Įeszbiits metu adgal,
laivas lloniet plauki* isz New
Yorko iii San Franeiska ir už
sidege ant mariu. Penkiolika
žmonių tik Lzsigialbojo, terp
kuriu radosi k nu. Fergusoi. ir
Clough, per 43 dienas ir naktis
va rgsZa i pla u k e be maisto ir
mažai vandep>.«• K«*iuri i-z ju
mirė ir nuėjo del mariniu vil
ku. Ant galo pasiliko tik devy
ni, kurie valgė savo drapanas
ir sukramtė czebatus. Vandens
buvo tik keliolika laszu ir vie
loje pats (Hough iszgorti, tai
paaukavo mir>ztam-ziam Fergitsonui. In kele> valandas po
tam liko
i</.giall>etai> per
plaiikenti laiva, nuvežti in San
Pranciška kur kožnas nuėjo
savo keleis. Fergusonas pastojo turtingu žmogum, neužm i rszdamas gerade jy st a sa vo
( bango
kuri> iszgialbejo jojo
igy vast i.
Ana diena mi
mirt*
re jisai .\ e \v
\ or ko.
nžraszydamas testamente po 100 doleriu ant menešio (’lough, Kada apie tai dagirdo (’loiigh sake: “ Matyt
Fergusonas manės neiržmirszo
per vi.Mi' tuos motus, sujeszkojo mane ir apdovanojo gausei
už t uos kelis laszus vandens. t ♦

ATIDARĖ KITAS
KASYKLAS.
Pittsburgh, Pa. -- *Pittsburgh (’oal (’o., alidare kitas
kasyklas Midland Xo. 1, 27 my
lės nuo Pil’tsburgo, kur pradi*jo dirbti 117 darbininku pagal
sutaiką padaryta 1917 mote.
Szerifas mi savo pagialbininkais saugoja kasyklas durna ir
nakti, nes locnininkai tikisi to
nais sumiszimo.
i

»

LIETUVIS PASMERKTAS
MIRTI UŽ ŽMOGŽUDYSTE.
Lake
Crown Point, Ind.
kauntes kriminaliame teismo
pasibaigė bvla, kur kaltins
maišiais buvo vienas Lietuvis,
Peter Jankovski, isz East Chicagos, ir jo drangas, k a ž-koks
Jack Watson. Juodu buvo kal
inami del užmuszimo praeito
Balandžio numesi tūlo A nd re v
Hritzn, 20 metu amžiau/, isz
Kast Chicagos. ( žmusze ji apipleRzirno tikslais.
Prisaikintuju teismas pripažino abudu kaltu ir teisėjas
Petrui Jankovskiui paskyrė
Watson’ui
mirties bausme.
kurs pats prisipažino esąs kal
tas, bausme dar nepaskirta.

BURDINGIERIS MIRTINAI
SUŽEIDĖ SAVO
GASPADINIA.
Jersev• ( 'it •v, N. .J. - Veron i ka Kasperskiene, gyveno laiminga i su savo \ yru ir penkiu
šimeliu po 232 Va a
met ii
Winkle Ave. Pas juos apsigy
ve no I mrd i ngioris kokis I a i
(1 nrka 30 met n singelis.
Kada Kasperskis iszejo DI
<zt <>ra į »a->im*>zl i maisto ant
va ka riem*>, staigai Gnrka užk lupo ant gaspadines, kuria
pradvji ) baisei spardyt, po tam
( lauže rakandus ir impleszinejo viską nm> šienu. Sūnelis si I
verksimi iszbego laukan, kur
s 111 i k o sugryžtanti tęva. a I isn
kydama- jam kaip galėjo, kad
molina guli negyva ant grindų.
I neja" vyras in st ubą, paregė
jo moterių guliiiczia be žado,
\ i>a sukruvinta.
Lzbegias laukan sutiko tiur
ką ant ulyczios, kuriam uždavė
keliolika kumszcziu, suspardė
ir atidavė in rankas palicijos
kur prisipažino, buk tai padaro
už tai. kad Kasperskiene neno
rėjo pasiduot gyvuiiszkam norn i. M ot ere randasi Jersev
II.e pit ai kur daktarai sa ko
kad valgei gyvens.

metfiį.
meto 18.04
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100 SYRISZKU BANDITU
UŽMUSZTA.
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KUNIGĄ TRASUNA AT
SKYRĖ NUO BAŽNYCZIOS.

Kaunas (IjŽ). — Isz Rygos
pranoEzama, kad Rugsėjo 20
Latvijos arkivyskupas SprinJ j geviezius paskelbė visose baž: nycziose raszta apie atskvri
n
Įima kunigo Prano Trasuno nuo
bažn vežios.
Be kitu priežasczni jis svarbiausia todėl at
skirtas, kad ri'ikalavo isz Kau
no Rygon parvažiavusi Jėzuitą
(Vk ini. kaipo Lenku arenta.
paszalinti isz Lat\ij<»>
“Jeigu jis numirs nopasiliuosa ves
isz velnio pinkliu,
negali būti palaidotas kapini*
S(‘ ’ * , sakoma paskelbt o j enciklikoj.
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A nt Angliszkii manirvrii ana
ASZTUONI VAIKAI
diena Angliszki kareiviai va
GYVAIS UŽGRIAUTI. žiavo ant miiszio >n traktoriais
M i nsk, Rosije. - V’isas mies kaip ant pa v|oi ksl < i matomi*.
tas imt irpo isz g ailesezio apie A ui man iovru i na ndot a visokį
žinia kad asztuoni vaikai likos kariszka innaj^oi naujausio bu
gyvais užgriauti per nuslinki- do.
ina kalno miesto darže prie
BROLIS SU DRAUGAIS
Mendzyt ra k t i nes ulyczios.
Pasirodė, jog isz priežasties SUBJAURINO SESUTIA.
lietaus pieskinis
paskui inio
'I’omis dienomis
Viednius.
kalnas nuslinko ant vaiku lai užsibaigė teismas penkiu isz
ke siautimo ir asztuonis isz ju ganiu už bjauru pasielgimą ant
užgriovė. Norints milicija ir ket urioli kos rpelu mergaites,
ugnagesiai at'bego iii pagialba, pri(' ko prisidėjo pats brolis
bet vaikai buvo miria.
subjaurintos mergaites ir pa
kurstė keturis savo
prie lojo darbo.

f-

DUKRELE SUKAPOJO
KIRVIU SAVO MOTINA.
Varszava.
Ant ulyczios
lxom.itetovos, gyvena varginga
naszle i lartglas’iene, t nrint i
dvi dnkteres ir viena sutrit. Vv
riause, 26 metu, isztekejo sze
>zi menesiai adgal, o kad ne
apsigyveuo i
t arėjo
pinigu,
drauge su v\ ru pas mot ina.
Vyras uždirbdavo ant dienos
tik kelis zlotus ir negalėjo isz
mailyti save kaip reiki* ir isz
tos priežasties konia kas durna
kildavo baimei terp dukters ir
motinos, kuri vis reikalavo nuo
( lukters pinigu nes ir jai reikė
jo. Ana diena, kada motina vela p ra dėjo d u k ridi a i iszimdi-’
net i — kilo terp juju kruvinas
mnszis. Diik-tf* uoga led am a nukensti motinos kasdieniniu iszinet inejimu, pagriebė kirvi ir
pradėjo kapot i mot ina.
Ant riksmo senukes subėgo
kaimynai, kurie atome kirvi
nuo paszeIilsios dukreles ir ati
davė in rankas palicijos. Moli
na nuvežė in ligonbnt ia kur po
trumpam laikui mirė nuo zai< luliu, kuriu turėjo net k'oturis
g; 'oje, perkirsta
szona ir
szo i p mažesniu žaididiu an(
kūno.
I

ira ugus

Vaikai da m* yra pabaigia
keturiolika metu.
Mergaitei
met u.
kerszino
n užud
jeigu
užu* I i n imu
apie lai pasakytu levams. .Jau
ui iszgamos gyrėsi po miestą
ka padare, apie ka dagirdo pa
licije kuri areszlavojo visus.
Iszgamos yra vaikai < laibininkh, kurie neturėjo laiko ru
pini is savo vaikais. Visi likos
nubausti ant penkiu met u in
kalėjimą, o brolis subjaurintos
mergaites aplaike
deszimt s
met u.

ITALIJOI SURADO AUKSA.
A nkso ruda kurios
M i la n.
verte apskait o ant dvieju szimtu milijonu lyru, likos surasta
aplinkinėje Pallauza. A ūks i
teipgi surado kun. Innocenti,
I ‘iedmont e, bet ne t eip t urt iii
ga kaip Pallauza.

Radio Žibute Del Laivu.
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A nalizavimas penna mu uzsiemimu distribucijos
Su v lo
nytu Valstybių gvontoju, pel
szimtmeczio iui i gi a n t
Pns,‘
1920 m., i ulig National hidust ria I ('on i’erence Bord o rapor
tu, parodo žymu padidejima
skaitliuje fabriku ir mechaniszku iszdirbyscziu ir k-asvklu
darbininku,
ir
sumazejima
ž(*indirbyst(‘jo. Fabriku ir meeluŲiiszkn indiutriju darbiniukai skaitliavo (>5,148, del kiek
vieno milijono gyventoju 1870
m., bet 1920 rpotaię 121,265 del
k i o k v i (m o mitejont) gy venfojit;
tai yra, padidėjimas isz dan
giaus kaip 85 iiuoszimezio ių
ponkiasdoszimts mot u. Paežiu
laiku, skaitlus ūkininku ir so
dintoju del milijono gyventoju
sumažėjo nuo 77,320 iki 57,550
arba 25.0 nuoszimcziai.
Skaitlus ukes
darbininku
dar dauginus sumažėjo, nuo
74,848 iki 37,544, arba beįeik
50 nuoszimcziu. Sakoma, kad
priežast is to v ra invedimas
visokiu
nauju žemdirbystes
mašzineriju,
ir kad 1920 m.,
skaiezius imtas žiemoj, kuo
met kiti cenzai imti pa vasari
arba Vasaroj.
Industrialiszkame gyvenimo
I
svarbu patemyti, jog 1920 m.
yra daugiausia plieno ir gele
žies darbininku, maszinistu, inžinieru, ir pan. Del visokiu iszradimu daug mažiaus žmonių
dirba prie spaudinimo. Ir inveĮdimas visokios maszineri jos
i
! užimti rankinius darbus, su/

I

u h■

AMERIKOS GYVENTOJU
UŽSIĖMIMU PERMAINOS

f
:iW
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! mažino kurpiių dailydu, ir kitu
I
ė
<.
skaiezius. Kiton pusėn invedi
mas maszineriju \ ra priežasti
•M
mi dabartinio plieno, geležies
jf-’
6
ir mechaniszku iszdirbvseziit
. Vį-y.
stovio.
Sziadien su keliavimo per
hp
mainoms daug žmoniųi randa
■1
tv.i: t' r .WIlM
i p SM
* *»*>**■*—>^41
darbo ant traukiniu, 1870 nieM
S tais tokiu darbininku buvo
3,995, jau 1920 metais 12.818,
4
X
4
arba augimas isz 220 uuoszimtx
X
AJA
Ii*
eziu.
ii i
K
' K
Su liūdnumu patemyjama
pranykimas arklio. 1870 m,
kalviu buvo 3,677 del kiekvie
..... J&įO JJ
pr
L:
VT
no milijono gyventoju, bot
R'
y
.
/
f 'i< £
1920 m. sumažėjo iki 1,847, ar
i
v
'i|*4|w
iĮįg.i
t
ba pusiau.
t
1870 m. 25,337 naminiu tar
RHL
SJSiM
nu bet 1920 m. 16,285. Plauku
sutaisytoji!, barzdaskuezin ir
Isz ra d ėja s hedral inio telegrafo Markoni, užbaigė statyti ranku priežiuretoju skaiezius
nauja radio žibute *del laivu ant mariu, kuri, apsaugos laivus isz augo nuo 621 iki 2,045.
nuo |)avojingu vietų. Ne yra tai paprasta žibute, tiktai apsau 18/0 m. ofisu darbininku buvo
gos per radio siguolus laivus, duodamas jiems ženklus laiko 1,926; jau 1920 metais buvo
miglu kur kokis laivas randasi pavojuje. Signolinis boksztas 26,691.
1870 szvinoriu, gazo ir garo
* randasi South Koreland, Auglijoi.taisytoju buvo 289, 1,920 1956.
ABUDU GERI.
si kame, tai asz baisiai kolioju.
Gydytoju skaiezius per pen— O asz — atsako barten kiasdeszimts motu sumažėjo
Gerai, priimu tave už der is — jaigu mane kas kolio- nuo 1,618. iki 1,373 del kiek
bartonderi, nes jaigu prasikal- ja, tai tuojaus muszu.
vieno milijono gyventoju.
/
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Moskva. — Trockio impe- LIETUVISZKAS SIUNTINIS
DINGO NEŽINE KUR.
dinis generolas Mikolas FrunMoskva. — Slaptingu budu
se serga mirtinai Kremlino ligonbuteje. Trockis teipgi ser dingo Lietuviszkas siuntinis,
kurks vežu svarbius rasztus in
ga ant uždegimo žarnų.
czionais isz Lietuvos. Siuntinis
V Tunbridge Walls, Angli važiavo ekspresiniu trukiu in
ję. — Monsignoris Burke,, jojo Moskva praeita Sereda.
Jojo bagažas ir svarbus raszsesuo, ir brolis likos sužeisti
kada areoplanas įjukrito že tal likos stirasiti jojo perskyro
myn kuriame važiavo. Monsig. je ant trūkio bot siuntinio ne
Burke yra prabaszczium Kata rado. Pravarde siuntinio laiko
liku bažnyežios New Yorke.
mu slaptybėje.

