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12 METU VAIKAS 
SURASTAS SUŽEISTAS

IR GIRTAS.
Paliei jautas

arti South T’erry, 12 
Crock i, kuris 
iszlaužla ran

***-^*Ujr/

DU-KABT SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
ISZEINA KAS PTARNINKA IB PETNYOZIA.
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Europoje Ir Lietuvoje $4.00 ant viso mato.
Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $8.09

Latakus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso!
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ISZ AMERIKOS
NORĖJO 3UDEGYT SAVO 

PAOZIA IDANT GAUTI 
JOSIOS PINIGUS.

I’entralia, Pa. - Palicije 
jeszko visur Jurgio Pnkaiczio, 
kuris norėjo iszneszti in pa
danges savo narna apie antra 
valanda po pusiaunakti. Tame 
laike jojo motere ir kūdikis gu
lėjo ant antro laipsnio, bet ant 
giliuko eksplozije buvo ne teip 
smarki kaip sau Jurgis mane 
ir mažai padare bledes.

Nuo kokio tai laiko Pokaitis 
gyveno nesutikime su

18,
x’ x ras

teria už pinigu 
paliko pirmas 
m i rėžiai, o 
rojo iszvilioti

savo mo-
J^i

“ Im)-
pražu^ ir pinigai pasiliks

kail

kuriuos 
p.) JOJO 

kuriuos Jurg's no 
nuo moteres ir

tas buvo priežastį* dinamitavi- 
mo namo, su vilczia. jog 
bele” 
jam.

Te 1 e g ra ma s pranesza 
Pakaitis likos suimtas ir užda
rytas kalėjime.

n ly ežios, 
kur gydosi

ligon Imteje 
apdeginimo

VIETOJE SAVO VYRA, AP
DEGINO PATI SAVE.

Chicago. — Jadvyga Kržya- 
kiene, 28 metu, isz 1277 Wado 

randasi 
nuo

veido su karboliui* rnkszte, ap- 
inanstydama, kaip tai ant svie
to kartais atsitinka, jog 
po kuom duobele kasa, pats in 
ja inpuola.”

Ana diena Jadvygele gavo 
sznnc poteriu ir*vi<<i»w ypa per 
savo veideli nuo vyro, kad per 
volai ateidavo namo isz kruta- 
muju paveikslu. Moterėle teip 
užpyko ant vyro, jog norėjo 
jam iszdegyt akis su rnkszczia, 
bet gerai nepataiko ir pati sau 
baisiai apsidegino veideli, jog 
bu* subjaurinta ant viso gyve
nimo ir tankiai sau gales atsi- 

“kas tau nemalonu, ne-
darvk kitam.
minti

kas

PATI JAM TURĖJO 
UŽMOKĖT UŽ DARBA 

ANT PARMOS.
Sudas pri-Medford, Wis.

pažino 1,750 doleriu Daminikui 
Butkui, kuris užvedė skunda 
prieszais savo pacziule ant 3,- 
305 doleriu, kurie jam prigulė
jo už darba dirbdamas ant far- 
mos savo parzios. Butkus sta
te tvaria ant moteres farmos, 
nes senaii uirnis sunaikino.

pa-
sena ji ugnis 

Kaldamas vinis iu lentas 
taikė in moterėlės 
sipaeziavo su 
greitai dingo ir 
trumpa laika, Butkuviene už
vedi* teisina ant 

neaplaike.

. S s 
juja,

vzirdi ir a p-
bet laimi*

pasimetė in

persiskyriino 
kurio neaplaikt*. Butkus ap
skundė savo moterelia už dar
bą, o moterį* teisinosi, jog jam 
tiek nekalta, nes jam nupirko 
drapanas, turėjo duoti burda 
ir kitus dalvkus. 
pripažino t ik puse.

Sudas jam

PALIKTAS SZUO VIENAS 
PARBĖGO NAMO 630 

MYLIU.

hivo

Berr.

0HICAGUI VISOKĮ PRASI
ŽENGIMAI KASZTUOJE 
ANT METO $600,000,000.
Chicago. — Charles Holden 

visokius
t ’baries 

kamisorius prieszais 
prasižengimus apreiszke, jog 
miestas galėt n padovanoti kož- 
nam isz 30,000 [ji’asižengelin po, 
$20,000 ant meto ir da ant to 
padarytu gera bizni. Kas me
tas miestui kasztuoje 600 mi
lijonu doleriu 
kalėjimu, sudu, palicijos ir 1.1, 
kovoti prieszais visokes pikta
darystes. Holden sako, buk isz 
trijų milijonu gyx’entoju, konia 
vienas procentas isz juju užsi
iminėja x isokioms piktadarys
tėms.

Xuo 1900 meto 
piktadarystes 

szimto procento.
ir laikraszcziai 
prasiplatinimo t uju 

piktadaryseziu, nes rodo viso
kius prasižengimus kaip juo
sius piktadariai papildineja, o 
jaunesnieji prisižiureja tokiu 
paveikslu arba skaitydami 
laikraszczius mokinasi kaip to
kius dalykus, papildinei.

♦

ant užlaikvnio

visokios

veikslai 
priežastį*

pasidaugino 
aut 

Teatrai, pa
x’ra

ftl

KŪDIKIS SUDEGINTAS 
PECZIUJE.

Columbus, Ohio. — Cžmies- 
tije miestelio Corning, Mrs. A. 
Linscott, < 
publikineje
diena norėdama

lažiuretoja pecziu 
mokslaineje ana 

užpilt pecziu, 
patemino ant anglių jau pusiau 
sudegusi kuna mažo kūdikio. 

I'Tuojaus pecziu užgesino ir pa- 
szauke palicije, kuri pusiau 
sudegusi lavonu iszeme ir pra
dėjo tyrinėti. Persitikrino kad 
nakties laike kas tokis insilan- 
že in mokslaine tiksle sudegi
nimo kūdikio. Kas kūdiki in- 
mete iii pecziu, tai palicije da 
turi isztyrineti. Daktarai per
žiurėja apdegusius kaulus, pri
pažino, kad tai yra mažo kū
dikio, o gal nesenei gimusio.

KAS BUS, JEIGU MOTERĖ
LES NEKLAUSYS VYRU?

N o xx’ Orleans, La. — Ant su
sirinkimo Protestoniszku bis- 
kupn czionais, likos iszmesta 
isz vinczex ones ceremonijos ir 
prisiegos žodis ‘‘paklusnu- 

kaipo ir žodžiai: 1 ‘
mano turtu tave apdovano- 

66 biskupai balsavo ant 
iszmetimo tujų žodžiu

už palikimą. — Kas 
dabai’ bus, jeigu moterėlės ne- 
pr i žadės 
x’yrams prie altoriaus.

Gal biskupai suprato 
sziadien moterėlės ir teip ma 
žai klauso savo vyru, lodei ta- 
ji žodi ir iszmete isz ceiemoni- 
jo>.

žodis

Dabar 
laiszkas,

Slayton,. Minn. —- Arthur 
Berry, gyx'enas Kankakee, HI., 
buvo atvykęs ežia pas 
broli farmeri, Edxvarda 
.lis buvo atsivožės ir savo szu
n i. Pavieszejes pas broli, Ar- 
thuras iszvykn su reikalais in 
Kalifornija, palikdamas sznni 
pas farmeri. Praslinkus porai 
dienu szuo prapuolė, 
gauta isz Kankakee
kad szuo atsiradęs namie, la
bai suliesėjęs ir su pūslėtomis 
kojomi. Isz farmos, Minneotoj, 
in Kankakee, Illinois, bus apie 
630 myliu, ir ta kelione szuo 
vienas pats padare per apie 
tris dienas.

Graikai Bombarduoja Bulgariszkus Kaimus IQ7 I ICTIIUnQ
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KLIMAS DINGO SU TRIMI 
MERGAITĖMS.

I* rackville, Pa. — 
raszeme
Klima, kuris subjaurino 15 
metu mergaite Mariute Žala- 
rauckiute isz V’ulean No. 2, ku
ri priėmė pas ji tarnysta. 'Te
xas mergaites apskundė Klimą 
už tai ir jis likos pastatytas po 
kaucije lyg teismui. Klimas ap- 
turejas kandiję, pardavė salu- 
na ir sziadien nežino kur jisai 
randasi.

Mergina

Neseniai 
apie saluninka Juozą 
kuris subiaurino 15subjaurino

prikalbinokuri 
Mariute iii salima Klimo, var
du (’arson, prikalbino Mariuto 
ir da kita mergaite.iszvažiuoti 
ir visos trys dingo nežino in 
kur. Palicije dabar joszko Kli
mo ir mergaieziu, nes kaip gir
dei tai Klimas prikalbino mer
gaites idant iszvažiuotu isz 
miesto idant teismas negalėtu 
prasidėti priesz ji, nes jisai ži
no, jog už toki prasižengimą
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N e \v York, 
surado 
motu ' Mari i na 
buvo girtas *u 

ji in ligonbulia 
Vaikas prisipažino, buk 
dviem draugais, rado tris boii- 
kas arielkos ir kožnas isz juju 
iszgere po’ viena bonka, kas su 
juom atsitiko, tai nepamena. 
Palicije mano, kad vaika turė
jo sužeist kokis praeinantis au 
tomobilius.
VAIKAS RADO TĘVA IR 

MOTINA NUŽUDYTUS.
Kada Ro-

Sll-

girtas 
ka ir nuvožė

prisipažino,

Marion, Mass.
bertas Banegeaull, 18 melu 
gryžo isz krulamnju paveikslu 
namo, paregėjo baisu 
šluboje, kur g
su perpjauta gerklia, o moli
na baisiai
Szale gulėjo 
vis ir britva.

regim
ulejo jojo tėvas

sukaliota kirviu, 
sukruvintas k i r

Palicije negali 
suprasti kas galėjo pnpildyt
taja baisia žudinsta, nes pore
le gyveno kanuodidžiausiam 
sutikime ir kaip rodos neturė
jo jokio noprieteliaus,

NEPASISEKIMAS 
BIZNIJE — PASIKORĖ.
Linden, N. J. — Gerai žino

mas po visa miestą Elizabeth, 
N. J., Antanas Szczijianovskis, 
37 metu, turintis ezeveryku 
sztora ir sekretorius Statymo 
D ra u g u ves, pa s i k o r e 
šia 
ežio

* kruinuo- 
ia užmiestije prie kelio xredan- 

isz Elizabeth in Linden. 
Namie surasta gromatele, ku
rioje pasikorelis iszaiszkino 
kad atima sau gyvastį isz prie 
žasties neturėjimo pasisekimo 
biznije.
I8Z BAIMES ATĖMĖ

SAU GYVASTĮ.
Boston, Mass. — Ilazduoja* 

nuo daktaru kad gyvens tik 
kelis menesius, jeigu ne eis po 
operacije, Mikolas Kaminskis, 
33 metu, teip 
do, jog paleido sau iii szirdi 
kulka isz revolverio, mirdamas 
tuojaus, name po 6363 Fort, 
avė., palikdamas paezia ir ke
lis mažus vaikus.