ISZ LIETUVOS

A

Beirtu, Serin.
I,’rniieiiz.ni
iižmusz. szimta bandit n aplinkilieji* I >a mask o, kiirit' papil
diliojo viso kės bjaurybe
ir
npiploszimiis. I )\ ide^zimts pen
kis užmegztus banditus alvež.* /
in miestą parodyt gyventojams
kad su visais teip padaris ku
rie lauž\ s t iesas.

I
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Tasai atsitikimas labai suer
zino visus gyventojus miesto,
nes popai ir Žyd iszk i rabinai
apgarsino. Imk
buk toji nelaime
ISZ RUPESCZIO
yra Dievo bausme, nes paskuNUSIŽUDĖ.
Juozas Žv tini karta komunistai'laike to
I lovon, ( onn.
linskas, kuriam nesenei mirė je vietoje savo prakalbas ir depaniekindami
pati, iszsinnte vaikus in moks- monst racijes
lainia, po tam nuėjo ant pasto Dieva ir visa szventinvbia.
ges ir ten ant balkio pasikorė.
Nuo mirties savo paezios, ku NUO NAUJOS DEGTINES
MASKVOJ MIRĖ JAU 8
ria labai mylėjo, Zylinskas laASMENS.
imi lindojo ir Kilip kaimynai
sako, negalėjo be
tie josios gy
Panaikinus proMaskva.
vent. Paliko tris mažus siera- hibicija Rusijoj, žmonos ton
t nkus.
teip puolė gert i vodka, kad per
praeita savaite Maskvoj įniro
MIRUSI MERGAITE
ATGIJO IN LAIKA. nuo jos asztuoni žmones, perdaug )>im igere.
4
Wellston. Oklahoma. — Ami
Sveikatos
komisaras
Se
diena mirė czionais szesziolimaszko del los priežasties ra■
mergaite Bertie
ko>
metuu
mot
szo laikraszty 4 k Raboczaja GaWest. Viskas buvo jau pareng
zeta,” graudendamas darbita ant laidotuvių, motina.miru- niūkus kiek galint
susi la i kyt i
sios dukreles, knri per visa
nuo per didelio gėrimo.
na kt i nemiegojo, užmigo prie
Kadangi, valdžia leidus vėl
grabo, kuris buvo užvožtas — degtine Rusijoj, žmones eme
staigai pabudo ir su kliksmu,
stipriai ja niaukti, Sovietai nu
szauke idant graborius at įda tarė sziek
t iek ta mauk ima
rytu graliu, nes nori da karta varžvt i.
Pardavinėjimas dege
pamatyti veidą savo mylemos t iiiP.*
Nedeliomis ir kitais
dukreles, nes jai sapnavosi,
szventadieniais Inu; užginta,
kad josios dukrele meldže jo teipgi užginta pardavinėti
vai
sios idant pabucziuot u ja ja kams ir jau inkauszusiems
paskutini karta.
meninis. Girti, kurie keli
Susirinkia iszkalbinejo moti triukszmo ar kaip nors blogai
nai jog sapnas buvo tiktai ner- elgsis, bus baudžiami iki 50
viszkas gailestis - bet motina
rubliu pabauda, arba menesiu
melde ir verki' be paliovos kalėjimo, o svarbesniais atsiidant duotu jai paskutini kar tikimais — t rims
meuesiams
ta pabucziuot savo mvlema ku- kalėjimo.
diki.
f
Kada ant galo graborius su
NEPAPRASTAS
tiko ant meldimo motinos ir
ATSITIKIMAS.
atidarė graba, visi persigando
Teodora
Turin, Ha liję.
paregeja visa veidą mergaites
prakait uola. TLuojaus paszanke Seagllia, pati farmerio, dirbda
daktarus, kurie pripažino, Imk ma ant lauko likos užmuszta
mergaites szirdis klaba — nors ant vietos nepaprastu bud u.
Lekentis areoplanas kurio malabai menkai.
szina pagedo nusileidinejo žeMergai!ia tuojau nuvožė in
ligonlmtiA kur jaja atgaivino* mvn idant surasti vieta ant
kokio lauko, nusileisdamas leir in kėlės dienas visiszkai pasveiko. Kad ne motinos szir- kiotojas neinate mot eres isz
dingas meldimas ir meile del ankszto, nutūpdamas tuojaus
savo kūdikio, dukrele Imtu bu prie elirbanezios moteres,/))ropeloris nu kirsdamas jai »galva
vus gyva palaidota.
rodos kad kirviu.

37 METAS

W. D. B0CZKOWHKI, Pre». A Kgr
f. W. BOCZKOWSKI, k«lMr

Važitioje Ant Muszio Su Traktoreis.

if

"4

X

k

. ...

, ............... .

Į

♦

»

ll»

%

'1 ■

't;

BJAURUS DARBAS ISZ
KERSZTO.
Maletai, Utenos Apsk. —
Rugsėjo 18 d. Penktadieni, Lė
liu kaime vieno žmogaus kažk a s sudegino lauko avižas.
Priežastis buvusi tame, kad
sodieeziai pralosze byla su tuo
žmogum. 'Pat ir manoma, tai
esąs tik korszto darbas
Nukentėjos verkdamas apsiskunde vietos dvasiszkijai,
kuri isz sakyklos paskelbė
sztai ka: iki Leliszkiai noprnnesz pavardžių sudeginusiųjų
avižas, tol nevažiuosim in IjOliūs pas ligonius , neteiktini
jiems Szv. Sakramentu.
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PRISPAUDE VAITO
Mflį
PECZFXUANT..........
MERGINOS SĖDYNĖS.
Žalesai, Disnos apskriezio.
Kresu
(pa k ra f zeziu) po
nas su viena savo patikimu
draugu girtuokliavo visa nakt i. Kai ryta atėjo tarnaite? valyti pritorszta
butą, vaito
draugui
atėjo galvon ‘ gera
mintis, kuri teipgi patiko ir
vaitui. Daug
negalvodamas
vaito draugas nubėgo ir atnesze valstybino gumini peczeti.i
Paskiau bendromis pastango"
mis parsiplesze tarnaite sėdi
mąją vieta in aukszta ir ant
nepuga rbingos vietos ’ ’
nesuskaityta kiek kartu pris
paudė valstybini ant spauda.
Mergaite persigandusi iszbego
laukan ir pradej szaukti. Atbė
gti policiantas, apžiurėjo nu
skriaustąja kūno dali ir susta
tė protokolą. Vyriausybe, su
žinojusi apie toki vaito darbe
li, atstato ji nuo vielos.
J t
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Paskutines Žinutes.
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Philadelphia. — Valdže
suome Vlada Mivosza, Lenka,
kuris perdirbinėjo 2 dolerines
bumaszkas ant 20 doleriniu
pe r k i r p d a ma s pusi a u.
Throop,
rhroop, Pa. — Keli sziinszimtai straikieriu užklupo ant vaszerio kur liodavo darbininkai
anglis. Sumiszimo likos sužeis
ti keli darbininkai.
11 Plymouth, Pa. — Bandi
tai sulaiko automobiliu kuria
me važiavo kasijerius West
Knitting Mill su $14,(XX) iszmoketi darbininkams, kuriuos pa
ėmė ir iszpiszkino isz aplinki
nes.
1] Genoa, I ta lijo. — Pasa- /
žierinis ir tavorinis trūkis su
sidūrė czionais, — 12 žmonių
likos užmuszta o 30 sužeista.
1] Shanghai, Kinai. — Na
mine kare vela kersznia Ki
nams, nes jau likos suszauktu
milijonas kareiviu po ginklu.
U Steelton, Pa. — Ona Vavieziene, 33 metu, apsivedė su
kaimynu George Christ, 24 me
tu, in laika 11 dienu po palai
dojimui savo vyro.
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Pagal dane$zimus isz Mosk
vos, tai Soviatine patentu kamisija pavėlino
inžinieriui
Czolkofskiui ant padirbimo
milžiniszko metalinio orlaivio,
kuriame tilptų tūkstantis žmo
nių.
Tolimesniu žinių apie lai neĮirancsza, tik tiek, kad bolszevikai prįgiąlbineja inžinieriui
C^nlkovskiui visoms pajėgoms
ant padirbimo pirmutinio to
kio orlaivio. - O gal tai tiktai
sapnas!
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Du žmonis susijungė mazgu
moterystes ana diena Bostone.
< ’e rem<> n ije a ps i ved i m < > buvo
nepaprasta, nes jaunavedžiai
neprižadejo sa...u « i paklnsnumo” ir “meiles. Jaunavedis
yra redaktorium tūlo laikraszczio o nuotaka studente isz
< laktariszko universiteto.
Jaunavedžiai sako, kam ežia
prižadėt meile vienas kitam
per visa gyvakti. nes meile tik
leip ilgai būna, pakol neisz
dilsta, <» ateina tok is laikas
žmogaus gyvenime, kad toji
meili' suszala.
Jeigu panaszus apsi vedima i
Istorikai, gerai iszt yri nėjo
iii vykt n visur, tai kam po nog
žydu karaliaus Ilerodo miri
Iii imti szlinba .’
mo motus, randa, kad jis mirė
Nenžilgio gal susilauksime 4 metus priesz laika, kuri ines
naujo szvento, kurinom bus su- skaitome Kristaus gimimo me
ra«iejas Ameriko. Kristupas tu. Kadangi Kristus gimė He
rodui dar karaliaujant,
karaliaujant. tai
Kolumbas.
Pralotas Tamoszius A. Thor reiszkia, kad Kristus gimė maton, prabaszczius Szv. Kolum žiansia keturiais metais anksbo bažnvezios New York ir ki cziau negu mes manome. Todėl
ti padavė praszyma pas popie musu metai, skaitomi nuo Kris
žių idant Kolumbą padarytu taus gimimo, yra su klaida.
szventu, nes jojo tikslas at Vietoje 1925 metu, t u re Iii tik
plaukimo in Amerika buvo renybėje būti 1921. Bot dalvplatinti Katalikiszka tikėjimą. ka, regis, žmonija noiiims tai
Daugeii Amerikoniszku orga syti.
nizacijų szelpia taji užmany
Vokietijoj eina karszti gmmą.
ozai dėlei to, ar moterims tinGarbe tau, motore, kada turi ka rūkyti, ar no. Tuo klausimu
invodo
•zysta szirdi, pilna meiles del ‘ ‘ National Zeitung
*avo art yni u ir sžvieti gera pa- speciali skyrių. Nnnmones pa
voizdi o aplinkui save sklaidi sidalinusios beveik lygiai. \’iono tvirtina, kad rūkymas ga
ni szihima sz i rd i os’...
Garbe tau, motore, kada no dina dantis; kiti sako, jog nie
-zi palengvinimą del kenken- ko pauaszans neinvyksta.
Pasitaiko ir gan indoniin ar
eziu, linksmybe nuliudusiems,
paszialpa vargszams apglobą gumentu. Vienas rūkymo opo
del sieratelin ir cziopini szirdy- nentas sako, jog v v ra m s esą
visai nemalonu bueziuoti tas
sia mažinlelin sėkla dorybes!
Garbe tau, motore, lavinda moteris, kurios ruko...
Raszytoja Seimą I lardeu
ma savo protą ir szirdi, o per
lais iszminties ir jauslia lavini stoja už tai, kad moterims rei
kia rūkyti. To reikalaujas mu
musu jannumenia
tevvniszka kalba, ir vedi žmonija ir su dienu in temptas gyvenimas
Tacziau moterys neprivahinsklypą idealo grožybių.
ežios rūkyti vie-izose vi< tose.
Argi ne kvailas dalykas. - Tai esą negražu.
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pa veikslu nupuolusiu motėriu,
įokips vald^o surado laike re
vizijos.
Kunigas Juozas Kopacz.kuris papilde žudinsVa, o kuri ki
ti zokoninkai nori i$z.jo pada
ryti pamiszeli, po prisiega pri
sipažino, apkaltindamas savo
brolius bjaurei, o narinis pats
nemyh'jo moterių, turėdamas
bjauria liga, užstatyilnvo -ant
jojo visokes slaistas, kad po
tam isz jojo szaudyt ir juoktis,
Perdet i n is k’liosztoriaus kun.
Biniak, buvo vienas isz d'idžiausiu persekiotoju kun. Ko
pa ezo. 'Eankiai jam sakydavo:
“Esi kvailas, nieko nesupran
ti, ko tu ant svieto gyveni, jei
gu nepasiiiaudoji isz jojo sma
gumu ? Nugalėdamas ilginus
nukensti tokiu szandinimn sa
vo draugu, sukapojo kirviu
broli Joną Ideca, ir Imlu nužu
dęs perdot in i Biniaka', bot pa
jėgu daugiau neturėjo.
Gyventojai miesto yra bai
se i supykia ir visaip kalba apie
gyvenimą knnign kliosztorije.”
Ka lieji laikraszcziai dauginu raszo apie tai kas tam
kliosztorije atsitikdavo, tai ve;
Ink nutviešime ir ne erzinsimo
geru žmonių — pasiliksimo ta
sau ant ateit ios.
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Žmogus iszduos visa savo sanvaitini uždarbi ant nupirkimo
kokio tai dalyko, o bet per vi*a sanvaile nedirbtu už ta, ka
nupirko, jeigu jam duoti ji
mainoni>.
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Geisdamos nepasilikti užpa
kali jo nuo savo Eirropiszku sesueziu,
Turkiszkos mot eres
pradėjo numetinot nuo veido
uždangalus ir kirpti plaukus.
Ant nelaimes! Jeigu jau nori
hnti visiszkqje madoje, tai tu
ri numesti ka toki daugiau...
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JUOKAI.
NEPRIEME.
Taip, tai nori in musu
c
k buba prigulėti?
Teip noriu.
0 ar tu mok ylas ?
No daug, vienok moku
gerai. skaityt ir raszyt, ba bu
vau kelis melus gimnazijoj.
A-Iia. O ar moki kvadrilin szokti!
rr<> ne moku.
Na tai ui' gali m musu
k Ii ubą prigulėti.

GERA RODĄ.
Jaunikaitis, didelis iszleidikas, o turėdamas bagota dedo
apmislino ji prigauti ir raszo.
M vijimas dedo! Gvvastis man
nubodo! PaStanavijau užbaigt!
Praszan prisiunsk man 20 mar
kiu ant revolverio.
Dede airasze: — Prisinnczin
tau gromatoje 20 fenigiu. Pirk
sau už juosius virve del pasi
korimo, tai bus pigesni' kelio
ne in ana svietą.
•

•

MUSU VAIKAI.
Teta-sena merga: —■ Bukie
gera Mariute, bu niekas tave
nemylės. 'Piktai geros mergai
tes būna nuo visu mylemos ir
kaip užauga iszleka už vyro.
Tai tu tetule,
Mariuku:
turėjai Imti baisiai negera
kaip buvai maža, ba vyro ne
gavai.
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PAJESZKO
LIETUVOS KONSULATAS CHICAKOJE PAJESZKO SZIU ASMENŲ
AMERIKOJE:

Konrado Ai^teteno. Gyveno
kadaise (Jevehmde. Atsiliepe
jo žmona isz Lietuvos.

Vlado ir Edvardo Benedik
ta vieži u isz Kudu Ii u vals., Ra
sei Iii u aps Gvveno kadaise1
(!hicagoje — Roselande.
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SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US.
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Kad kita svk buvo devviii
broleliai, deszimta sesele; iszjojo viena syki Broleliai in gir
ria medžioti, iszjojo ir nepar
joja! Nusibodo vienai seselei
namie gyventi; rengėsi - eit i
joszkot savo broleliu. Pasikepi>
devynis' pyragėlius, susiriszo
iii pundą ir iszejo savo broleliu
ill4*
ji'szkot. Eina per girria
ri, isz užpakalio atbėga smakas
l levingalvis; pribeges ir klau
s m : ‘ merga, morgą, kur ei
n i’ O ji atsako nužemintu
balsu: “Kinu pas devynis bro
lelius, neszu devynis pyrageliūs.
“ Duok ir man viena !
Sesele parito in pakalne viena
pyragaiti, ir smakas paskui I a
pyragaiti nubėgo, pasigriebė ir
ėda, o sesele bėga, skubinasi
toliau per girria. Smakas do
vingalvis skubinai 1a sugranžes, vėl atsiveja : merga, mm
ga, kur I u eini !
Kinu pas
devynis broleliu S, neszu asztuonis pyragėlius.
s. “ “ Duok ir
man viena!” Ji parito in pakalne. Smakass devingalvis nu
sivijęs ir oda: suskubino, suri
jo ir vėl vejosi sesele. Prisivijo
ir sako: “merga, merga, kur
eini“ hunu pas devynis brole’lius, neszu septynis pyrageliūs. “ Duok ir man viena!”
Parito sesele da viena, smakas
nusivijęs ėda, o sesele skubina
si. Smakas devingalvis ta py
ragu it-i prarijęs ir vėl atbėga;
ir teip jis vis vijosi ta mergi
na ir vis gavo po viena pyra
gaiti pakol jau ji paskutini
jam parito. Smakas nusivijo ir
ėda, o sesele insilipo in toki
augszta medi, kad baisu žiureti! Smakas drvingalvis , ai bė
gės, pažiurėjo augsztyn ir lipa
in medi; at li|>o jau netoli szak u, griebėsi už szakutęs, szakute nnlnžo ir smakas devin(»• alvis nudribo ant žemes; li| H)
i k i devvnin s v kili
vis nu
krinta ir gana! Mato, kad ne
i n lips, atsigulęs paini žeme
graužia. Grauže su viena gal
va, i lantys atsziipo; grauže su
kitiy Matio sesele kad jau bus
beda, kur gauti pagelba ! Leke
gegute: “ gegele, sesele, sakyk
broleliams: devingalvis oda jusn sesele.” N u tekus gegute užkukavo: “ kuku, devyni brolelini! Deszimta sesule devingalvis pjauja!” Lszgirde broleliai
ir atjoja, net žeme dreba, o
smakas
iszgirdes klausia:
4 4 merga, merga, kas ežia dunda? Ar dangus griūva, ar žeme
linksta, ar pipirai sprogsta?”
4 4
Ne dangus griūva, ne žeme
linksta, ne pipirai sprogsta, o
tik mano devyni broleliai atjo
ja!” Jau visai nedaug medis
laike; da valandėlė ir jau butu
parvirtęs. Sztai devyni brole
liai atjojo: vienas viena nukir
to smako galva ir teip iki galo,
visi devyni po galva nukirto:
pradėjo bėgti upe kraujo isz to
smako. Tszgelbeje brikeliai sesole ir joja namo, o ji praszo,
kad nepaliktu ant tos girios
jaja. Sugryžes vyrianses brolis
kjausia: “jei busi mano, tai
nepaliksiu,” o ji sako: 4 4 nebu11
Tas palikes nujojo. A li
SIU.
tras priėjės klauso: “ar busi
mano?” “ Ne busiu. ” Teip visi, ne vienam nesižadejo, tik
jauniausiam pasižadėjo, tas ir
apsiženijo.
VtftMRBlMtfHMta

Vinco ir Petro Czernausku
isz Reilavo vals., Telsziu aps.
Yra gyveni' Rochester, N. Y.
Leono Dirvinskio isz Skaud
vilės vals., Tauragės aps. Gy
veno kadaise ('hieagoje. Atsi
liepė jo žmona isz Lietuvos.
Mykolo Grabažio isz Židiku
vals. Mažeikiu apskr. Gyveno
kadaise ('hieagoje. Atsiliepė jo
žmona isz Lietuvos.
Gabrio Raginio isz Szvenczioniu aps., Vilniaus kraszlo.
Gyveno kadaise ('hieagoje.
Antano Jablonskio isz Alvi
to vals., Vilkaviszkio aps. Gy
veno kadaise Steubenville, O.
Prano Jokubaiczio isz Kiduliu va Is., Szakiu aps. Gyveno
kadaise Herrin, III.
Petro Pundino. Gvveno ka
daise Milwaukee, Wis.
Jono Paplausko isz ViszakioJLidos k#, ir vals., Mariampoles
aps. Gyveno kadaise Chicago-

Jono Prielgauskio isz Tirkszliu vals., Mažeikiu aps. Gyveno
kadaise Chicago Heights, III.
Prano Pucevicziaus kilusio
isz Panevėžio aps. Priesz kava
gyveno Chicagoje.
Juozo Razmino isz Kražių v..
Ra šeini u aips.
Atsiliepė jo
žmona isz Lietuvos.
Jurgio Stadalninko, gyveno
Chicagoje. Atsiliepė Mare Ambrozaite isz Kybartu miest.
Juozo Bzimkalus isz Batakių
va Is., Tauragės aps. Gyveno
Chieagoj. Atsiliepė jo žmona
isz Lietuvos.
Pranciszka Viszinskiene va
dinasi save Miller, arba jos
dnkterii Magdės ir Elzbietos,
(Iv veiio kadaise Harrisburg,
III.
Augusto Vimerto. Gyveno
kadaise Cleveland, Ohio.
Jono Vaitekūno isz Vilkijos
v. Kauno apsk. Gyveno kadai
se Kankakee, III.
Fiodoro Zubaęziuko vadina
si save Feodor Zalkavski, isz
Jurbarko miesto. Gvveno ka
daise Detroite.