Priesz papildyma savžudins- 
tos Kaminskas paprasze pas 
savo dranga kuriam pasakė ka

Po

tuom persigan- 
sau

paprasze pas

jam daktarai apreiszke. 
tam paprasze draugo idant už

szmoteli 
(lik svei- 
iszejo in 

valandėlei 
davėsi girdėt szuvis, o kada 
jojo pati i n begu paži urėti kas 
atsitiko, rado savo vyra ant 
grindų su revolveriu rankoje.
ATKANDO PIRSZTA SAVO 

GASPADINIAI.
Kokis tai 

likos nu- 
baustas ant dvieju metu in ka
lėjimu ir užmokėjimą 100 baus
mes 
vo gaspadineliai 
mout, 1320 Poplar way, pas 
kuria radosi aut burdo per ke
turis metus.

Pagal pripažinimą LamouC- 
ieuos, tai josios burdingieris 
insimylejo in ja ja ir prižadėjo 
su ja ja apsipaeziuot, bet per
maino duota žodi ir pradėjo 
svilyt prie josios 17 motu duk
reles Jonine. Kada jam apie 
tai pradėjo iszmetinet, Važovs- 
kis supyko, 'pagriebė britva ir 
norėjo gaspadino supjaustyt. 
Gaspadino stengėsi atimti nuo 
jojo britva ir li'ko^ skaudžiai 
supjaustyta. Tame galėjimo 
burdingieris pagriebė moteriai 
pirszta in burna ir atkando. 
Po tam pabėgo, bot vėliaus Ii-

fonografo
Good-bx’ Forever” 

kas ant visados) ir 
miegkambari.

dėtu ant 
i 4

Po
SZUVIS,

Pittsburgh, Pa. - 
Mikola Varževski,

už atkandyma pirszto sa-
Teresni La-

1320 Poplar Way,
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SUSEKE CARO MONAR* 
OHISTU LIZDĄ LIETUVOJ.

Kaunas. (L.Ž.) — Politine 
policija sziomis dienomis suse
kė Kaune Rusu Monarchiniu

• organizacija
i karininku ir kareiviu sąjungą,
' kurios tikslas, 
versmui Rusijoje, padaryti ta 

atstat vt i
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ANT TIKRŲJŲ IMASI
PRIE DARBO UŽ

BAIGTI STRAIKA.
Scranton, Pa. — Angleka

siu virszininkai imasi ant tik
rųjų prii* darbo, nes lyg szio- 
liai visi snūdo ir buvo nuleidia 
rankas laukdami kasžin ko. 
Bet matydami, ked 
pradeda nerimauti ir spirtis 
sziokio tokio užbaigimo be
darbes, pradėjo daugiau krn- 
let.

Visoki paskalai apibegineja 
terp žmonių ii* virszininku — 
vienas yra, buk operatoriai pa
sinio darbininkams penkta 
procentą padidinimo mokestie.s 
irsutiko anf nekuriu [muktu 

oze k of.”
Kitas paskalas yra buk jai- 

gu unije atmestu pareikalavi- 
czek of” ir kilus pareika

lavimus, tai operatoriai sutik
tu padidint mokesti.

Virszininkai tuos

i 4

ma

laukdami 
matydami, žmonis

kad in

paskuius 
užginezina, nes apie toki ope
ratorių pasiulinima nieko ne
žino.

Harrisburge kalba,
laika deszimls dienu guberna
torius mano suszaukli susirin
kimą operatorių ir anglekasiu 
ant kurio aĮ>svarstines szian- 
dienini darbininkiszka padėji
mu ir 
st raika.

užbaigt i pasekmingai

IN CHICAGA ADGABENTA
ALAUS UŽ 9,000,000 

DOLERIU.
In czionais at-

s

nejima padaryta

in
virszinin-

Chicaga tiek

Chicago.
gabenta gero alaus už devyni 
milijonus doleriu, pagal tyri- 

nesenei per 
proldbieijos agentus, kurio sa
ko, buk penkios dideles alines 
kompanijos su pagialba gele
žinkeliu ir nekuriu 
ku, atvožė
alaus be jokio ergelio. Darbi
ninkams geležinkelio mokėda
vo po du dolerius nuo baczkos 
alaus kad tylėtu, dali pasida
lindavo su prohibicijos agen
tais, o su likuseis dalindavosi 
alines kompanijos su bravo- 

Sznipu pravardes da ne-
iszduotos pakol valdžia nouž- 
ves prieszais juos tyrinėjimą.

PRASIMINIAS KUNIGĖLIS 
BUTLEGERIU.

Worcester, Mass.
dias kaipo kunigas, Silvestras 
Tralando isz New Yorko ir jo
jo nevos,szoferis, likos suimti 
per steitine palicije po smar- 

arti East

ra is.

Pasire-

kiam važiavimui
Kunigėlis” prisi-

gali būti smarkiai band žema s kos suimtas ir uždarytas kale- holius

Brookfield. “ 
pažino, kad jisai ir jojo nevos 
szoferis užsiima butlegorysta. 
Palicije rado juju automobiliu- 
jo 100 galonu alkoholiaus ble- 
szinesia, paslėptus valyzuošia. 
Ahudu likos uždaryti, o alko- 

ir automobilius konfis
kuotas. .kalėjimu. jhne, f

— slapta Rusu

in vykus per-

t.v.pati Lietuvoje, 
nedalomąja Rusija.

Pas organizacijos 
rasta daug Monarchic i nes 
teraturos.

narius
Ii-

in.
dvaro

gyventoja

ife

Ergelis prasidėjo ant rube- 
žiaus kada Graikai nužudė 
Bulgariszka sarga. — Grai
kai užėmė tris kaimelius. —

Bombarduoja miestą Petricza.

Zofije, Bulgarije.
Par.edoli terp (Iraikiszku ir
Bulgariszku rubežiniu 
kilo nesutikimai isz

nes Grai- 
nuszovi* kelis 

to prasidėjo

Praeita

sargu 
ko kilo

praliejimas kraujo, 
sargai i

Bulgarus ir isz
1<a re.

Graikai inejo 
užimdami tris kaimelius kurie 
pradėjo bombarduoti Petricza.

užmnszla

k iszk i

in Bulgarije

Daug nžintiKZta ir sužeista. 
Daug Macodonisžku pabėgėliu 

ra si i jame 
prieglauda. Mieste randasi 
apie 8,000 gyventoju, kuris gu
li arti Bulgariszko rnbežiaus.

Nuo kokio tai laiko terp Bul
garijos ir Graikijos tęsęsi tau- 
tiszka neapykanta. Bulgarisz- 

bandos razbaininku tan
kiai užklupdavoant Graikiniu 
rubežiniu sargu ir apipleszine- 
jo artymus prie-rubežinius kai
melius, o kada praeita Palietie
ji keli Bulgarai norėjo pereit 
per rubežiu sargai in juos sz.o- 
ve ir isz to dabar kilo tikra ka
re.

Sviotine lyga negali da in ta- 
ji szoki insimaiszyt, nes nežino 

katra puse

a t (jo

k o.s

ii!

in P(‘trieza i
Mieste

klypus tada Švieti ne 
”ma-

kate szoks.” 
Bet jeigu ateitu prie didesnio 
praliejimo kraujo, kuris inki- 
vinkliuotn konia visus Balka- 
niszkns s
Lyga greitai apmalszytu 
žiulelins.

Miestelis Petriczas da dega 
ii1 yra griuvesinosia. Bulgarai 
užėmė septynis kaimus, drai
ki sz k i kareiviai konfiskavo vi
sus kvieezius nuo žmonių.

Sviotine lyga paliepė Bulga
rams ir Graikams paliauti 
musztis ir Graikai turėjo apsi- 
malszvti ir sulaikyti savo vais- 
ka Strumoje 
užklupiniu 
lauko.

ir

nuo tolimesniu
ant Bulgariszko

Paskutines Žinutes.

II Milton, Pa. — Pennsylva- 
nijos trūkis trenkė in automo
biliu kuriame važiavo keturi 

Kimus supjaustė ant
szmotelin.
žmonis.

11 Baltimore, Md. — Baisi 
viesulą nutrauko 17 kariszku 
areoplanu kurie buvo pririszti 
Bay Shore Parko. Arooplanai
likos nuneszti ant mariu o kiti 
sudaužyti.

Isz Visu Szaliu
PALICIJE UŽMUSZE 54, 

SUŽEIDO 148.
'Telegramas isz 

pranesza, Imk
London. — 

Kairo, Kgipto, 
54 žmonis likos užmuszti, o 14S 
sužeisti 'Tauta, kur buvo dide- 

a^puskas ir
kurio atsilankė

pa Ii-

MOTINA NUNUODIJO 
SAVO VAIKA.

Kaunas. (LŽ). — 1924 
pradžioj Januszkynu 
Kėdainių apskr.,
p-le. E. J. 20 metu amžiaus, pa 
gimdė pavainiki ku/liki. Netu
rėdama galimybes ji iszaugin- 
ti, kalbama savo motinos pade
dama ta kūdiki nunuodijo. Bet 
tatai netrukus buvo susekta ir 
uusižengelcs liko patrauktos 
teisman.

Nesenai ju dvieju byla buvo 
nagrinėjama kariumenes teis
ini*. Kudikij ..kot’iia tapo pa
smerkta 2 metams ir 8 mene
siams sunkiųjų darbu kalėji
mo, o jos motina, kuri inkalbe- 
jo savo dukteriai nužudyti kū
diki, tano nasmerkta 10 metu 
sunkiųjų darbu kalėjimo.

Sziomis dienomis toji byla 
buvo nagrinėjama Vyriausia-

lis tikejimiszkas 
jomarkas ant 
szimtas tukstaneziu žmonių.

Priežastis buvo ta, kad aut 
tojo jomarko'atvažiavo Egip 
eijoniszkas mupsteris, o
eije negalėdama padaryti kelio 
per didele nyjy žmonių pra
dėjo juos mnidžioti arkliais ir 
szaudyti kaip kokius gyvulius.
DRŪTAS TIKĖJIMAS

ISZGYDE MOTERIA.
atpusko ant 

szloves szvento Gerardo, Ho
rn iestoįyje

Maastricht, tula 
Molines, Belgijos, 

po trilekos 
metu nebylumo, norints lanko
si pas ženkly viausius dakta
rus, kurie jai nieko neprigial- 
bojo.