Kazio Žilinskio vadinasi sa
vo Charles Richards. « Jeszkomasis gyveno uhieagoje, o vė
liau Pasadena,
Vinco Žilėno isz Tauragės v
\ *1 ■* ■■
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Utenos aps. Gyveno kndgise
Račiui', Wis., o relinu Chictigojo-
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ri del 1926 meto. Praeitas
patiko visiems skaitytojams i r
kožnas ji giria, bot szimotl...
Na, tai jau bus du kart, tiek
smagesnis ir galim spėti, jtag
musu mylemi skaitytojai juom
neiszpasakytinai džiaugsis.
■ Tik paskubinkite atsilygint
su užmokeszeziu ir prikalbyt
naujus skaitytojus, nes kalen
dorių tik tiek spausimo kiek
turime sk akytoj u. Todėl pa
skubinkite idant po tam nesigraudytumot I
y—... ....... .
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Jono Ir Kazimiero Zabelskiu
ir
Viktorijos Zabelskaites
Pradėjome spausti Kalendo- (Paulauskienės), gyven. Phila
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Brisi uosti laikraszcziai isz
Kuropos, paduoda aiszkesnes
žinias apie baisia žudinsta kuri
atsitiko Karmelitu kliosztori
Piladelplpjos
lai k raszt is
je, Lwawe, kurie raszo sekan- “ Evening Bulletin raszo apie
cziai:
prezidentą Lewisa sekaneziai:
Baisi toji žudinsta’primena “ Prezidentas anglokasiu unidideli
mums žudinsta Maooko ir žu- jos Lewisa.% I mi
minvszkos
dinMa
minyszkos
Isadore, džiaugsma isz vargo žmonių ir
e'
Mich. Bažnytine valdže sten jujn baime kas kiszasi stokos
gėsi idant apie taja žudinsta anglių. Jisai geidže -priversti
svietas žinotu kanuomažiau- ant žmonių baime didesne ne
sia, bet isz tot ka jau laikrasz- kaip visiszkai manoma, buk
eziai rasze, galima suprasti, žiema bus arszesne ne kaip L1ETUVISZKAS GRABdRrUS
kari Karmelitu kliosztorije, ku žmones sau mano.
Jojo džiaugsmas yra didelis
rie prisiege nusižeminimą ir
MILL i PATTERSON STS.,
iibagykta, gyveno didelioje pa kad anglis labai pabrango New
ST. 0LAIR, PA.
leistuvystėje kaip tai buvo Yorke terp vargingesnių žmokliosztorije kur .Marokas pa inu tame mieste. O kada- daži- Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius
nota, Imk kompanijos parga ant yispklu kapiniu. Pagrabus paruopilde žudinsta.
szia nuo papraseziausiu iki prakil
♦ Vietoje kalbėti brevijorių ir bena anglių isz .Velszijoa h: in* niausiu. Parsamdo automobiliu*-dvt
automobiliut del
skaityti gyvenimus szventuju, Vieta kietųjų augliu naudoja laidotuvių, veaeliu, kriksztyniu ir
tai tieji broleliai praleidi nėjo ma minksztas, tai. jisai įsz to kitiems pasivaŽinBjimams. > ;, ’
:ReU -Talei onas 1373-M.
laika ant žiūrėjimo ant nuogu sgiU szandije ir sakp . kad-tai
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Amerikos instatyniai drau
džia nejzioti paslėptus gin
klus. Paprastai ginklas skaito
si “paslėptas4”? tuomet, kada
jis yra kiszeniuje. Bet vienam
miestelyje netoli Chicagos po
licija anądien iszaiszkino, kad
ginklas siuntiny irgi yra “pat
slėptas.’’ rTai buvo Kvanstono
miestely. Tula Hattie Smith
tenai parsitraukė isz Cliicagos
revolveri. Chicagos firma iszsiunte jai ta revolveri
per
paczta. Kada ji paiiemc siun
tini isz paežio, policija ja
aresztavo, konfiskavo revolve
ri ir nubaudė $25 už nesziojima “paslėpto ginklo JI

viskas baika.
Biustą jisai jeigu nupio kad,
publika ta viską kęntes ir lai
kys szali darbbpiilpr P°t jojo
tyraniszka pasjelginia.
Stoka augliu galėtu Imt ap
saugota, jeigu United Mine
Workers butu priomia pasiulinima ijrbi t racijos, anglokasei
dirbtu ir lauktu nusprendimo
kamisijos, o tada p. Lewises
ture)u didesne sinipatije Ame
riko i ti sz k os p u I ii i k os.
Bet lai jisai to nesitiki. Jisai
priverto anglekasius ant strei
ko idant suerzinti žmonis, sn
taja vi'lczia atkerszinimo ope
ratoriams. Per toki savo pasi
elgimu užsitarnavo ant panie
kinimo per visa publika.”
O gal tame yra ir kiek teisy
bes.

delphia, Pa.ė
K y s žino apie ežia jcszkomus
asmenis ar jie gyvi ar mirė,
malonėkite praneszti: —

Lietuvos Konsulatui,
608 S. Dearborn St.,
lOhicago, Ill.
T
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Atsįunsk mums 60c )r gau&i muiiu
stebuklingu žolių vertes tukstanezio
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim«
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
auksini kaina parodytum, tai jam malonesne butu sveikata, negu tas aukViena diena išlanksto iszsi- fso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
ronge visi vyrai ant vainos, apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
ale abejodami, uos neturėjo greit reikalauk musu vaistžoliu, kutam tikru džitln ir just rumen- r»os jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo aekaneziu ligų:
tu, kad toki baisu smaka galė viduriu
užkietėjimo, skilvio nemalitu greitai apgalėti. Ilgai ėjo iT mo, nenoro valgyt, strėnų ir peetiu
toli turėjo nueit, iki smaka pri skaudėjimo, patrūkimo.
patrūkimo,
dusulio
ėjo. Kol isz namu eidami dide (asthma), pcrszalimo, skaudėjimo pa
lei mandravo ir su dideliu pa- krutino, reumatizmo, plauku slinki
pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
sididžiavimii, ale kaip parnat“ mo,
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gaust
smako busline, visi nusigando vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
ir bego algai ne neatsikvepda • minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
mi. Anl galo jau netoli burn
skausmus, užima ausyse, nuomarą,
vakaras, toli buvo rili namo
prie vieno medžio, didelei sza- jszirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
: musu gausius vaistus, taip vadinamus
kolo, jie pasidarė isz szaku bu (“Nervu Preparatas.’’ Nervu liga yra
dele ir ap<inak vojo. Jonas I labai blogas dalykas, bet musu Nėružbėga tai ligai kelia
A rkleausi > ap-uko toliau, ap- vu Preparatas
•
1
•
r
*
žiurėjo ir atrado ilga o a<ztrn ir suteikia žmogui ramuma.
10c, tai gausi visokiu mu
akmeni. Laimingai pernakvojo su Atsiunsk
žolių ir knygų katalogu. Reikalinvisi bioliai; niekas ju neužka- įgj musu žolių pardavinėtojai visuose
bino,
ilgas pasakas pasako 1 miestuose.
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Laįdoja nųnjirolius pagal
naujausia punja ir mpkala.
Prieiname

prekes.

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

.

Beiti TeUtonfts 140

teip, kaip visi žmones, o tiktai
tas dvyliktasis turėjo tokias
ausis, kaip arklio, dėlto ji va-*
dilio Jonu Ąrkleąusiu.
Toli pas placzia upia buvo
didele l)ev (Jpgno ola, toje oloje
gyveno beirus smakas, kuris
^arįąis is^ptilioĮ^aines rydavo
žmones; Baisu, būdavo vienam
išeiti in.layka, ar iu giria —ąttbegdąyo. fpnąlęas ir praryda?

1
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jo ir lanke >mako ateinant, ale
M. ZBKATTIS,
tas, kažin ar nežinojo, ar leip 25 G i Hot Rd. Spencerport, N.Y.
neatėjo. Ry lineli anksti jau
szilie broliai ketino namo ke KANTICZKOS arba giesmių knyga,
liauti, ale Jonas Arkleaiisis va paprastais kietais apdarais. Preke $1,
dinosi savo brolius, kad eitu sn Sų geresnei* apdarais, preke $1.50
’w. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
juom drauge ant smako galvos.
MAHANOY CITY. PA.
Ale lie broliai sudrėbėjo isz į
baimes ir neejoAlrauge su savo ,
broliu A i klea ilsiu. Tada Arkle- ĮI
ausis pailojo Uindeli vandens
ir pasakė: “pagili k it sveiki,
mano mieli broliai, kaip pama- I
tysil vandeni in krauja pavir- I
tusi, tai žinokit, kad
U I
I
smaku imuosi, ir jus tam tarpe
ateikit manant pagelbo<!” J<> t
na s Arklean<i<. pasienie>
pasiėmė- ak
CAPITAL STOCK $125,000.00
meni aszlrn, iszejo. o broliai
SURPLUS IR UNDIVIDED
bego
namo,
kiek
lik
inkabvdaPROFITS $623,358.02
.
. .
.
’
I
mi, bijodami, kad smakas, pa- !I
Mokame 3.ežia procentą ant
kirszytas Jono, neat bėgtu ir ju i
i
sudėtu pinigu. Procentą pridenesuėsi u.
'Poliaus l»n>.
•

.
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dam prie jusu pinigu 1 Sausio
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir
jus turėtumėt reikalą su musu
banka nepaisant ar mažas ar
didelis.
•

i

ANT PARDAVIMO
4

Namas del vienos familijos, I
ant viso loto, ant kampo prie I
No. 436-438 E. Centre St. Atsiszaukite in “Sanles” ofisą.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prez.
.L E. FERGUSON. Kas.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
----- _$-------3-czias Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio
saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
Dėkite savo
.del žmogaus kuris dirna ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS

ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveiksiu.
704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vymrii
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS
APIE SZ1TA KNYGA

lakstantis Nokta
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Gerbemaflla T&miaUd:—
Sulaukiau nuo Jutu aluncdamoa
mano vardu knyga
'Tukatnatla
Naktų ir Viena” ui kurta .tariu
azirdlnga aczlu ir labai diiaugiuooi
kad tokia knyga kaip "Tukatantta
Naktų Ir Viena” apturtjau,
man
labai yra ilngeldu įkaityti visokias
istorijas, Jas skaitydama nųi JM^aBljuntl kaip laikas amatai Ir MUkKtai ilraalna. Aas viaiama MnkMtiu
kad nusipirktu tpki*-, kąyrt^aip
MTukstantla Naktų ir Viena1’ naa ta
įkaity damas tmogua apie viską tada
pamlrssti ir risoki rupąacstal agro
ant valandėlės atsltraulda.
Su pagarba, K $OKĄ1,
IB d. Geguiio 1921m.
Dv. Palaxduonya,
.4
Czekisskes vai.
Kauno apak.
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Yrą Ui ktitvirtaa indavimas to8 puildęs knygos, tat
parodo kad žmonėms labai patinka. jTeipgi galima
ąusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika >$L0O
knygos i« Lietuva «u nqchuftiinu liktai |340.
W. D. BOOZKAU8KAB -OO. MAHANOY OTFg. PA.
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Laidoja kJSSSJo'asanuio
Kada kita syki buvo vienas
Laidoja kin^;wįnml^tiu. ' Pasamdo
automobilius del Iriidotuviu, kriksz- levas# kuris turėjo dvylika su*
tiniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t .t. nu; kili vienuolika sunu buvo,

5^0 W. Centre St. Mahanoy City,

$1,000 -TIK-.U2.80c.

ta sjnaka ir, kas tik gyvas, la
bai bjjojo. ♦Susitarė tie dvylika
vyru su Jonu Arjcleausiu eiti ir
iižmnszli ta smaka. Povas da
nenorėjo leist, ale jie:, druti vy
rai Imdami, neat Imt inai užsi
geidė iszgclbet nuo matomos
mirties ir isznaikininio žmones.
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Ste buk lingieji
Ar Tamstos žinote, kur
Dantis.
yra Gonibari ? Ne ! ’ Tiu nieko
visa i n vyk i.
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Bet vistiek, einu pas laukinius
tį jie jau sukuye ugnį, riiosziasj isz kūdikio tureli
tu rot į sau
gera kepsni.'
|
Vienu szuoliu pripuolu prie
burtininko, ir kuomet mano
draugas atome isz jo vaįka
asz ji teip pastūmėjau, kad ji
t:
L
sai staezia. galva persi verte.
|! 'i<
1
Bet jau kiti mudviejų nebi
14
jojo nes ” perkūno lazdas” bu
vo pavogė. Mudviejų laimei
nemokėjo ju vartoti. Puolėsi
I todėl prie manės kaip stovi.
Prasidėjo nmszis. Bet kadangi
i
&
toji Tik-Tiku gimine labai že
i ma, ir kimo jėgomis silpni tai
tie
< 1^0
rgo isz ju
nebuvo didelio va
vargo
iszsiliuosuoti.
Tai pamate, nubėgo jie atsiiK'szti saidokus ir vilyezias.
%
Bet nei vienas neiszdrvso
pirmutinis paleisti vjl vožias.
Trumpai, karsztai pasimeldęs,
pavedžiau savo siela ir visa
WWW reikalą Dievui. Irsztai it žai
®8i bas atėjo man netikėta mintis,
Ant Omahos suvažiavimo nepaprasta, dalinai juokinga,
American Legion, likos pado drąsi... bet isz 'Fik-’Kiku galinti
vanotas szil’as kielikas del ge mane iszgelbeti.
Surikau, kięk galint, biauriausio pulko, kuris pasidarba
vo daugiausia del miesto, vals- riaušių riksmu, o kuomet visi
tijaus ir tėvynės. Kiolika aplai- su baime žiurėjo in mane, ati
dariau visu plocziu burnair
ke pulkas isz Omahos.
piktai urgzdamas pa rodžiau
jiems mano dantis isz d rarnPaskui sma rkiu
romis paskui mm u Tik-Tiku blio kaulo.
kuopa. Netikėtai suaidėjo su- rankos pamojimu isztraukiau
ta rtas riksmas-ženk las, kad mano dirbtine su dantimis ir
sužaibavau ja nustebusiu aky
artį yra geras grobi?.
Beregiu'! visi pasuko deszi- se. \Tisi dideliai nustebo suriko
nen. Mudu pasiskubinome pas pradėjo trauktis. Puolu pir
myn, einu prie burtininko. Bet
kui juos.
Tuojaus pamalėme baisu tasai nenorėjo manos laukti
regiui. Anl žeme? gulėjo negy- Persitikrinęs, kad m z dides
va moteriszke isz kokios ten nio laipsnio burtininkas, n e re
Tik-Tiku gimimas. Buvo ji dar iii saviszkiu tarpa.
B3t tas jam nepagelbėjo. Su
neseniai mirus, bet jos kūnas
baisiai buvo raupais ir žaiz- ga vau ji ir tuo kartu jau ne
domis subianrotas.
Prie jos asz pradėjau baimingai szaukglaudėsi kokiu penkių metu ti, bet jisai, muszama^ per žan
berniukas. aiszku, jos Minus. dus “ stebuklingaisiais dant iMotina ir suims*palikti numir mis. ” Kova iszlosziau.
O likusius invvkim Tamstos
ti.
baigė
Jau burtininkas paeme ber- galite patys suprasti,
įlinka už rankos ir rengesi su tėvas Karolis.
Sziandio Tik-Tikai yra
triufzkinti galvos kausza, kuo
met mudu prie* jo pripuolė, |>a- gerai žydinti misija. (> kas taip
rodeme Wincb(*stcrio szant u- padare! Pimuausiai ..-rrr ADCSZ ’
pats Dievas, o paskui, — ma
va.
Burtininkas sugriežė dant i ne “stebuklingieji.”, o goriau
dramblio dantvs. mis, bet pasitraukė.
Verte K. M,
Jam parodome, kad moteriszke palaidosime, o kūdiki
paimame in savo globa.
ANT PARDAVIMO
Bet tai pamate Tik-Tikai inNauji namai Frackville, Pa,
tužo: jiems isz dantų atimtas
skanus kąsnis. Ir butu jie mu Preke $4,600 ant lengvu iszmodu in gabalėlius sudrasko, jei keseziu. Toipgi lotai minėtam
gu nebūtu bijoję paslaptingo mieste. Apie dauginus dasižisios ‘‘ perkūno lazdos” (szau- nokite ant adreso.
V. Lapinskas
tuvo).
601 W. Mahanoy Avė.
Pasinaudojo momentu ir be
Mahanoy City. Pa.
kliueziu palaidoje numirusia, o (t.O
vaikuti paememe palapinėm
Buvo jau vėlybas vakaras. Lau
kiniai sustojo toje paezioje
LlETUVlSZKAS GRABOR1US
vietojo nakvoti.
IR BALSAMUOTOJAS
Ilgai neužmigom, bet galuti
♦
nai nuvargo nžsnudonio.
Nežinau knrj ja|i buvo va
landa, gana to, kad prikelia
mudu laukiniai
szauksmai.
v
Szokome ant kojų. Žiūrimo Laidoja kunus numirollii pagM nattvaiko nėra: Tik-Tikai pavogė. jausiu mada, Pigi krokę. Teipgi
Bėgamo in ju stovykla: bur- pristato automobilius viHokiems
tininkas jau laiko ji savo ran reikalams.
Parduodu visokius paminkius, dide
kose.
lius ir mažius už pigiausia preke, to
Parbėgu paimti szautuva. dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai
Bot ir jisai kaip vandeny žu kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
vęs.
mis pigiau geidaus parduoti negu kiti.
Atėjo pavojinga valanda. 333-335*W. Centre St. Mahanoy City
T

Kielikas Už Geriausia
Pasidarbavima.
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Ant. J. Sakalauskas
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
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Asz jum saka lėliai duosiu
rod a f
Jeigu katro mergina nemyli,
Tai tegul po nogiu tyli,
Juk ir mergina savo valia turi 1
Ne in kožna kvaili žiuri?
O jeigu su vienu meilei pa
sikalba,
Tai kitas tuo yma sau in
galva:
Tuojaus ant merginos visaip
•prasimano,
Visaip iszmislina ir plusta
kiek tik iszmano,
'Fai no gerai,
N o d že n t ei mo 11 i sz ka i.
Daugelis pas mane raszo.
Ir labai praszo:
Ana ta mergiea sziokia,
Tai tokia,
Veidus malavoja.
Ra ud onai k va r b u o ja,
Akidorius ant nosies turi,
Isz augszto ant vyru žiuri,
O jeigu ant. tavos ne žiuri,
Tai kam tu vaikinia ant jos
piktumą turi!
Tik kvailei teip daro.
Savo pusgalvystes varo,
Bot no iszmintinga mergina.
Apie tai bus gana.
:k

In Amerika insigavo,
Mokytas bubąs isz Liudvinavo,
Kur novos didelius mokslus
pabaigė,
Koki ten stoną sau priėmė.
Pribuvo nuvargins,
Pasmolias, apdriskias,
Apsknrtias,
indnsias.
Gavosi in viena vieta,
Czion ne yra minėta,
Isz pradžių kaipo pastumdėlis
Ba nieko neiszmane nobagelis.
Dirbo ka galėjo.
Bosas pasigailėjo,
Liopb kad tepliotu,
Szi ta peekiotu.
Sunkei isz pradžios ėjo,
Ba Lietnviszkai raszvti maž
mokėjo,
Kelis metus teip dūsavo,
Ant galo būdas atsigavo,
Mat, vargo neturėjo,
"Fai ir ketera pastate.
O kad galvelių maža turėjo,
Plauku kirpti nenorėjo;
O isz tosios galvos,
Juoku buvo visados.
Juokėsi visi in kur pasisukoK
Visi turėjo in valos juoko,
Iszįikro ant blozno iszžiurejo,
Ba ir asu neturėjo.
Ne augo ne skuto,
Tai nors lu»pa suko,
Ant pagalios to susilaukė,
Butlegeriauti in Westus
iszt ra ūke.
Jeigu tas vaikas,
Suvis nepapaiks,
■n
Fa i gal da užsilaikis,
*
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nekenks, Tai vieta, kur per
Senpves paprpcziu einant, poųkiolika metu darbavaus. Ji
priesz užgavonias, vietos kle yra Belgijos Kongo gilumoje
bonas pasikvietė mane keptu ir tos žinios jums užteks.
Nežinau kodėl, ar ten delei
kasztonu paragauti. Neilgai
t nik os in pavakare nzsiren- drėgno oro, ar kad menka tu
giau pas mano jaunystes dran rėjau valgi, gana to, lead 37
gyvenimo metais pameeziuu
ga.
rr
Klebonijoje jau buvo būrelis visus mano dantis, Fn rojau
sveezin. Beveik visa vietinio gryžti Europon.
Mano virszininkai norėjo su
valscziaus valdžia: virszininkas, sekretorius, turtingasis laikyti linine, kaipo Jeminarikaimelio žemdirbys, gydyto jos mokytoja, bet asz visaip ju
jas, musu vikaras ir dar vienas prasziau, kad leistu man sunepažinstnmas. Niekad jo ne gryžti in Kongo.
— Tur but nenorėsi vykti
buvau matos, bet isz rubn t no,į
pažinau, kad tai misijonie- inisijosna be dantų ! — klamia
karta manės vyresnysis.
riaus besama.
— Dirbtiniais pamainysiu,
Turėjo
jisai gana malonu
T
i^zvaizda. Ballucziai jo plan- — sakau.
— Dirbtiniai.-! Bet ar tai
kai raitėsi paausiais, o plat i
sidabrine barzda denge pla- ne daug kainuoja ? Manai, kad
ežia krutinę, Buvo tai žmogus turimo tam reikalui pinigu?...
Tėvui nieko nekainuos,
nejaunas. Bet jo malonus, ly
Szia ip t ei p suradau mano
gus veidas, raudoni skruostai,
fiindatoviu ” ir jau ga
gilus pažvelgimas, jo tiesi isz- dantų i“i fiindatoviu
vaizda ir malonus mandagus lėjau iszvykti misi josim.
Kelioms savaitėms praėjus
kūno judesiai sako man daug
paskyrė mano su kitu broliu in
gero apie ji.
Ak. brangus proleso- Tik-Tiku gimine atversti prie
riau, — atsiliepė gerbiamas I ikojimo.
TFai •yra Murinai,T labai mažo
k lebonas besisveikindamas su
manimi: — koks tamsta geras, ūgio ir savo didele gyvenimo
kad : atikai su mumis la vaka < lali pralt'idžia medžiu szakose
it beždžiones. Isz tiesu atrodo
ro praleisti. —
Pasisveikinau su \ įsais ir jie it ožiukai, neūžaugos. Galies 1nepažiubtamuoju sušilai* na, ankszczio turi apie tri> pė
das, kiti mažiau. Biaurus, iszkinu.
O t lesa, — at?įprasze si braiže, gyvena daugiausiai
klebonas,
d; 1 r jųdviejų ne- isz to ka nlantacijose pavagia,
ar k a pasiseka s n saidoko pasupažindinau.
Czia tėvas Karolis Colomba grlba, sumedžiot i. Saidokas,
misijouierius isz Kongo; par- tai ju vienintelis ginklas, Bet
važiavo sveikatos pataisytu. — jie ji vartoja labai gerai, Valgo jie viską
viską:: žalczius, žiogus.
Profesorius <1 'Anui balas.
Abudu
Abudu geri medžiot O - rupuže4, vabalus, bananus, inanioku >zakiiis ln«t užvis la
jai, — insikiszo O*y d y tojus:
vienas laukiniu.' gyvulius, O biausiai jiems patinka --jeigu
ant ras * žmonių sielas med- tik gali gauti žmogėną.
Mu>u mišiniu darbu pradžia
žioja.
buvo gana
srana juokinga, nors jr
Su tuo skirtumu.
- at- labai varginga.
siliepiau.
kad a>z naudoju
p
Kuomet su rasdavome rTik
smarkias priemones, o tęva
Tiku būreli, jie begdav o ir
— Visas. na baigė misijoslėpdavosi nuo mus kaip peles..
nierius nusyszpsodamas ir pa
Mudu paskui juos, Rodome
rodydamas s k a i sc z i 11 s dailius
jiems ženklais, kad ateiname
baltus dantis. — Teip, visas
pas juos kaip draugai. Jie \(*l
priemones: malonumo, kantru , bėgt i. Mudu paskui.
J’ikra
mo, prievartos...—
medžiokle.
Tamstos galite
— Net pri(‘vartos? — ne
juoktis, bet kad jums asitiktu
tikėdamas, paklausi* jaugiu t is
kaip mudviem su broliu, lanmusu kunigas vikaras.
dyti po prietamsius, ? usipaiTeip yra net prievarniojusiiis tankius miszkus. piltos, -— atsake misijouierius. —
nus užkroeziamuju ligu, kad
Dažnai knmsztis giniau pajums pro ieitu beveik per ne
gelbsti už geriausi pamoksla.
nustojamą lietu, iki keliu pur
- E, e
ne? nt i ko gydyt ovyne isz supuvusiu lapu brai
,|a>.
džioti terp varliu, žaleziu ir
— Musu gyvenime,
4 esc
skorpionu, laipioti it voverėms
tėvas Karolis — reikia mokepo medžiu szakas, miegoti ba
ti naudotis visomis a py stovo
loje, valgyti tukstanezius biaumis ir mokėti pritaikinti i n vai
riu nieku ir vis nuolatos būti
ria s priemones. Ar m* rytoj
pavojuje, tikrai visai kitaip
szv. Apalonijos? —
jaustumėtės.
— O taip, — atsakome kar
tu.
Tik-Tikaiu pirmiau pailso
Taigi jau du metai su bebėgdami, negu mudu juos
besivydami, Galutinai suprakako, kaip ka tik nebuvau gvr**.
vas isz mano odos iszvilktas ir to, kad mes neturime jiems
iszkeptaj. suėsti už tai, kacLisz- blogu velijimu. Tai- buvo ant
gelbejau maža kūdiki. O ar ras musu evangelinio darbo
Tamstos žinote, kas mane isz- aktas.
gelbejo isz tos nelaimi s ir kad
Apsigyveno ju tarpe, stengraliu D i (‘v o pasauliu džiaug- giavos jiems būti kuonaudint is!
giausi o net kartais būtinai
reikalingi.
Szautuvas
Gydydavome ju
Kur ten! —
žaizda;, jiems laukiniu gyvu
Stiprumas.’
li 11 mėsos priszandydavome,
Visai ne! —
vienu akvmirksniu sukurdavo
n
Draugai .* —
me ugni kuomet jie patys daž
nai po keletą vhlandu apie tai
Tai kas-gi isz gelbėjo? darbavosi. Galutinai po kole
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
— Tuojau pasakysiu, Bet tus menesiu Tik-Tikai suprato,
Su 283 Naujais Paveikslais.
pirmiau turiu praneszti ger- kajl Baltieji yra geri žmones ir k
C ^44160 Puslapiu.
biamemis, kad ne tik savo gy jiems naudingi ir kur kas ga r i
vybe iszgelbejau, bet teip la lingesni už ju burtininką.
8 coliu ilgio, 5^4 col. ploczio
bai užimponavau vbapi kai
Reikia atminti, kad Tik-Ti h
mui, kad trumpu laiku visi jie kai teip-gi turėjo savo burti
i
Pagerintas ir padaugintas
1^
’
i
v i rto K ri kszczion vs.
ninką.
iązlpidįipas. Sudėtas per se
— Tai kokin-gi budu ? —
Buvo tai neinspojainojo am e
novės ir szos gadynas astro-;
iO
nekantravo gy d y to ja s.
žiaus asmuo, begalq
boįęaldĮ
biaurus, m
:■'<?■>■>’i
1 j'j
1
Maurus
Jogus ir isztrąiįktas isz viso
B
Sztai, — atsake misi- nesiskaitas su priemęiuems
prieth^nems sa Si
py
kiu senraszczim Iszguįdauti
jonierius. Atidaro jisai burna, vo tikslams atuęktiAstipresnis
i|
kiekviena sapnu
sapna ir kas ateD
ateb
0$ l|||
suspaudė dviem piratais vir- o ypacz apsukresnis už visus
tojo stosis. Su priedu plano2
1
szutinius dantis, iszome juos savo pavaldinius. Airzku, jei
tu ir visokią fyiprlu.► • ♦ • •
visus kartu ir padėjo visa žan gu lik butu is'ždryscs, butu gy
Knyga puikiai -(Uuoziai
dą ant ttalo.
vus mus Raituosius sue,des. Jo h
apdaryta kietais aadeklineia
Visi nustebome, bet greitai manymu, mudu atyjova jo val
S5'?:, $1.50
•I apdarais
OtWiT*'
"
s
"
”
x
"
pasigirdo skanus nesulaiko džia mažinti.
t
įO
d
mas juokas.
'•> t
WW3
Mah&noy
City, Pa.
Kųoptet nus^aiĄįpojpo, tė SzAąl viena Vasario menesio5’
i.).
♦
vas Karolis pradw pasakoti diena ejoyuni^iudu^H i? ngpo-'j
s
j k"' 1 1 1! *