'Tiktai tvirtas 
maldos, jaja iszgyde, ka užtvir- 
t i na daugelis daktaru.

NUŽUDĖ DVI YPATAS
IR PATI SAVE. t rikaturas ir eiles: 

Supratęs,! h,K'Skit

per didele nLyiV’
• -i .JĮbi.. .Ilkte.

I laga. — Laike

landeriszkam 
linezio prie 
mot e re isz 
atgavo savo kalba,

r>gu-

tikėjimas ir

bado, 70
> 

praszalyt

Joicy, Francijo.
jog ant senatvės negales užsi
dirbti ant maisto ir kad apsi
saugo!. nuo x^argo ir
metu sudže Ernestas Leblanc 
kuri valdže ketino 
nuo dinsto už keliu sanvaieziu 
isz priežasties jojo senatvės, 
nužudė savo 73 metu paezia ir 
7 metu anukelia sierata, po 
tam pats pasikorė. Visus tris 
užtiko palicije, kada atėjo pa
žiūrėt kodėl sudže Leblanc ne
atėjo taja diena in suda.
VALDŽE UŽDARE KARME

LITU KLIOSZTORI.
Lwaxvas, Leukije. — Bažny

tine valdže uždari* klioszlori 
'Tėvu Karmelitu czionais, ku
riame buvo papildyta baisi žu
dinsta per viena isz broliu ant 
kito. Perdetinis kliosztoriaus 
kunigas Baraniak likos perkel
tas in kita vieta kur randasi 
ant pakulos už nepadoru gyve
nimą ir nedažiurejima geresnio 
pared ko.

i*

I

1[ Persia. — Sb ba toje ezio- 
nais viena isz smarkiausiu vie
sulu užmusze nuo 100 lyg 7000

buvo nagrinėjama Vyriausia- 
janr Ti ; Jutui u**- •
menes teismo sprendimą pat
virtino.

NEPAPRASTI PERSEKIO
JIMAI LAIKRASZCZIU.
Kaunas. (LŽ). —Lietuvos 

spauda sziuo laiku gxvena ne- 
paparastas persekiojimo die
nas. Sztai daviniai:

Mariampoles Apskriites vir- 
szininko insakvmu 
kuota “Seszupes Bangos’ 
Nr. Priežastis nežinomos.

smulkesnes žinios 
Sziauliu Naujienas”.

Pasirodo,
Vitkauskas patalpintas 
kiuju darbu kalėjimai! už se
niau tilpusius straipsnius, ka- 

“Piliecziai 
pasisakanti priesz 

projektuota apsaugos 
karikaura drugeliu gaudytojai 
ir Jovaro eiles 
ežiui. ’ ’

Vitkausko kitaip isz kalėji
mo neiszleidžia, kaip už 25,000 
litu kaucija. (Už pinna palei
dimą ineszta 5,000 1.). Klausi
mas tad: kuo gi skiriasi nepri
klausomos Lietuxms Lietuviu 
spaudos padėtis nuo tos padė
ties, kurioj randasi Lietuviu 
beį Gudu spauda okupuotame 
Vilniaus kraszte?

SUIMTAS PLESZIKAS.
•>

Veliuona, Kauno apskr. — 
Isz 18 in 19 diena, nakti ežia 
suimtas p ra garsėja S'savo dar
beliais pleszikas Liepoms Juo
zas. Suimtas Grauženu kaimo 
pas batsiuvį, kuriam buvo da
vės pasiūdyti batus ir ta nakti 
norėjo juos ąt$iimti. Suimant 
dalyvavo du policininkai ir 
trys sziauliai.
ARKLIU VAGEI

DARBUOJESI.
Rokiszkio

O sztai 
apie A 4
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Kuosiai, Rokiszkio vai. 
(“Vienybes” k or.) — Rugsėjo 
18 d. nakties laike isz lauko 
pavogė pil. Laukio gera arkli. 
Iki sziol arkliavagyseziu nebu
vo girdžiama. Prasidėjus Ru
deniui ir ilgoms tamsioms nak
tims arkliu vagystes visuose 
kampuose jau yra girdžiama. 
Nieko negelbsti nei arkliu isz- 
duotieji pasai.
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žmonių. Apie 60 laivu nusken
do su žmonimis. Bledes ipada-

Apie 
30 žmonių likos užmuszti ir 
daugelis sužeista per smarkia 
viesulą kuri praputq, pro czio- 
nais. Bledes milžiniszkos.

ryta ant kelki milijonu.
U Troy, Almbama.

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama
L— -------- • .-----------------a-
lapių, popierini apdarai. Preke 25c

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

kaipo ©Įlos ir dekliamacijoa^ 92 pus-

i
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Bot ne teip VrA ir biusth t ie- 
ji ka apie thi vaszo.

Už pinigus, jeigu juosius kas 
turi, gali ingyti tiktai nok u 

dalykus. Svarbesnius 
žmogus gali

tiktai per savo darbu
Tnom paežiu keliu

dideli u

riuos 
daigius in gyti 

ir sten-
girna. -
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populariszkas

Suvienyt <>s Valstijos 
rengiiu’ja ant iszmuszimo nau
jo dolerio, nes tebyris didelis 
sidabrinis doleris ne labai yra 

o dvi dolerine
bumaszka teipgi žmonis nemy
li, todėl valdžia nutarė užgana 
dyt savo padonns su nauju do
leriu kuri neužilgio • pradės 
muszti ir palei-st in begi.

Naujas doleris bus didumo 
mažesnis už pnsdoleri, o dides
nis už kvoteri, badai turės auk
sini vuhiri su sidabrinia rinkia 
aplinkni, bus gražus ir smagus 
n važioti kiszrniujc. >

Tebvre dolerini’ bumaszka 
gyvuoja tiktai nuo szesziu lyg 
deszimts menesiu, o nuo kada 
automobiliai prasiplatino, tai 
da trumpiau, nes nuo aliejaus 
ir gazolino labai plyszta.

Buvo manyta kad dolerine 
bumaszka sumažyt, bet tas pa
sirodė per brangu, nes 
spaustuve turėtu permainyt vi- 
Miki’s maszinas ir kitokius in- 
*trumentns ant darymo pinigu. 
Nutarta palikti tapati didumo 
dolerines burna szkos 
>ziadien yra.

Sziadien valdžia turi begije 
4,827,(X)0,000 doleriu begije o 
doleriniu bumaszkn suvirszum 
40.000,000 doleriu.

kuri

valdžios

kokia

profesoriusJ. Paul Goode, 
geografijos Chicagos universi
tete, turėjo labai akyva atskai
ta Orchestra Hali, sakydamas, 
kad miestas Chieagas 2000 me
to (už 7.5 metu) turės penkioli
ka milijonu gyventoju, (’hiea- 
gas randasi vidurįje augliu ir 
geležine> rudo< <klype jog der
lingiausia dirva guli prie Mi
chigan ežero o (’bieagas guli 
prie geros komunikacijos su vi- 
>u svietu. Kaip tik stivaldys 
upia Saint Lawrence, ir pada-

Cbicaga, tada 
Misineszima sn 

visu svietu ii; bus panaszu.s in 
New Yorka. Chieagas tik da
bar pradeda augti ant milžino 

didžiausiu

Tuom 
galima daeiti ir prie 
Nirt u.

Už pinigus galima pirkti lai
vakorte, bet už juos negalima 
pirkti akiu idant matyti milži- 
niszkas mares ir gėrėtis ga|hta.

Už pinigus galima pirkti ge
rti knyga ir puikins paveiks 
lūs, bei negalima pirkti iszmin- 
t ies ir supratimo.

Už pinigus kožua gali pirkti 
sau namu, rakandus* ir maistu, 
bet negali pirkti prieteliu, ku
rie gėrėtųsi tuom, ka tu turi ir 
džiaugtasi isz tavo laimes.

U*ž pinigus gali pirkti patu
rima daktaro, bet negali pirkti 
del saves gero lindo ir drūtos 
valios, idant eiti pagal taji pa
turima.

Daugeli t uju dalyku, kuriuos 
galima pirkti už pinigus — ga
lima aplaikyti ir be pinigu. 
Knygas galima aiplaikyti kny
ginėje dykai. Daktarlszka pa
turima ir kaip galima sveikai 
gyventi gali kožnas aplaikyH. 
Keliom* in Europa ir mažai 
kasztuoje, jeigu 
ežia klasa. arba dirbsi ant lai- ; 
vo ir t.t.

Gyvenime žmogus viską gali 
dastoti sn iszminezia, 
ir sunkiu darbu. Bet daug yra 

žmogus negali 
visus skurlius szio

i

“imigrantas, kuris 
pirmiau^ buvo inleistns in Su
vienytas Valstybes, irkuris su- 
gryžta nuo laikinio iszvažinvi- 
nio, yra nekvotibis imigTaU- 
tas. ”

Po szesziu menesiu iszvažia- 
viino, gryžtantis ateivis turės 
prirodyti kad pirniiaus buvo 
legaliszkai inleista.' 

Valst\ bes,

skaito, jog

nakvot ibis

in Suvie
nytas Valstybes, nuolat iniui 
apsigyvenimui, kad važiuojant 
isz Suvienytu Valstybių turėjo 
intencija gryžti atgal, jog turi 
gyvenimo vieta Suvienvtose 
Valstybėse,

vieta
ir delei geru prie- 

žaseziu buvo privestas ilginus 
iszbuti užsieny negu ketino. 
Amerikoj- konsulai, prisilaiky- 

Depart - 
turi pilna

užsieny

darni prie

Mil

»•>

in
važiuosi tre-

mokslu

•higan ežero

in 
miestus turės
rvs kalinki

žemos plota

žeme pa- 
iszd i rbVs- 

ža is la ūkiams.

■ » už 7.5 metu Ims 
miestu ant svieto.

('hieago turi savo dabartinė
se miesto ribose
lygu daug maža 1,(100,000 lotu. 
Isz to ploto atomus 
naudota bizniams 
toms, parkams,
mokykloms, bažnyozionis ir t.t. 
gyvoninu reikalam pasilieka 
nedaugiau kaip 500,000 lotu.

Jei ant szitu 500,000 lotu gy
vena .3,000,000 žmonių, tai 
aiszku, kad vienas lotas parei
na szesziems žmonoms. Todėl 
gyventoju skaieziui per motus 
padidėjus 100,000, teks panau
doti 16,6G0 lotu lygiu 2.100 ak
im žemos vien gyvenimo tiks- 
lams.