LEGALES PROBLEMOS KI saeija mokama nud sanvaieziu
* t AKOSIOSISZ DARBI
isz5 kuriu 300 savaieziu
savaiežįu yra žeįo
m i a tįsias maksimumas ir ihirNINKU KOMPENSA
gijos Bilu.
t is ar naszles isztekojimas, didžiausis maksimumas. Atsiti.
Darbininku kom pensac.i jos kimo vi siszko sunegijejimo,
Jung'ti'neso Valstybescj, tai yra mokama invairiai nuo 260 sappinigai mokami darbininkams vaieziu iki gyvos galvos. Atsi
didino
i no ssunegalejimo
u nega 1 e j Ira o
ar ju szeimynoms, kuomet dar tikimi* did
bininkas užmuszamas arba su maksimom mokeseziai 150 san
žeidžiamas. Tai yra tam paties vaieziu ’Montanoj. Jei aprubetas apdramlos pamatas, taip žiuoti mokeseziai atsitikime
kad už sužeidimo fakta susida mirties jie mainosi tarp $3,000
ro pakankama bila apdraudos i r $7,800 kaipo maksimmnąs.
iszmokejimui. Sidyg Jungtiniu A įsitikime nuolatinio vjsiszko
ir
Valstybių teisiu, sužeistasis, ) supegalejimo tarp $3,(X
jei neapdraustas darbininku $10,000 ir atsitikime dalino su
kompensacijos statutu, turi su negalejimo nuo $1,500 ik; $6,rasti legalius kelius sudarymui 240.
Keliose valstybėse neapsigytrijų dideliu apsigynimu, ku
riuos teises leidžia tiems, ku vene ateiviai prigulintį sužeis
tajam gali jgauti paszialpa.
rie susižeidė.
1) Darbininkas turi inrodyti j Kad ja gavus,. darbininkas turi
kad sužeidimas jokiu budu ne- tnojaiis sužinoti nuo prityrusio
pa-darytas isz jo paties TnuvĮisi- advokato ar legalus paszelpos
draugijos ar Darbininku Kom
žiurejimo.
2) Darbininkas turi inrodyti, pensacijos Komisijos nario, ka
kad jo sužeidimas nepadarytas i n s t a t y m a s parūpina.
isz jo draugu darbininku ne
—F.L.I.S.
apsižiūrėjimo ir
3) Darbininkas turi inrodyti,
kad samdininkas ima visa at
sakomybe at šit ik i me suzeidimo ir mirties.
Sziuo
laiku
priverst mai
kompensacijos iustatymas veikia dvylikoje valstybių; bū
Jau užbaigem daryt
tent, Arizona, California, Iha
Nauja Dideli Sapnoriu.
do, Illinois, Maryland, New
160 puslapiu, su dau
York, North Dakota, Ohio,
Oklahoma, Utah, Washington,
gybe nauju paveikslu,
ir Wyximing. Kiti instatymai
iszaiszkina visokius sa
daro kompensacija renkama
pnus kokius žmogus
tris-deszimtyje valstybių; Ala
gali sapnuot,
Knyga
Colorado,
Connecticut
,
bama,
puikiai drueziai apda
Delaware, Georgia, Indiana,
ryta kietais audeklinei!
Iowa, Kansas, Kentucky, Loui
apdarais. Preke su nu
Alai ne, ..*.<<
v.n
. v.->,
siana, Maine,
Massachusetts
siuntimu tiktai $1.50.
Michigan, Minnesota, Montaeb ra s k a, Nevada
N
e va< 1 a, New
na, N
Nebraska,
Nevada,
Hampshire, New Jersey, New IF. D. Boczkautkas-Co,
M exico, Oregon, Pennsy 1 vania
Mahanoy City, Pa,
Rhode Island South Dakota
I’exas, Vermont, Z
Tennessee, rr
Virginia ir I
Virginia, West
KNYGELE NAUJU
Wisconsin.
DAINŲ.
Darbininku kompensacijų in Įi
stat ymas nepadongia visu darTeipgi tinkamos kaipo «!!••
bininkn. Paprastai, ukes ir na
ir dekliamacijoz.
mu darbo darbininkai negauna
kompensacijos atsitikime su
Apie Kare.
žeidimo ar mirties. Dvylikoje
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rugvalstybių — Arizona, Illinois,
piuezio 1914 mete.
Kansas, Louisiana, Maryland t
Lietuvos Rauda.
Hampshire,
Montana, New
Mano Gimtine.
New Mexico, Oklahoma, OreApie Skausmą Lietuvos.
gon, Washington ir Wyoming
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
instatymai lieezia tik pavojin
Pilies Apraasymas.
gus darbus. Valstybes ir mies
Lietuvos Paminėjimas.
to valdžios darbininkai komSonetas.
pensacijon inimami sziose val
Apie Dubisa.
stybėse — California, ColoraApie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
do, Connecticut, ' Idaho, IlliApie Kalvarija.
Louisiana,
nois,
Indiana,
Naujos Eiles.
Maine J Michigan, Montana,
Apie Senove.
Nebraska, Nevada, Now Jer
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
sey, New York, North Dakota,
Finis.
Ohio, Oregon, Pennsylvania 1
Kalinys.
Rhode Island, South Dakota,
Ruteliu Vajnikelis.
Utah, Virginia, West Virginia
Szventas Petras.
ir Wisconsin. Ligos paeinanLietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
ezios nuo darbo padengiamos
Apie Piemenei!.
sziose va I st y be se, Cali f or n i a,
Myliu.
Connecticut, Illinois, Massa
Daina Sieratos.
chusetts, Minnesota, New Jer
Apie Daratele.
sey, New York, North Dakota^
Apie Meile.
Varnai SudŽiomįs.
Ohio ir AVisconsin. Oklahomoj
Apie Vanda Lenku Karalaite
samdininkai, kurio turi mažiau
Apie Mainas ar Kasikiai.
kaip du darbininku 'kompensa
Apie Lietuva.
cijos instatymu nepaliecziami.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Instatymas nepalieczia samdi
Atminimaa Francuzu Kares,
ninku kurio turi mažiau darbi
i •
u•
»
Palszis
Bambizaa.
ninku kaip trys sziose valstyFinis.
bose; Kentucky, Ohio, Texas,
Apie Jaunikaiti.
Utah, ir Wisconsin; keturis
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Dūkta.
Coloradoj, Meksikoj ir New
Apie Merginas.
Yorke;
pen k is Connecticut,
Apie Barneli.
Delaware, Kansas, New Hamp
Rinkimas Vaikinu.
shire, ir Tennessee; szeszi dar
Merginu Rauda.
'k<
bininkai Maine * ir Rhode Is
Apie Mausdu.
Apie Davatka.
land; deszimts Georgia; vie
Lietuvos Hymnas.
nuolika, Vermont ir Virginijoj
Apie Petrogrado Lietuvius.
ir szesziolika A laibumoj.
Ims Merginas in Vaiska.
Iustatymas reikalauja mini
Kur Prapuolė.
mumo ligos laikotarpio, nuo
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
vienos iki dvieju sanvaieziu
Žydu Rauda.
kaipo sąlygą mokėti kompen
• «
sacijos paszialpa. Tas neihima
S2 puslapiu. Atšaki spau4a« t
medikules ir ligonines pagialSpavdiata ant drūto* iopi«S
rot 1peplerfaeis 1
bos, kęs turi būtį suteikta tuo
PRSKB TIK Me.
'
jaus.
Siuskite piniruė atempomto.
Kompensacijų mokesnis priklauso nuo a|gu» sįu^lygu Jigos.
t4W. D. BOCZKĄUSKAS-CO.
......
,ni .
.
Daugumas valstybių
moka,
U
MAHANOY CITY, PA.
sanvaitemis,.
arba
visa
kartu.
’
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fA.tsitikjzae mirties, kompeu- t Vi
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Jus Chicagos luteronai,
Darote biski negerai,
Jaigu szventa Kvangelije
iszjuokote,
Ir in žodi Dievo netikite.
Kas bus,
Kaip smertis pribus ?
Kaip akys <pabals.
Kūnas atszids;
Kaip velnias dusžia iązplesz,
f n pekla nunesz.
fti rasztcį įizvęntp uąįjcąitnte,
Tikybos savo nesilaikote.
Kaip arkiei gyvenate,
• Ant Dięvo
Divvo nepamenate.
nepamenati*.
Jeigu (la karta Hąžinosiu,
n TaLapie sodną ^įčija 'pa
$įtiksi u,
I
.1x01
insiipyks.
Kol »o
ne insįpyks.
Per szonuB duosiu,
ia^QJioSiu.
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ŽINIOS VIETINES

L

; ida
\nldže pavelin O ai
ryti Tania k ves bravoru,, kuri
buvo uždare praeita meta.
AJnczin vela Ims.
1 larbas ant ('ent re 111 v
ežios eina spareziai ir kaip ro
dos darbas Ims u žl taigi as in
paskirta laika.
.Ieva Vaieikauekiene, 49
met n, gvvenanti ant 00b \\ .
South uli. iiukrit
nuKriio' nuo t repu
kada apmirė ir baisei susižeidė
galva. Likos nuvežta in Ashlando ligonbntia.
— Szv. Povvlo Reformato
rių klebonijoj likos sitriszli
mazgu moterystes Ma\ ne Be\ non su Antanu Kazoku. Lietu
viu.
Valdže prasi*nt r "tl tllO.",
kurie subjaurina paczt ines
skrvnntes, jog bu<
naujės
aresztavot a<s, jeigu nopal iau "
savo bjaurio darbi ). Už loki
prasižengimą valdže baudži
ant 1009 doleriu ir tri" metus
in kalėjimu.
Angli" dideliiio"ia ma
gazinuosia jau iszsibaige Ah
ramse kur kompanijom l'U\'o
supylia milžiniszk ii" k a I n 11".
Angli iszveže in pamal i.
--- Narbutas, sūnelis Marce
lio Lapinsku, 337 W. Pine ulv
ežios, a]»vaik"Zt inejo "ukaktu
ves keturin metu. Tėvai pareu
ge bankieteli del "avo "mieli < I
ir <upra"Ze jojo draugus kurie
turėjo linksma vakarėli.
M rs (’. 11. Liaeho\' iezie
ne, kuri laike ziegoriu sztora
ant W. (’ent re uli. mire Node
lioje nm> vėžio ir ta paezia die
na likos palaidota pagal Žydu
papratinta ant Pott"villi-" Ž\
diszkn kapiniu. Pamaldo" at>i
buvo "zkaloje ant kampo ( 'a
tawis<a ir M . Mahamp .
Nedclioje at."ibii\<» P-'"Z\ ent in ima " dalie.' Lietuvi"/.
kn kapiniu. < ’cremonije ai Iniv (I
Kum Dumcziii" isz Shenadorio.
Kum Klovomis i"Z Si. l’lair ir
Kum (’zesmi. Kum Klevelius
pasakė trumpa pamokslą kuris
labai paliko daugeliam" žm<»nim
1 *oiia i Joną" Zrrnaiic
kas. .Juozą" \’aieickaiiekas ir
Marceli U" 1 .apiiiska" iszvaziav o in \\’h įle Ha \ <m gr\ ba ut i.
Parvežė kelis gurini" puikiau
siu kelmncziii.

■

Į

Mount Carmel, Pa.

Joną"'
Sadauskas, kuris bir o girta"
kada važiavo namo isz Hazle
tono, kur jojo automobilius ap
siverle, užmuszdamas Frana
Novakovski. likos aresztavolas
ir uždai) tas Po’ttsvilles kaleji
nic.

St. Clair, Pa.

Anl paliepi
mo unijos virszininku, 25 meiteinanee darbininkai apleido
savo darbus St. ('lair Coal (’o.
Kompanija ant to nepaiso il
angli toliams Koduoja su pa
gialba "uvo bosu ir kompaniezmi darbininku.
('zionai" randasi
t u la
moleiele, kurio." pasielgimai
yra la ba i nepadori i r vert a su
di audimo,
(Josios pravarde
a-pla i kerne ir inteikem del p.
Balt rn vienos kuri su jaja pasi
mat i".)
t žirniais St. ('lair ('oal kom
panija pradėjo i lirbti “angli
nes plytas” isz augliu ir dorlo
kurias žmones jau iszbande ir
sako, kad gerai kurinasi. Vis
kas \ ra pa rengt a dirbti taisos
plytas kaip tik st ra i kas nžsi
P.
ha i g".

Hazleton, Pa.

I ietnvii:
kunigas Simas <).
jiarapijo."
Sfuckns apskundė ))ara])ijo"
in jo
komitetą už kiszimasi m
reikalus, nes neduoda jam pamaldas ramini atlaikyti.
Kaltininkas \ ra Jonas Rėk
laitis, Juozą" Zajanckas ir An
tanas Žukauskas ir dar d v vi i
kurie gavo la i k i na
ka kitu,
ilra-.i" me tIPD t'-se jo Mel .earn
Vaidai buvo buv o 21 b’ugsi-jo,
bažnyezi<. jo.

Worcester, Mass.

M a re
Buczko, > met u, i r .p - 7 metu
dūkto Tessio sudegė mi rt inai
pereita savaite. Mot
Motina
i na pyle
kerosimi ant ugnies.
ugnies, liepsnos
sieke Įlieta, kuri ekspliodavo ir
uždegi- p. Buczko ir duktei"
apredalus. Motina iszbego lau
kan rėkdama. (I vvenas pas
juo." Juozas Lody.' atbėgo jai
iii pagalba. 1 iepsna užgesino,
ir bego prie mergaites. Nuvežto." m ligonine. mire uz į tor< >s
\ a land u.

Trecziu s v k i u band)/erzo:
Ar galiu pa"ima- msa per.'iskirt nesiseki' Anta
nelei ir Adomui Tataroniams.
lyti su ponia Žioplait ienia .'
m
Tarnaite:
Nėra įoMos na Jie negvvena svkiu ir nešikai
ba jau nuo 1917 molu. Tatar t r
mie.
uis buvo gavės perskyra laikiSveczp":
<) kada sugryž !
na i, bet žmona pasi])rieszino
'Tarnaite:
Nežinau, ha da
i r per.- k y ra buvo panaikinta.
noiszejo. “
1924 metais ji reikalavo diver
se, bet praszyma.s buvo atmi
tas. Dabar vėl atmeti- Jie turi
si-])tvnius vaikus; vade IK99.
1 Jot u vo j,
\. L.

FLO ELECTRIC CO.

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA
in Namui, Sztorua, Mokslainea, Bažnyciai ir kur tik yra reikalinga
HJrktrikine Srviesa. Teipgi parduoda

..... —..... . .. —.................. .. .................... ..

Chicago. — P-le Hedda She
palas. 20 m., SIS
SJH w.
\V. .‘T, Place
per • avo advokatu l'jigene Me
Garry. Superior posme užvedė
byla priesz žinoma Bridgeport
real estatemana (’harles P. Suromskis, 33.52 S. Halstad St. Ji
rei kala uja
isz
pastarojo
$50,000 at lyginimo, < > tai už
tai, kad ji." esą karsztai prie
jos pirszosi, t ei ko visokias do
vanas, ketino ja vest’, bet pas
kui savo jirižado ve." t i ja neiszpi Ide.

s k undo,
n mia asas
prasidėjo kapiniu puoszimo
dienoj, 1924 m. J i dirbo pas
Suromski už > t emigrate. 'Fa
IMsak

Neseniai dar
laikai. kaip
j Lieti voje* griaudė perkūnai ii
paranku aidai, degi* isztisi kai
mai, o žmones bego vis t oi vii iii
rytus nuo karo baisenybiu.
T’uo laiku *gvveno
gyveno
Trapisz
•
1< in kaimo prie
mi"zk- lio p;imaldi naszle Joniem4. Vnrghr
JsTi ji gyveno. Iszsikasmi žemojo grintele, vos langai jos
buvo augszeziau žemes, sloga
apdengė eglių ilgomis ."/.akomis ir tai]) vargo ji ten nuo pat
karo pradžios. Prie savos tu
rėjo dukterį ir pora paaugęjn
siu anuku. Du k les vyras iszejo
karau ir Dieva." žino kada
grvsz ir ar ka,da nors sngrvsz.
Bet sztai ptisigi rd o Trapisz
kiu apiolinkeje neramus gar
su i. L z vakaru szono žmones su
visu savo turtu bego. Baime
apemo ir rTrapiszkieczius. Kas
gyvas gelbejosi arba artimame
misz k e, arba bego bainjes ve
jamas toliau iii Uetuvos gilu
mas.
Sud/.e Loin." W iegand Col
Tik viena Joniene nonmsimi
lins isz New Yorko, kuris turi ne. 'Tiesa ji kiek neprigirdo ir
tik 4 pėdas iirr 4 colius augsz- ne teip baisu atrodo armotu
ezio ana diena atlanko Indijo- trenksmai kili]) kitiems žmoniszka Ifora
era Seneca Indijonu, nem.", bet .Joniene dar'ir todėl
('at t a ra ilgus, N. 5 . suėjo su In- buvo rami, kad ji buvo pa ma Idi moteriszke.
dijoniszku palieijaid u
Užėjo Žiemos szalcziai Snie
man I ’ierce, k n ris turi (i į >edas
ir 9 colius aug."Zczio. Indijonas gas braszkino medžiu sza kas,
avo ranku poną sli aplinkines tvoras. () priesz vis
paėmė ant sivo
Cos kur
džia kaip’ mažia usia k nd i k i ir slinko artyn ir artyn.
fo(ografislas juo • nut rauke to bėgti. Visur szalta, sniego bu
kiam padėjimo.
vo daug. Net tikrai nei nežinia
iii kuri szona bėgti, kad prieBrooklyn, N. Y. . Spalio 10 szu nesutikus.
Visiszkai atsidavusi aid Died. nakti. tie:
tie.Maujer St. ir
I nion Ave. in ramiai važioii- v<» Apvaizdos Joni i-ne dažnai
kalbėdavo ražu neziu ir savo
jauti Lietuviu auto nmbili i 111 e ko tekši kebas ir ji apverto, anukus raginda\' () prie maldos.
(eip kad visi I jetuviai vnziuo- I ’a.1- ieme ji karta sav'o maldų
janl i pateko apaezion. Prade knvga ir prade- įo skai t \ t i i n
vairiausia." maldas.
jus szaukti pag I bos. pri bego
Anūkai net iek ka/l mėgo
žmoniu, kurie atvertė antomomelstis jos klausė, lik kad
bili ir paliliosavo kolei vius.
kurie buvo pusei inai > užeist i j'ii'ins buvo ramiau prie .' n vos
moeziutes, Ituri nei karo, nei
Tris ja t nujaus nuvožė
jo baisenybių nebijoji i.
Kateriuos ligoninėn: automoBet sztai ju
jo mocziule per
bilious "j\ įninkąs, biznieriau."
smili ( menesio laiko) - F. Mi- skaito \ iena malda. Ji skambė
jo kaip tai nepapra<l a'. J»»je
liszauska ; jam ranka užgavo;
i
O", negaliM. Dudonis, 147 Starr■ Si. — buvo praszoma. rod
labai sužeist; is: galva su t relik mu daiktu.
\'i.-agalingiaii"is Vicszpalie
ta ir palei aki tu re j o szo.* zis
mautos zoI >i(‘V(\ skambėjo maldos
dygsnius; J. K a n isza uskas jiuo
džiai, tu galingas esi pastat y t i
Di\ision Avė.
ranka inlauže
i r nugarkauli ."udauže. N esii- galinga mitra ir apsaugoti mu
žei.Hi likos S. Dudonis ir J.
Belskis.
Telaikai »<> szo! ei i ir?"Zt a VO ;t
jis prisipažino kalt u. nes va
žiaves 40 myliu in \alanda.
M i Ii* zmiskas karo negalo< va rtol i. nes labai sudaužytas.
F f't

i t

4 4

Queens ('omit v Supremo
('ourle prasidėjo bvla k u n. N.
J. F’et kaus sn ‘‘ J.aisve’
prie
teisėjo p. ('ai ' well. Kun. Pet
kaus advokatn yra Lietuvis, p.
A Venci ns, (Jo “La is veI'Roe. Dar vakar\ kszcziai ir I recziadienv Lzrvto girdelis lak
viceziams jn paežiu advokatas
pataręs geruoju taikintis ant
kum Petkaus paduotu atszaukimo szmeižtn ir piniginiu bzlygu, bet laisviecziai toroje sa
vo konferencija ir nutarė \ arvtis per teismą.
Teisme laisviecziai priskvie
te daugybe savo liudininku, t n
tarpe ir buvm ia kum Petkaus
gaspadine: teipgi jie atsigabe
no visus kompletus ‘‘ 1 ^1 išveš”.
knr t ik bir o apie kum Petkų
-V.
raszvta.