Tatai pasilikusios nepanau
dotos žemes miesto riboje tin
kamos gyvenimo tikslams yra 
mažiau kaip dvejiems metams. 
Kitaip sakant, jei nauja trans
port a ei ja nebus pasinipinta 
greitu laiku, tai Chicagai grei
tai pritruks žemos statymui.

kylanezios žemes 
kainos dabartiniuose miesto 
pakraszcziuose jau pradeda ro
dyti. kad nliosto ribos pleozia- 
‘ 1.

3,000,000 žmonių.

Greitai

Jeigu laikrasztis kartais pa- 
raszo ir sukritikuoje koki 

tai 
paniekina 

szventa tikėjimą (f)

ir 
dvasiszkaji, 
buk jisai 
ežia ir 
Bet tegul dvasi.szkieji meta ant 
kokios ypatos paniekinimą ir' 
apšmeižė ji ant pamokslo ar 
savo laikraszcziuosia, tai buna 
del labo “ 
katalikystes(!)

Laikraszcziai glindoje 
džin ir gerus dvasiszkuosius, 
bet del ‘‘macdkiniu 
tai paniekinimą.

Daugeli kartu galima skai
tyti inagažinUosia, buk žmogus 
už pinigus gali gauti ko tik už 
si mano, fr jog laime sziam gy
venime priguli tikfai Uno Su- 
kroviftio didėlio tnfto.

užmetinėjo, 
‘‘bažnv-

k ri k szez i o n v bes i r
1 ♦

vai-

i > turi tik-

dalvku kuriu
u zpirkt i 

svieto.

EconoNational Bureau of 
mic Research apskaitvmu. 
Snv. Valstijos turi 114,311.000 
gyventoju. Biuro tyrimai rodo, 
jog gyventoju prieauglis mažė
ja. Praeita meta prieaugli 
ke 1,627,000 arba 1.44%, 
1923 m. 1,996,<HX) arba 1.8r;. 
Pastebėta sumažėjimas gimi 
mu ir inifimu,. skaieziaus 
kilu zalir atvyksta daug ina * m* 1 ■jJL «■*, v - - - . .

- ^.I I L

Research

s sie
ti

Isz

žiau. 1934*
..w >•» m rf«— IMUII m ‘MpA,. r *■<

tik vienn penktąją dalila* II* •
I Visit 

prieauglio. Biuras surado da 
viena svarbu dalvkasdnhnr di
desnis žmonių 
kada nori- dirba 
kurie turi avo biznius, 
tais metais buvo 9,657,000, o 
darbininku skaiezius nuo 
29,959,000 
tais paszoko iki 33,566,000, —

skaiezius negu 
kitiems.

praei
mfu,

skaiezius 
dvidozimtais me

tiek buvo 1924 m.‘Biuras spėja 
kaJ 1950 
stijos t uresianezios 
000 gyventoju.

m. Suvienytos Val- 
148.700, 

-K.

“Vienybėje skaitome
garsioji kunigo Petkaus byla 

laikraszti 
isz Brooklyn, N. Y.,

1 t buk

priesz Komunistu
‘ ‘ Laisve ”
prasidėjusi 13-ta diena Spalio 
pasibaigė džiurimenu n^ispren- 1 • 1 1/zT* • • z • •dimu, kad “ 
bota pavelijimą talpinti 
dalykus, 
parapijos mitinga Lapkr. 5, 
1925, bet džiurimenai rado, 
kad tie dalykai ypatingai gas- 
padines Onos pa.sakos, never
tos tikėjime ir yra netiesa. Bet 
laikrasztis teisingai jos 
kas perdavė r turėjo

Įsi Lietu
S ■ i G .L 1;1 A ' ■* 'S ■ . I Ui A X

NYKSTANTIEJIKAPAI IR
A W1KRYŽIAI.

Dzūkija. —
Dzinki ja, tai galėjo isz seneliu 
iszgirsti, jog sZalia arba galo 
ju kaimu yra seno vos* kapai. 
Bet nueik pažiūrėti, pamėgink 
juos sumeti, tai kftžin kiek lai
ko reiks padėti, ir tai 
ar pavyks. Pavyzdžiui.

A

i,
Kas Važiavo per

viską

Valstybe 
mente instrukcija, 
kontrole duodant vizas.

PAJESZKOJIMAI.

Paieszkau savo broli Antanu 
Pikieli. Asz po tėvais 
Saminskaite, po vyru Jankaus
kiene. Mes esami’ vienos moti
nos bet ne vieno tėvo. Dvvlika 
metu
III. Paeina 
mo, Kaltinimu Para.. 
Red., Tauragės Apskr. 
atsiszauke ant adreso.

V. Jankauskiene. 
Box 25.

Seatonville. III.

Volėse

atgal gyveno Chicago, 
isz Radiszkio kai- 

Kauno 
Tegul

trijų pusbroliu: 
A’inc(‘nta, Antanu ir Simenovn 
Sadauskus, paeina isz Kauno 
ed., Raseinn Apskr.. 
ežiu vahez. 
ant adreso:

Jonas Sadauskas.
164 \V. Indiana St.,

St. ('harlot. 111.

Pa iv.4 zkau

Simkai-
Pegul atsiszaukia

Paiej-zkaii savo
Onos Maczhilienes kuri 
no ilga laika Shenandoah. Pa. 
Jeigu ka pie ja žino meVlžiu 
praneszti arba tegul pati atsi- 
szaukia ant adreso- 

Ant. Stanlev.
R. K D.

Stottville

I ^is-seseros 
gvve-

žino

«

f,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 3.ežia' procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu l Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

Laisve” turėjo ri
tuos 

kurios talpino apie

pasa- 
teise ta 

daryti, nes ta teise instatymai 
sutikiu po tekniszkn 
“qualified privelege“. 
dalvkai buvo vieszi.

Todėl kunigas Petkus nega
lia i s ves

ve rd u
M a t,

v o nei cento isz 
kuriai 
8,000.

1 i

bvla kainavo
I)» J 

virsz

Sekanczios informacijos de 
lei sugryžimo leidimo 
nuo Imigracijos Biuro 
ington ’e.

Aplikacijos dvi leidimo su- 
gryžti in Suvienytas Valsty
bes bebus

gautos 
Wa sh

priimtos kuomet 
ateiviai jau iszvyke isz RZios 
szalies. Ta reikia atlikti priesz 
isZv^žiuOjant isz Suvienytu 
Vnlsjybin.

Atitikime, 
ateivis ndtnri leidimo sngryžti 
in Sitvieiiytas Valstybes, jis 
gali priduoti aplikacija del hė- 

vizos 
Abherikės kori stiliui užsieny. 
Iriifi^rftėijos Aktas isz 1924 in.

ISZ

kur gryžiantis
- *- * - *

kvotines itingrabijos

✓
JI. BALIPrezidentas

G. W. BARLOW, Vice-Prez
J. E. FERGUSON, Kas.

4

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimu Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Cbaldelezku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigonlszku burtinlku. 
Iszguldinejimas to kabaio yra labai 
lengvu ir kiekvienam gali būti au- 
prutlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra iizdeda imogaua ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA 
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 

, . , .► i
i 
\

t

1

SalTA. Del vyru ir moterų.

viso* tris knygutes 
TTKTXI UŽ.........................aJC.iTKTAl UŽ . .

nnimlz 25c. Gaurttb 
▼iBM tris knygutes psr Dąetta. 
Pinigus galite siusti stempovis

Wv, D. BOCZKOW8KI-CO.
; MAfiANOY CITY >A.
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nežinia 
szin 

Vasara ėmiausi darbo ‘avo te- 
viszekej, norėdamas tikrai 
imti kapu vieta, nes 
po šakodami, man vis 
vo gana dideli žemes plota. 
Isztisa diena dvioje bekasine
darni. vos vakaro užtikom ka
pu vieta: ežia pakasus koki 40 
50 centimetru, randama 
vusiu, bet dar žymiu, 
Szie kapai yra szalia

/į* 
Monehhi, 
rodvda • I

apsirodė kunigiszkai • 
ir1 visokiais pa-

Lietuviszkos Pasakos. ; ■ -u . ■
SURINKO Dr. J. RASANAVICZIUS.
• 11 KUhiw"* ii   ■ «*.|**-* * w4i nį<i ^||| iiiiimiiH! lite.       

Kazimieras kareivis, ant vir- 
szans laivo gulėdamas,
girdėjo ir labai džiaugėsi, kad 
pasiseks jam užmanyta veikalą 
ai likt i. Nuvažiavo, kur bn . <» 
ketine; karalaiczio tarnas Ka 
žirnienis,
drabužiais 
mokslą i s q >r i t ra u k e k a ra I ietie ir 
jos (lukteri, kuri buvo dideles 
grožybes, patrauko prie Dievo; 
ant galo daejo iki to, kad kara
liene iszsispa viedojo, 
lai h’ bespaviedodaini
ir l>e\'eik nežinioms iszvažiavo. 
Kada perplauko per mares, ir 
da nebuvo karaliszkos karietos 

o tiktai stovėjo
ir da puil<j’siH‘s nogu

siipil- 
kanln.

Pel rosz- 
l<ti kaimo. \ ciseju valsczinjo ir
yra u k i n. Petro Stabingio. An
tano Ivoszkos 
kevieziaus ariami
Pažinreti in ta smėlio kalneli,

guli jn seneliai pro-

ir M a r. Mazur- 
ir sėjami.

kur, gal.
senoliai ir kad toji vieta be
duoda jokio vaisiaus, nes 
kas neauga, -—tai tik 
spaudžia. i

mat vt iAntra

nie- 
sz i rd i

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiurbk mums GOc ir gausi mueu 

stebuklingu žolių vertes tukstanežk) 
doleriu. Ka tas tūkstantis heleriu 
žmogui reiszkiu, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu «u- 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas Ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam Žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai

ranku prapuolė po j n priegloba 
paduotas karalaiczio vaikelis. 
Kada Kazipieras pamate dide
li trinkszma tam dvare, klauso 
sa\’o pono karalaiczio, kas sto- 
josiKada tas karalaitis viską 
iszpasakojo, abudu nuėjo iu ta 
vieta, kur buvo kuneli.- pako 
volas, paerne ta kūneli, iinsino- 
sze iu la vieta, k ur Kazimiera- 
kaipo akmuo gulėjo, praranse 
žeme ir isz tos vietos vandeniu [greit reikalauk musu vaistžoliu, ku- 
palepe vaiko kuneli, nuo ko ir 
atgijo, 'kada buvo didele link< 
mybe: karalaitis padare puota,* 
ir asz ten buvau, valgiau ir ge
riau. Toliaus bus.

,■ r

k a ralaiczio

Į

o, k a ra - 
pavo'gb, /

/ r.

* lt
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LA1KRASZCZIO

“SAULES”

t
y

rios jums sugrąžius sveikata.
Vaistžoles yra nuo sekaneziu Ilgu: 

viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gandi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaro, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yru 
labai blogas dalykas, bet musn Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

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

M. ZI KATTIS,
2"» liillet Rd. Snoncomort. X.V.»

patrūkimo,

;d važiavusios, 
karietom, 
karaliszkos, karalaiczio tarnas, 
tai pamatęs, peržegnojo, ir ka
rietos isznyko. Karalaitis tru
puti užpyko, ale kada atvažia
vo jo pati(‘s karietos juos par
vežti, vol paliovė pykęs. Tuo- 
jaus buvo vestuves ir vakare 
ant nakties sugulė ta jauna po
ra ir sumigo, o karaliaus tar
nas paėmė karda ir, ties lova 
atsistojęs, lanke, kada atbėgs 
smakas, 
drebėjo 
perpūto,
pradėjo siena lii’žti ir praliože; 
savo galva per ta skyle kiszda- 
inas norėjo praryti abudu mie- 
ganeziu, bet Kazimieras kirto 
sn kardu ir nukirto smako gal 
va; nelaukiant tnojaus jis

ta nukirto, teip 
, ah’ pask utim* 

buvo didžiausia už visas, ir ka
la ta kiszo, mums sudrebėjo. 
Inkiszos smakas ta galva, mie- 
ganczins" praryt norėjo. 
Kazimieras kirto isz visos
los ir bekertant smarkiai krau- 

ir užtiszko karalai
tei ant burnos. Nebuvo Kazi
mierui ka daryti, o norėdamas, 

nežinotu, priėjės
Earn

i j x i

4»
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KALENDORIUS
DEL

1926
3S-TAS METAS

/.Slę

D ftOCZKAU<KAS fO

?

X

I
I

k

t o k < > daug 
griuvanezin ir jau sngrinviisiu 
kryžių, zhnones nauju nestato, 
tuoj supuvusius, sugriuvusius 
mindžioja, suniestus

Daugiausia

f
X

knivose 
laiko. Daugiausia ju galima 
matyti važiuojant isz Veisiejų 
in Lazdijus.

JAUNIMAS GERE IR 
SZELA.

Vilka viszkio 
k or. ) — 

sziamo
ap.
Rugsėjo

* i

nusistates 
Va h t vbino

Vidu riję nakties su
vejąs szaltas 

sina k a 4
rnmai, 
ir už sienos

ir
kita kiszo, ir 
iki paskutines

Matuliszkiai, 
(‘ ‘ Vienybes 

3 d. invvko 
kaimo Pavasarninkn pasilinks
minimas, kuriame 
jaunimas “ 
vidurius baltu sk\st lineliu.

Publika buvo
tvarkdariai pasigėrė.

kad jokios 
negalėjo

*, savo

pasigerus, 
tai pil-

Pradėjome spausti Kalendo- 
ri del 1926 
pntiko visiem- skaitytojams 
kožnas ji giria, bet szimet !. . . 
Xa, lai jau Ims du kart tiekį 
smagesnis ir galim spėti, jog) 
musu mylerni skaitytojai juom * ■ I

.‘i t si lygi n t I 
ir prikalbt i I 

naujus skaitytojus, nes kalvu- j 
-. ... : l iek spausimr kiek į

meto. , Iz Praeitas
1 i •’

neiszpasakvtinai džiaugsis.
Tik

sli
paskiHiinkite 

nžmokeszrzi u

t
I
I

I

i
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Lietuvi»zka> Graboriu#

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius papai 
naujaiHia mada ir mok«la. 

Prieinamo prekes.

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

B<dl Telefonas 149

nai suprantama, 
tvarkos jame
Jaunuoliai pasigėrė ir dar pa
sienio po buteli degtines atsis
toję viduryje Kambario daina
vo negražia ui- ias dainas: 
riti degtine, kad gardu, 
mergina, kad smagu 
panasziai.

Buvo, rodos, ,policininkas, 
bet jis nieko nesako ir nu>ida- 

jei kas 
priesz ku

nigą, tuoj but policininkas sn 
statos protokolą.

Geda jaunimui žudyti j-avo 
svonkata degtinėje. Imkite pa
vyzdi isz spindiilioezin. 
dorai lavinasi ir 
ninnib ruoszia no 
kiams, bet lavinimuisi, nes pa
silinksminimai visuomet buna 
su programų.

VIS VAŽIUOJE IN 
FRAKCIJA.

Darsuniszkis, Traku apskr. 
— Pasklidus gandams, kad iii 
Fraru’ija vežami darbininkai 
ir darbininke lauku darbams 
už gera atlyginimą, kaime) jau 
nuomone subruzdo važiuoti. 
Ūkininkai aimanuoja, kad ne
užteks darbininku musu ūky ja. 
REDAKTORIS KALĖJIME.

Kaunas (Szlcže vieži aus te
legrama “Sandarai”). — Spa 
lio 20. — NesnmokejUs pabau
dos Bortkoviczione sziandlen 
pasodinta kalejiman menesiui. 
RINKIMU IN KLAIPĖDOS

but i.

po buteli degtines atsis-

rodos,

nematąs;V(i nieko 
nors buto prasitarof

♦ *

o

bet
ga-

dorių tik 
t arime skait ytoju, 
skubinkite idant 
grandytume!'!

p<.
Todd pa 
tam ne

i

i A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

i

Ge-
P.....

i r t:iin

k «

kurie 
pasilinksmi- 

viėn szo-

KRASZTO SEIMELI
DAVINIAI.

Klaipeda, Lietuva, Spalio 21 
— Invykusiu Klaipėdos krasz- 
te rinkimu in kraszto Seimeli 
ankstyvieji daviniai -- jn dar 
surinkta tik arti puses visu 
paduotu balsu —rodo, kad 
rinkimus laimėjo tos partijo 
kurios stoja
kraszto autonomi ja.

<;‘ f 
už Klaipėdos 

Tos par
tijos, būtent Liaudies partija
(Volkspartei).
kratų ir žemes 
(Land wirschnftpurtei)

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

jas t i sz k o

kad niekas
laižo užtiszkusi krauju.

karalaiti*, los 
vyras, ir 

nušlijo,

O 
karu lai t (‘s 
kad laižo,

kad Imeziuoja jo paezia; paki
lęs isz lovos, paėmė geležinius 
panezius, surakino Kazimiera 
ir i n met e in kalėjimą 
tojaus buvo siūlas, 
buezia vima
mirties. Sukrautas 
aplietas smala; netoli to laužo 
stovi sūdąs, 
tas Kazimieras ir laukia tiktai 
siūlo isztarmes, tada
degs lauža. Kazimieras, stovė
damas ant laužo, iszpasakojo 
nuo pradžios iki galui visa at

gulu, pabaigęs

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidota kiin'uK nunieireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz-

tarpe pabud 
pa vogt os 
užmates.

Ant rv- 
ir už ta pa- 

iiusudijo ji 
laužas ir

ant

ant laužo pririsz-

tai pa-

iszpildyt i;

Socialdemo- 
Ukio partija 

ben
drai gavo 35,000 b'alfcu, tuo tar
pu 'kai LfetuVhi partija, Ko- 
Pnniistai ir kitos mažesniosios 
Tttpes tesurinko 2,750 balsu,’ 

i no tiek, kad gavus
vi'ėn’a vieta Wrtfbly,L f 2*

X

bent

šit i k ima ir ant 
kalba, prapuolė, o toje vieloje, 
kur laužas stovėjo, pasiliko ne
mažas akmuo. Kada nuėjo pas 
ruma rado praliežta mūra ir 
prikruvinta, tada intikejo, ka 
Kazimieras sake. Bet labai bu
vo gaila tokio vyro, kuris visa
me buvo geru padetoju, ir už
manymus^ padėjo
paskui ant tos vietos buvo pa
stai via bažnvezia ir tas akmuo • - •
buvo pataikytas ties paežiu al
torium. Po kiek laiko užgimė 
tam karalaieziui sunūs, isz ko 
turėjo nemaža džiaugsma. Vie
na nakti bemiegant sapne atė
jo Kazimieras, dideliai iszme- 
tinojo ir guodėsi apie toki pa
žeminimą ir praptildVma, o 
kad mate karalaiti labai nuliū
dusi, davė jam tokia rodą, kad 
papjautu savo kūdiki ir patep
tu ta akmeni krauju, tada jis 
atgyses. Nors karalaieziui bu
vo labai gaila pirmutinio sū
naus, bot da labinus buvo gai
la Kazimiero, pagal kuri ir to
kia gražia paezia ingijo. Viena 
syki pasiėmė savo vaiku, isz- 
sinosze in floda, papjoverkuno- 
li i>«.knvdjo, o nuėjės su krau
ju pntopo ta nelaiminga akme
ni : akmuo subyrėjo ir jo vieto
je stojosi jaunas vaikinas, ku- 
riuom buvo Kazimieras/ ir ta
da abudu linksmai pasisvoiki- 
nb. »Bot nosziotes dideliai nu- 
isigat^lb, Wda ROinatrtiitiiszė ju

ir prapuldVm

laidoja mirusiusIszbalsamuoja
ant visokiu kapiniu. Pagrobus purtio- I. • « • « • • • *8Zia

' niausiu.
nuo

laidotuvių,

ir

papraseziausiu iki prakil- 
ParHamdo automobilius del 

kriksztyniu irvc.scliu,
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. ■ kitiem- pasivažinėjimams.

Heli Telefonas 1.173-M.
^,,1,, .įmok.. .an-Mm.. - M- ' "Mb-MH i**« «HH"- UUlKfc '■.■hMN*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

——S--------
3-czias Procentas už jusu 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 gėriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Dėkite savo
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrutis
8ZTAI K A RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZ1TA KNYGA

Tūkstantis Nakfci
GerbemasiB Tamiat&i:—

Sulaukiau nuo jusu alunctiamoa 
mano vardu knyga 'Tūkstantis 
Naktų ir Viena“ ui kuria tariu 
szirdinga aezių Ir labai dilaiagtaoal 
kad tokia knyga kaip '^Tūkstantis 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes. man 
labai yra iingeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems HnkBcziau 
kad nusipirktu tokią,, knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Vieną“ nes ja 
skaitydamas Smogus apie tiška tada

▼ardu kurs*

1

“Tūkstantis Noktu ir Vieną“ bm Ja
L ■ .. - ~ i I b J * i 1’ -

pamirsztl ir visokį ntpooeoial' Won
ant valandai* atsitraukia.