4 4

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
*

i ■N

4 1

soris buvo labai kurezias tada
uos jam skaudėjo ausis. Atėjus
merginai profesorių s paszauke:
Ar buvai tamistelia va
kar teatre?
— Ne ponas profosbriau,
gulėjau lovoje.
— O ar daug įen buvo žmoniii?...
Mergina užsisarmatinus isz
ejo ir daugiau neatėjo pas ji. *

MIKAS MOKĖJO
RASZYTI FAIN
ANGLISZKAI.
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‘ ‘ I )cde Jonas Lewi.' 1 r J*1.1** moterį- Ludvika gyvenanti
terp kalnu Pi\io Mountain, Kentucky, kuris turi 111 metu, o
jojo moterį- 100 mot u, da savo gv venime nemato a nt onmbiliaus ne geležiu kelio, nežino kas tai yra radio ne fonografas ir
nemato krntamuju paveikslu. Kada juos nuvožt1 III art ima
1 >
."telaikius ’' senukai
senuką i net apsi
miesteli ir parode jiems tuos
namo kanuogreiezia nsia,
verko ir meldi- kad juos nuvežtu
nes tu i, ka mato. via velniszki iszradimai.

su nameli nuo prieszu užpuoli
mo. Vieszpatie, teiki" lai padarvt i, mes Io karsztai Taves
maldaujame per m 11 s 11 V ii-"/.
pat i Jezn Kristų, K uris " n Ta'I
vimi ir Szventa ja I Ivasia gv
vena ir karaliauja Pievas per I
amžins. Amon .
\ a i k 'le/.ia i, at ■ i liepe Jo
niene in annkus:
ar jus ži
note, kad Dievas mii"ii maldo"
gali iszklausvt i, jeigu l i k mes
su pasitikėjimu jo maldausi
me apsaugo!i mu< mm į irii-"Zii ''I
mocziule
lai’ p
Bet
mums neiszpuola mm Dievo
tebnklu praszy t i.
'Teip vaikeliai
Praszykimi* 1 ik Jo, kad mus apeint u
mm nelaimes.
Girdėjau, kad
jau prie.-zaį apemc musu sodžiaus dali. Iki vakarui gali tik
rai ir pas mus Imt i.
!
Suklaupė s'įsi
iiammzkiai ,
maldavo Dievo)
iiuoszi rdžia i
apsaugoti juos nuo prieszu ir*
nuo nelaimiu, < > pakilę." lauke j
vejas pradėjo sa v o gra u< I žia i
daina austi, besisuki liedama^ j
didelio mis/, k o medžiu tarpuo |
3 >

se. Sutemo visiszkai. Atėjo ne
rami, szalta, audringu naktis.
Ihitu vargas buvęs, jeigu Imtu
ajieje prieszai ta menka bet
szilta Joniene *s gusztele. Iszauszo rytas. Saulutes rausvi spin
dūliai palytėjo suszalusi miszk a ir greitai atsimusze nuo medžiu in bakūžėlės įauga I >a ža
diim jo \'isus gyventoju" į iri e
szvlesios dieneles.
.Mocziule, žiūre k, ŽIU
szauke viemi." anuku:
rėk!
Ibevulis mus galingu muru
<apsupo. I r niekas pas mus neatėjo.
'l'aip, šuneli. Dievulis
paliepė vėjui smieszti pusnyną,
užversti iki pat kraigo musu
bakūže ir prieszai jo." nel >era
do. () kuomet ju > dar miegojote, jau asz buvau kaime ir sužinojau , kad prieszai iszejo tolinu. t birbinkime, vaikueziai,
Dieva ir jam dėkokime, nes jis
mus apsaugojo nuo szalczio ir
nuo mirties rniszke. —
I )aug nereikėjo anuku ragin
ti : Jie pamate patys, kai]) gera
y ra pasitikėti Dievo Apveizda
ir jai pasivest i.
Kilikas

Naujausio Sztamo Laivas.
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Hazlietim, Pennsy
(Jktomber 17, 192paip.
Door .Meester Edvtor:
Well, By (lollies, I jus cum
min home fruin over you town
Szkonandow an I be likeit dat
place pnrlv- gudo! Slices fine
place aw rite! My brmldor Pete
hoes lived dore 1 time an hoes
tellingk me “Mike, dais grate
town, lot Isa guile fellas an two
mooch swell chickens ’’ but I
no tink so, ByJimminies, till i
soein fur self yesserday. M pes
ter Edy t or, J tell i n yon true, I
tink (iats siicha gude town
what nevair was it—hain’t it '
But Oxeoose me, 1 ting I no
likin bout Szkonandow is how
I gettingk dore.
lore. Yesserday
bout b clock my Womin shoe"
waken me frum up in bed, I
ketch in to eat sumpting, den 1
rim to Lehi X’ollev Stashun to
makin train. I cummin Hazlietmi Stashun bout 7 elock, meb
be 1 past (i, an Son-uv-a-gun
Stashun she hain’t make open
yet. Puri \ soon eums sleepy
and he tell
fella I ieket s age.
r*
ingk train shoes no go till 10
Hot Puppies- da t s 2
clock
mooch longk to vaitingk—so I
goi n Sahloon got tin cnuploy
glasses alaus—an party near I
no kelehin train—wateha tin
kin bout dat—hnnh !
Well, anvhoe, I ketchin an
evrylingk shoes go jmrty gud o
but 2 mooch slow unti-l we hit
t i 11 g k sucha stashun how von
cad it “Parkin Place” — don
train shoes go down big hill to
town witch (’onnduckter callin
“Mahnov Sitv
— don train
shoos backin np fur longk time
an By Jeepers we stop “Par* y
again! Wattsmat
kin Place
ter train mus be sneakin to
i
Mahnov Sitv?” I donno!
Mehlie Lehi Vollev (loan want
nObilfly 2 know shoes stop off
over dore, is it ? Son-uv-a-gufl!
After while we cummin Sz
kenandow nex weak .3 days —
mus havin eontrack — I, me,
cont rack miner von bettcha
life! Si i I gonna cummin dis
place an I hopingk youse oil
gonna emu an sea me! 'Tanks
von!
Well den, I ketchin coujiley
more glasos alaus — litllie bit
Polinky an I ketchin ride on
baker wagon an cummin back
Hazlieton. See youse egin som
taims!
I util Niagor she no Falls no
more, I was lie
Yr. Frond,
1 ♦
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Maik Shirbila.
t
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Mikas Szirbila ana diena bu
vo atsilankęs iii Szenadori ir
sztai kai]) jisai apraszineja
mums apie savo pasisvoeziavima tam mieste:
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LIETUVISZKAS
SZOKIU ALBUMAS No. 1
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MUZIKE ARE \ NOTOS
DEL PIANO
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Suv. Valst. laivas Lexington, kuris ketino Imti kariszku laivu bet vėliaus permainy
SS.,
tas ant gabenimo areoplanu, likos tomis dieniomis nuleistas aid vandens Fore River, MasIii ht nveje. Laivas turi 33,000 tonu sunkumo ir galima ant jojo patalpyti 7i 0~ areoplanus.
Paveikslas parodo milžiniszku s szriubus varomus su elekt rik ineis motorais ir priszakis lai
vo.

KAD MELUOJA TAI GERAI.
NEVOS DA JAUNA.
MOKYKLOJE.
Pasakykite man Onute,
I taraktorka baisi ant \eido
Vienas maloris, didelis melagis, sugryžias isz Kalifornimalszina vorkenti vaika: N o- koki norėtum vyra už ]>ati.
verk, vaikiu. Ba kaip jaunas
Ka asz galiu žinoti, dė jos pasakoja del žiopliu apie
tankiai verkia tai ant senatvės duli, asz jauna ir a-pie tai ne didelius vėjus.
Asz vienam malavojau
bjauriai iszrodo.
galiu žinot i.
\raikas: — 'Tai ir miss teach
Na teip, nes kai]) tau ro port reta sii skrybėlė ant gal
vos. Kad(t ant rytojaus atėjau
er turėjo daug verkt kai]) maža dosi ? .
i
in savo szapa, tai mano port re
buvo.
iszrinktau tas neturėjo ant galvos skrybė
Asz, — asz,
jauna ir bagota, o jaigu tokio lės.
NE BIJOK.
ne butu, tai imta u labai bago
— ATis^tikro!
— Tai ir apsipaeziavai, tai ta kad ir suvisai sena...
— Isztikro,> nakezia vejas
dabar džiaugiesi isz paezios ?
nupilto nuo galvos.
VIS TIEK.
— Kodėl ne — pati yra
--- Girdėjau, kad tau bosas DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama
darbszi ir narsi, tiktai kad no
kaipo eiles ir deklįamacijos. 92 pus
randa už narna pakele ?
didele.
»
Preke 25c
lapiu, popierini apdarai.
— Vis tiek, tegul kele, asz
— Nesirupyk su tuoni, pa
W. D. BOCZKAUSKAS - CO
ir teip jam raudos no moku.
MAHANOY CITY, PA.
sieks tavo plaukus.
\ T

DAUGIAU NEATĖJO.
diena jis esą jai jiasipirszes ir
(LIKTORIUS)
prižadėjęs su ja apsivesti Spapigiau ne kaip gauaite sztoroaia. Už- lio 7 d. Atėjo pakirtoji diena.
Pas mokytoju muzikes atėji )
ve<la verpetus prie duriu, taiso elek- bot vestuves neinvvko.
Nesi- jauna mokytino. Bonas prof<»rūpink, laiko dar užteks, pa
sakes Sufomskis, sako savy
skunde p-le Szapaliuto. Bet tas
laikas niekad neatejes, tfes Suromskis esą neiszpildes ir savo
prižado apsivesti su ja per Ka
lėdas. Dar daugiau, esą vieton
vestuvių, ji tapusi paszalintn
isz darbo, o jos vieton raszti
m*j tapusi pasamdyta kita mer
gina. Todėl tai ir byla, ir $50,
000 reikalavimas.
—N.

Nežino Kaip Svietas Gyvena,
Ir Nemate Jojo Stebuklus,

Gabens Tiktai Areoplantis

FIKSCZERIUS

trikiatius prosus ir kitokius elektrikinaut intaitua. Ateikite pas mane jeigu
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mietai suteiksiu jum prekes.
Apsiymu -iszpildyti didelius kontrak
tui ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu
ir Bažnycaiu. Duokite pirmybia savo
tautioeziui pakol ejsite kur kitur.
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ISZ LIETUVISZKU Milžiniszkas Indijonas Pamaldi
KAIMELIU
Joniene

ISZSIDAVE.

(F. D. Boczkauikat, Locnininkaa)
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TURYNIS:
Secita Polka
Lietuviu Marszas
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpis Marszas
Klumpakojis Polka
Marcele Polka
Tado-Eapan Valcae
Noriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavas Vainikas Polka
Rasluca Valcas
Mojava Veszna
Augonele Polka
Ilgėjimas Tėvynės Marszas
Lietuviu Vestuvių Polka
Lietuviu G&lopas
Pijonkeles Valcas
Pampilionas Polka
Nekaltybe Valcas
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszkų budu sutaisyta ir
lengvai grajyti.
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Preke su priaiuntimu tiktai 78c.

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