Su t>a«arb< A. ftOKAS, 
18 d. Gerulio 1921b. 

Dv. Palazduonyt.
Czekiazkes 'vai. * 
Kauno apak. 
LITHUANIA.

X
J.

Yra tai ketvirtas kodavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka.
• i •..... . * • « <av» • m a

Taipgi galiIi * i

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika S2.0Q
Preke knygos in Lietuva sn nusiuntimu tiktai *4M0.
W. D. B00ZKAU8KA8 OO. MAHANOY CITY.
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pat koja stovėjo

Esi Iscgelbetas

Man svaigo galva. O isz i>er- 
kuno ugnim sužeistos krutinės 
srovėmis liejosi kraujas ir rau
donai daže intuŽĮTStiti ‘bangu pa- 
virsziu.

Jau prie
baisus mirties angelas, su asz- 
trin kalaviju rabkoje.

— Ko nori isz manes! Ko 
ežia atėjai! 'Sakyk, ko reikia 
tau?

Bet tylėjo baisusis angelas, 
o tik vis nrczian slinko ir vis 
baisiau žiurėjo mab in akis.

stznabž- 
ausi intnžusios

;Sa kyk.

Senatorius Smith Isz Utah
Nusiskuto Burzda Ir Ūsus.

i

<

— Prakeiktas? — 
dėjo map in 
bangos.

Prakeiktas!
vejas.

szvilpe

— Prakeiktas! — nuolatos 
kartojo sanžinos halsas.

— O kame jus, mano dra
ms jaunystes sapnai?

jus, mano galingi 
sparnai, su kuriais 

ank«czian ’1n?p auksztai lekio
ja u ’

O kame 
sakalo

O kame j u

I

su

mano mieli 
jauni drangai, kurie tiek dau 
man žadėjot ?

O kur nusidangino! jus, 
mano aukso svajones, liek 
auksztai kėlusios mano jauna 
dvasia.

— O kame tu, mano miela 
motinėlė, mano jauna taip gra
žiai iszanklejuM, man jaunam 
tiek patarimu davu>i, tiek kar
iu mane persergėjusi, tiek kal
iu už mane maldavusi Auksz- 
e/.iausiaji.’...

Vi>a praeitie žaibo greitumu 
"■tojo priesz mano akis, vaizdai 
keite vaizdus, atsiminimai se
ki* atsiminimus. Priesz akis 
stovėjo visas mano isztvirkes, 
nesuvaldomas jaunystes gyve
nimas, visos mano klaidos ir 
nuodėmės...

— Prakeiktas, prakeiktas, 
szauke kiekvienas atsimini

mas, 
< 
ja tinas širdies biezinlis, mano 
i-ztvirkimo draugas.

Tn esi jau amžinai ma- 
- nuolatos skambėjo au- 

yse Lineipieriatrs žodžiai.
— Prakeiktas! 

vznabždejn bangos.
— Prakeiktas! 

pe vejas.
Prakeiktas! — nuolatos 

urauže saužmes balsas.
O, gailestingasis Viesz- 

patie, o, brangusis mano Isz- 
ganytojau, gelbėk mane, nes 
Austu! Lai pralietas Tavo ant 
Golgotos kalno kraujas nu
plauna mano nuodėminga sie- 

isz baisiu 
nekaltos 

ga i - 
Uos’mano motinos aszaros su- 
minksztina mano szirdi. O ma
no gerasis 
ganytojau, tvirtai!... tvirtai! 
tikiu, kad paskuiiniame mano 
gyvenimo momente* isztiesi 
man savo maloninga pagialbos 
ir szvento iszganymo ranka! 
Visiszkai pasitikiu tavimi, ma
no Vieszpatie, ir visiszkai at
siduodu in Tavo gailestingas 
rankas!... Priimk mane, Auksz- 
eziatįsias, prie saves, ta nelai
minga suklydusi ir dabar besi
gailinti Jevos sunu?...

Tai tarus, visos mano paje- 
Pask utiniai 

mano gyvybes szviesos spindu
liai g(*so... Ir asz jau grimz
dau..., grimsdau in bekraszczio 
vandenyno szalta'.s gelmes... in 
jo mauruota dugną...

Bet kaž keno ranka tvirtai 
nutvėrė mane... iszsibaige ma
no pajėgos, ir asz apalpau...

0 kai vėl atsigaivelėjau, lai 
pasijutau begulįs ant žalios 
pieveles, o szalia manas stovė
jo niekuomet neregėtas žmo
gus, kuris be galernuoszirdžiai 
szypsodivmasis ir be galo mei
liai in mano akis žiūrėdamas 
tarė:

Priesz

jr

kieviena* praeities vaiz- 
las, kiekvienas buvusia mano

vis

vis szvil-

manė,

la ir iszgelbsti ja 
pragaro nasrų. Lai 
mano kūdikystes dienos,

gailest ingasis Isz- 
t virtai!...

moment e

gos iszsiseme...

— Esi iszgelbetas!
Vidujinis mielos balsas sake, 

kad tai yra pats Kristus, pats 
žmonijos lazgdnytojas, ir asz 
parpuoles ant keliu ir apkabin-
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nori. Senelis iszejo.
*:< #

Prie seneles grineziutes doru 
szilko rubais apsitaisiusi, auk
so karda prisikabinusi, plieno 

laikydama, • szokinejo

' zvmes. 
‘ Eik 
siuntė, — 
ežiai. Mirt is atsikėlė ir nuėjo.

Greitai sugaudė laidotu vi n 
varpas. Pradžiugo varguoliai, 
sudrėbėjo tuixjziai.

— Mes manėme, kad ji am
žinai isznyko, — kalbėjo tur
tuoliai, o ji sztai, kaip apgis 
pasirodė. Tur but negalima 
amžius vieszpatauti ir skriaus
ti.

Varguoliai žegnojosi ir pa
lys in karstus gule.

— Pavargome, sako, musu 
kaulai isztroszko žemeles.

Apėjo mirtis visa sodžių už 
girios ir surinko visa, kas rei
kėjo surinkti, o su kitais drau
ge paėmė Kalvuti ir Vargute. 
Tik Želve vis likosi gyventi ir 
gyvena kaip pirmiau, daro 
kaip pirmiau ir dare. Tie, kurie 
ja vadino Zelve-avingalve, vi
si iszmire, ir ji pati jau užmir- 
szo ta varda.
visa pasauli, gryžo prie jos ir 
paklausė:

— Kuo vardu tu vadiniesi?
Ji stengėsi prisiminti, bet

>!l,,m, i , •

ę
kur tave Dievas 

pasako Želvo mir-
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Senatorius Reed Smooth isz l'lah, nusiskuto ana diena
barzda ir usns. Smooth yra dideliu politikierių 
prie komisijos užmokėjimo skolų per Europinius sklypus.

n priguli

t 
damas Jo kojas isz sielos gel- ; malonu, taip skanu kvapu. Va, 

‘..1 sidabriniai rasos
Va ten, pakrasztyje,

me-; kalbėjau:
O, mano brangusis ls*z- laszeliai. 

uanytojau,

žiba tviska

kaip Tu begaliniai I paslaptingai oszia žalioji giria. 
gora> ir kaip begaliniai szven- | ir harmoningai szlama medžiu 

esi. Kaip lapai. Va, tyliai, upelis ezinrle-ta^
:ez
loan

gailesį ingas 
atsidėkosiu

U

ir
'Pau.

nsis Iszganylojau.
mano

Pj'žvelgiau in save ir pasli*- 
bejan. kad nuogas beesąs ir ta
rinu :

(>, Vlhszpatie, 
e-iii, kad n uogas esu.

kur

i

asz '

na. O. va, auksztai ore eziulba 
ulba giesmininkai paukszte- 
liai. Va, ten plaViko szilkospar- 
niai debesėliai. O kaip stebuk
lingai. kaip szviesiai sziandie 
*aule szvieezia ant dangaus!

Ir kaip jura begaliniai plati

y

Kiekvienas kūdikis atei- ir didele yra, taip sziandiema
na in pasauli nuogas, kiekvie-1 no szirdios troszkimai

negimsta su ; jokiu rijai. Ir kaip audros su-na<
pinu k suomi
užgimė i s:
nesistebėk, kad nuogas yra ta- i audringa

pankszlelis
I s...

nežino

Tu tik sziandie ! judinta jura nerimsta ir griau- 
i savo Sutvėrėjui, todėl . na verezia savo krantus, taip 

mano jaunyste, gra
ve kūnas. 'Pu sziadienMižgimei žus, kupinas gyvybes mano gy- 
naujam gyvenimui, naujiems venimo pavasaris szirdies ir 

mirtimi 
pat oszia kiekvienam, kurs drys man pa

giria, eik, pridengk savo kana stoti kelia!
Atnaujinti dangų ir ži»me, 

sukurti nauja gyvenimą ir 
nauja pasauli -- sztai mano 
karszcziausis troszkimas, 
mano didžiausis geismas!

Nesenai nugirsti žodžiai isz 
“Tu 

užgimei naujam gyvenimui 
naujiems garsiems žygiams... 
nuolatos 
syse.

A psidenges žaliais

rį !...*< to**** -■

žygiams ir darbams, todėl ne- graso neiszvengiama 
gaiszk... sztai ežia

žaliais medžiu lapais ir eik in 
pasauli, eik, auksztai iszkolta 
žibinta neszdamas...

Tai pasakos, isztieso auksz- 
tyn rankas, pakilo nuo žemes 
ir pranyko ten, žydriose dan
gaus gelmese. 

viskas

f p

Taip 
sapno:

Barniojo, 'pdiBarnioje, 'pili nuo miesto 
apylinkėje, buvo didelis kai-į 
nas. .Jisai, tarytum, skendos 

osziancziame 
miszke. Pakabioje sruveno 
upelis, o ant kranto gražiame 
klonyje, tysojo sodžius. Tšz to 
sodžiaus ėjo siauras takelis in 
kaina. 1’aržioje kalno virszii- 
neje, lygioje aiksztolej, stove-: 
jo maža grineziiite, vos besi
laikanti, suirus, nukrypus. Jo- 

•j<* gyveno varguole moteriszke, 
vardu Želve, praminta 
gal ve. ” 
pramane del to, kad ja laike 
kvaile, o kvaile ja laike del to, 
kad ji rūpinosi ki’tais daugiau, 
negu savimi. Jei kartais atei
davo in kaimu koks žmogus 
pagialbos • praszydamas, tai 
jam atsakydavo:

— Atsitrauk tino manės, 
asz negaliu tau padėti. Tenai, 
ant kabio, gyvena Želve-avin- 
galve, kuri visus aprūpina.

.Žmogus lipdavo in kaina pas 
senele. Jei ji galėdavo iszpil- 
dyt i kaip nors jo praszyma — 
pildydavo, o jei negalėdavo — bloga nelaikau

Nuėjo senele pas Kalvuti ir

.Jisai,
milziniszkamo,'

Pakini ne je

“avin-
Jai žmones toki varda

p ra s z y dama s.

nuo

nauja 
pasauli

sztai

Vat’^hto. NunoHze jiems szrelto, 
tyro Vandoholio atsigerti; o 
moteres sttdvejo ir ’ žiurėjo in 
bentsitolinanczia senele. *

Tuo laiku isz miszko iszejo 
dviem lazdom pasij’amkzeziuo-

M o tore les, 
lis: kns'pns jus khime geras 
žmogelis^ kas priimtu nakvy
nėn pakolevinga elgeta?

O kuo tu vadiniesi, kas

durnas senelis.
tarė sene-

eaiindmiMitoa

esi ?
Asz keliauninkas Dievo 

pasaulio, mano vardas 
va Dvasia. Pavargau, 
ežia u atsilsėti.

— Mes tavęs nepažinstam 
ir negalime priimti nakvynėn, 
nes vyrai paroje barsis.

— Tai jus savo vyru labiau 
bijote, negu Dievo? Juk Die- 

ir papenėti

— Ov- »
iirrre-

dalge 
mirtis.

• Senele tuoj pažino ir tarė:
— Gerai jiems pas maia; ir 

be tavo dovanu^ o t avos geriau, 
(kad nebūtu. Sudžiuk už duru!

Mirtis pridžiūvo toj vietoj, 
kur stovėjo, o senole pridengė 
ja žagarais, kad ne nesimatytu.

Po kiek laiko, pradėjo verž
tis sodžiaus žmonėms aimana
vimai ir aszaros. Turtuolis eme 
skriausti ir muszti vargsza. Jo 
piktadariszka szirdis, nejautė 
jokio pasigailėjimo. Galiūnai 
buvo žiaurus, dabar paliko dar 
žiauresni.

Eina ir eina pas Želvi* tiek 
nelaimingu, kiek ji per visa sa
vo amželi nebuvo maeziusi. Ji 
negalėjo jiems padėt i ir girde- 

verkdami szauke: 
, kur dingai,

kam apleidai pasauli, ateik ir 
paslėpk mus, 
žmonių!’'

(Jzia Želvo 
padarius.

jo, kai jie 
uMirtie, mirtie

Mirtis, apėjus

A

•H 
B

J

‘l

tai priglausdavo, paguosdavo 
su ramii1davo sakydama:

— Pakentėk truputi, juk 
mus kentėjo ir sako: 

mums liepe kentėti. —

va s Ii epe priimti 
va rgsža!

— Tiesa, keleivi, sakai: 
Dievo žodi atmename, bet žmo
gaus žodžio bijome.

— Asz tai,

galva, tarė senelis: — eisiu vy
ru pasiklausti.

Nuėjo pas vyrus.

keleivi

moterėlės

Kristus už

•G

Seneles grineziiite mažutėle 
vos beapsisuksi. Drauge su

, uz
— palingavęs

o tie jam

Kas tave žino, gal tu, pa
nori sužinoti, 
o paskui pra- 

neszi pleszikarus. Gal tu koks 
’neszvarus, o musu pirkios

! stvertos elgeta, 
kur musu turtai,

o
senele gyveno sausarankis vai- szvarios! Eik sziuo lakeliu in
kinu kas Kalvutis ir bekojo kaina, len rasi maža trobele, 
mergyte Vargute. Tuodu kadi-į kur gyvena ^e»lv<* -
kiai senelei buvo svetimi.

Kitados juodu gyveno pas 
savo tėvelius. Viena tamsia 
nakti iszdraske piktadariai ju 
trobeles, nužudė tėvelius, o 
juodu vienu du paliki/ miszke. 
Po keletos dienu juodu atrado 
sodžiaus žmones ir pradėjo de- į |j vakarienes, 
rėtis, kas turi imtis vaikuezius 
auginti. Kiekvienas ju kratėsi: 
kokia, girdi, isz ju nauda: tik 
dovanai maitink ir varginkis 
su jais. Iszgirdus tai, senele 
tarė:

ii tave priims.
A ežiu jums, 

nes, — 
kaina.

ve

nužudė tėvelius.

Tiesa, geri kaimynėliai, 
sakote: be 
nieko juodu 
Duokite juos

rankos, 
jums nepadės.

Jei kada

be kojos

man!

a vi n gai

geri žmo- 
t.are senelis ir nuėjo in

Zelve pamaeziiisi 
kuopianti in kaina 
siuntė Kalvuti pakviesti

sunkiai 
seneli, pa- 

sene-

Kalvutis, 
szaiiko:

— Senuti, eiKsz [>as mus 
vakarienes, tave mama praszo. 
Iszvire kosze.s ir užsude.

Senelis szypsodamas ramiai 
paglosti* Kalvuti.

. ■’•J

pribėgės seneli J

eiksz

nuo beszirdŽiu
i 

blogai I negalėjo.
f

suprato
Tur botm

Tai a hz, beprote, visa tai persimainė, -
tarė senele:

atsiliko kaip 
asz suklvdau ir buvau 

atsidaręs ant pat bedugnes 
kranto, buvau bežustas amži
nai, bet Įiaskutinoje valandėlėj 
Aukszeziausis man isztieso sa
vo pagialbos ranka ir asz bu
vau iszgelbetas...

Taip viename akimirksnyje 
sutrupėjo visa mano galybe ir 
žuvo visi mano dideli turtai, 

pasidariau di- 
Ižiausis pasaulio elgeta... Bet

mano 
ir asz, berods, 
( 
niekada nebuvau taip turtin
gas ir g: 
kad'esu! Niekada taip'skaid
riai neszviete salde, kaip kad 
sziandie szvieųzia. Niekad tiek 
laimes savo szirdyje neturėjau, 
kaip kad sziandie turiu. Nie
kada taij) gražus neatrodo man 
pasaulis, kaip kad sziandie at
rodo. Neaprėpiamas, neišžma- 

žydrusis dangus 
sziandie viliote vilioja mano 
siela. Ir auga, man auga galin
gi sakalo sparnai ir visos ma
no sielos galios sžaukia:

— Pirmyn, pirmyn, 
aukszto idealo! Mano sieloje 
sziandie szvente! Mano sieloj 
sziandie sužydo visos gėlos. 
Mano pasauly sziandie patekė
jo nauja, sžviesi saule ir nau
jais, szviesiais, auksiniais spin
duliais apibėrė visa žeme! 
Sziandie mano pakuly szvie
šu, enlvu ir Imkttftą.^Jszties- 
temis rankomis, atvira hzirdi- 
mi, sziandie lankiu ateinant 
jaunųjų sveeziti. Ateikite in 
mano buveine Ir pasidalykite 
su manim mano džiaugsma, 
mano laime.

Kaip gražu ir erdvu sziandie 
mano pmUvnty! Va, žydi į ra-

dingas, kaip sziandie

t uojamas

mano

'i!*

prie

‘ŽiftusiVš gėlės h* ritteidžia totp

Kristaus lupu: 
naujam

skambėjo

sziandie

*>

mano nu

medžiu 
lapais ėjau per nepažinstamus 

ir kaibeipan laukus ir pievas 
jau:

, Paukszteliai,

neturėsiu ko valgyti, tai mums 
trims smagiau bus alkis kens-
tl.

Žmones leipo juokais.
Nerūpestinga Zelve, — 

t ikrą

Taip, asz pas jus ir einu, ki
tur nepriorije;

Kai senelis inženge grinte-
len, ten pasidarė visai ankszta.

kodėl 
sziandie teip gražiai ir žavin- 
eziai skamba jusli giesmes?

— Plaezios lankos, kodėl 
sziandie jumyse tiek daug nie
kad neregėtu geliu sužydo?

— Žalioji giria, kode! tu 
sziandie teip paslaptingai, teip 
nepaprastai gražiai oszi?

— G, tolimasis dangau, 
kodėl tu sziandie jeip vilioji 
prie saves mano jauna dvasia?

— O platusis pasauli, ko 
del tu sziandie teip gražus, teip 
stebuklingas atradai ?

— Esi isz gellietas,

tarė vienas kaimvnas: 
tu aviugalve, imk juos.

Pradėjo senele su jais gyven
ti. Ne naktimis ji negaudavo 
miegot, tai mezge, tai Verpe. 
Už tai ji gaudavo miltu, drus
kos. Miszke prisirinkdavo ža
beliu ir prasivirdavo viralo. 
Kart a is |>asitehkydavo
vandenėliu. Susirinko karta 
prie szulinio moters ir klausia : 
— kai'ptn, Že 1 ve-a Vingalve, gy-

- Visa, 
atsake

vien

— Žalioji giria,

todėl 
teip ir gražu pasauly ir f zirdy, 
~r sznabždejo in ausi 
vėjelis.

— Esi ■ iszgelbetas, todėl 
tai auksztai ir lekioja tavo sie
la., — giedojo man laksztin- 
gala.

:: GALAS

szvelnus

Valgiu Gaminimas
* ik •-**—

Namu Prižiūrėjimas
Kolas moteris ar morfiną 
privalo turėti iria kk&yt* 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam narte, 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais
vienam naUe. 182 puslapiu

MdėtUneto apdarau. Yra. 
to turtai . . . . '

W. D. BOOZKOW8KI-CO
to tUtUi . . tt.80

O
MAHANOY OIl'Y, PA.
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veni su savo vaikais?
aeziu Dievui gerai, - 
senele.
“ Kaip tai gerai? Juk jie 

nelaimingi?! — kalbėjo mote- 
ires.

— Tai ir gerai, kad nelai
mingi, už tai jiems maža ko te
reikia.
gesni ir naudingesni

Jeigu jie butu laimin- 
, tai asz 

negaleczian patarnauti Viesz- 
paeziui Dievui, b dabar asz 
duodu ka gal in, — tai vis jiem 
geriau, negu asz bueziau ju ne
priėmus ir jais nepasirūpinus.

— 0 ar tu pirma pambnei, 
kas su jais bus?

— Ne, — atsake senele 
apie tai asz nemaniau.

— Tai kaip tu neapsigalvo
jus gali tai daryti? Tiesa, jie 
gal greitai mirs, tada tau pa
lengvės, — 
ris.

paežiui Dievui, b
■ . ■ ■ J*' " z 1’

kalbėjo viena mote-

Ka, tu kallbi?! — suszn-
— Katn mirtis? A£z 

jos nenoriu, tegul ji sitdžiusta 
už mano durni

Moteros pradėjo juoktis.
— •Žolvo-flvhigaive, matai, 

kokia tu galinga, mirti nori už

ko senele.

■Žolve-avingalve, • matai,

duru sudžiovinti. Tikra avin- 
.galye!...

vardas 
tarė senele.

Mirtis pradėjo klausinėti ap 
linkiniu, kaip vadinasi toji mo
terį szke, bet niekas nežinojo. 
Tik staiga krito isz dangaus

mano

padariau, — lare senele: — asz 
užsimaniau taisvti Dievo dar
bus: kam būti sutvertam, kam 
ne; asz panaikinau mirti! .Ii po

. » balsas, kaip sniegas, szirdies 
iszvaizdos akmuo, kuriame ug
ningu auksu dege paraszas: 

Meile.”
Pamaczius tai mirtis, tarė;
— Tu ne mano, tavo vardo 

nėra mano sanrasze, Meile ne
ini rszta. Tu gyvenai iki tu lai
ku, kada teisybe ir gailestingu
mas susitiks ir vieszpatans 
žmonyse, o vilkas atsiguls sza 
lia ėriuko ir nenuskriaus jo!

—Narimantas.
------------------- -------- — * '■ *   -   t ■ * 

*

.Jeigu tokia niekszn glostys. 
« ❖ »

Ana diena Hazletone buvau. 
Szposeli maža maeziau, 

Kaip viena Whole užklupo 
ant anūkes, 

Kaip szuo padūkęs.
Vos paliom on as adgyne, 

PesZtis užgynė,
Mergaitei laukan liepe iszeiti, 
O bobelei liepe apsimalszyti.

Paskui velei gražiai bovijosi;
Viena nuskurusi avis, 

Paredka pagadina suvis.

žabarais sudžiūvo!
mamute, mirti,

— szauke
— Sztai jau

— Paleisk, 
pasigailėk 
varguoliu mynia. 
deszimtys metu, kai jokiu lai
dotuvių nebuvo, ir galiūnai ta- ! 
po beszirdžiai, o mes pavargo
me. I.eisk juos atskirti nuo di

li mus nuo

mus!
i 4

>

dzin nuodėmių, 
skausmu.

Nuėjo Želvo, nustūmė žaga- 
o mirtis jau nebe ta: dalge

surūdijo, gražus rubai supuvo, I 
kūnas sudžiūvo, liko vos kaulu i

rus

■Ml

y

t
C

— Sėskis tėvuk, — tarė se- ; 
nele: — valgyk su vaikais, asz • 
pastovėsiu.

Senelis sėdosi, 
prakalbo:

— Aeziu tau, 
neklausei kas asz esu ir isz kur

pavalgė ir

senele, kad 

o pasodinai ir pavalgydinai. 
Dabar eisiu miszkan, nes ežia 
ankszta, nėr kur visiems atsi
gulti.

— Ka kalbi, seneli?! Misz- 
ke daug žvėrių, asz neleisiu. 
Iszsiteksime: Kalvutis atsiguls 
ant krosnies, Vargute užkros
ny, o tu, kur bus (langiau vie
tos. Asz pati sau rasiu vieta.

— Tegul bus taip, kaip tu 
nori, tarė senelis.

Atsigulė senelis, užsiklojo 
savo skvleta rudine ir isz nuo
vargio greit užmigo. Tik gai
džiui trecziu kart pragydus,

Y

senelis iszbudo ir pamate Žel
vo, kuri, prikabinus prie lubu 
kuodeli, stovėdama verpe.

Tu, tur but, visai nemie- 
— užklauso senelis.
Taip, asz visai nenore-

1

F

gojai?
_ T ‘ ‘ ‘

jau miego.
Palingavęs galva, senelis ta

rė:
— Ilgai vadžiojo 

Vieszpats po pasauli, asz ma
niau, kad Jis mano užmirszo ir 
apleido, o Jis mane atvedė in 
ramybes vieta ir leido iszvysti 
tikrąją meile.

Pasakyk man, senele, ko tu 
nori, o asz viską isz Dievo isz- 
praszysiu.

— Ko man trūksta, asz taip 
laiminga, linksmatik noriu, 
kad mirtis neperžengtu mano 

f!
sgul už duru sudžiūsta!
ko senole.

mano

filenksezio, o jei $ jateie, tai: te*
I ——■ iitsu-

. r . i

Tegul bus taip, kaip tu
•f7

/ 
/

J
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BALTRUVIENE

r
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Mikuti ne verk jaigu tau 
boba pabėgo, 

Daugiau tojo tavoro randasi 
ant svieto, 

Tegul eina ant plynių ir balu, 
O tegul ir pastimpa ant galo;

Juk žinai, boba isz ratu, 
ratams lengviau, 

Jeigu boba pabėga, tai vyrui 
geriau.

Agotėlė nuo vyro pabėgo, l 
In tolima vieta iszbego, 

In kėlės dienas vyras ja užtiko,
Labai džiaugėsi ir josios 

nepaliko.
Isz pradžių boba derinosi 

O ir su nagais draskėsi, 
O tasai vyrelis. 
Kaip avinėlis, 

Laižė kojas ir rankas, 
'Tokis vyras tai. jau ne kas. 
Su rimbu per szona reikėjo 

suduoti, 
Ant virves kaip karve pa

jungti, 
Namo pa r va ryt,

Su koja prisimyt, 
Duoti gerai in kaili,

Ne paisyk ant nieko tik vali, 
Kaip tik ingai i.

Na ir tasai avin’galvis Imba 
perprasze^.

A r kur 1 ok i lopszia rasi ? 
Ugi tegul boba kva i lino ja, 
Tegul isz kvaiiiirto iszsi- 

pagirioja,
Ba kuom daugiau vy m s 

bobos ipngoidaujc, 
’ Tnom boba’didesni viražu 

gauna.
Geriause kaip vyrdsrpadaro, 
Kaip su rimbu n-ahrava bobai 

iszvaro,
O tasai yra /didelis kvaily s,

y

/

5S it

Harrisono nokurios moterėlės 
Tankiai nesza in urvas 

bonkeles, 
Susideja po kvotoriuka, 

Trauke gardu munszaimika. 
Pasilieka smirdalo in -vales, 
Iszrodo kaip Žydo kiaules, 

Viena kita aplojo, 
Ant dorybes visai neatboje.
Nekurios ir vyrus ant burdo 

kalbina, 
Bet vyrai jau susiprato, 

Nuo tu bobų kaip nuo velniu 
atsikrato.

Sfr

Ne senei kelios jaunos bo
bbles susiejo,

Kelis dolerukus sudėjo, 
Visos pa*sigore naprapal, 

Atsikelti ne viena ne gal. 
Prie iMJCziaus sugulė, 

O viena gavo net svaiguli, 
Vyras isz darbo parėjo, 

Su dideliu baimia ant jos 
žiurėjo.

Ka i m i u ka s pasi^zniike. 
Davai ja ja daktaViluti, 

Karsztas toriclk^s prides- 
tinejo, 

Kožna savo rodą davinėjo.
Viena ėmėsi ant naujo spasabo, 

Be pagialbos jokio daktaro, 
KaiMZta pokeri prie kojų < 

pridėjo,
Bet ir tas nieko noprigialbejo.

Ant galo daktora turėjo 
pasmaukti, 

Nes bobele isz skausmo 
pradėjo ajpti,

Da ir sziadien sirguliuoja 
Lovoje dejuoja.

KANTiCZKOS arba rhwmiu 
paprastais Metais apdarais. Prekė , 
Su varesnei* 'apdarais, preke

W. D. BOCHKAUSKAS - CO.,
, MAHANOY CITY? PA,
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ŽINIOS VIETINES
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tigCsi, bet 
inspetoju•• inspetuju ’ ’ da 

kad straikas pasibaigs

*

.jauXorint'' I >ktol»eris
pra naszavimai 

neiszsipildv 
ir kaip 

girdėt, tai negreitai pasibaigs,
nes kompanijos da turi anglių 
ant ranku ir nesirūpina susi 
laikyt su anglekasiai>.

Mieste dideli"
mas. Centre ulyczia iszlii 

stato

kruteji- 
•s ei 

mentu, namus stato ir taiso, 
bulivardas bus neužilgio ap- 
szviestas nauja szviesa, 
\'isas darbas Lw.-> i'iri'nism.-*, 
miestas bus szvariauses ir pni- 
kiauses visam paviete.

Ketvergo ryta, devinta 
valanda Lietuviszkoje bažny- 
cziojo bus suriszti mazgu mote-

o kada 
bus pabaigta

rystes per Kun. Czesna p. Pet
ronėle Daliute su p. Kazimieru 
Raslavicziu isz Coal Dale.
Žalime yra duktė 
gyventoja u s 
W. Pine ulyczios.

■ - Rinkimai po "Z<um. Bet 
ar Lietuviai iszrinko tuos, aut 
kuriu balsuos ir bus juju prie 
toliais ir po rinkimui ar ne pa 
rodys szpigos kada ant savo 
vietų bus iszrinkti. Apie tai pa 
kalbėsimo veliaii".

Xedelio" vakaru 7:3() 
valanda. Lietuviu bažnyczioje 
Kun. Czesna suryszi<» mazgu 
moterystes X’iiiea Matusevieziu 
su Julija liaborezak i."z Sha 
moku. Jauniki" yra vienatinis 

p. Antano Mutnsevi- 
Veliuame linkimo g\

P. 
musu seno 

Juozo Žalio, 316

vakaru

sūnūs 
cziaus. 
veninio.

— Gedemino Kliuba" laikvs * 
dideli susirinkimą ir balių kita 
Panedoli vakaru 2d. Xovem 
bėrio, ta vakaru pri<“"Z 
mus.

rinki

◄ Reading
> lines

►

NĘDELINE EKSKURCIJA 
— IN —

PHILADELPHIA
Nedelioj 1 NOVEMBERIO

Specialia T

Isz 
Shamokin 
M t. Carinei 
Ashland .' . 
Girardville 
Shenandoah .........................
Mahanoy ('ity ( Preke $3 
Tatnaqua (Preke $3.25) 
Prlbos in Philadelphia .

at Subatos Naktį

Isz ryto 
. 1 :30 

. . 1 .30 
. . 2:21 
. . 2:28 

. 2:00 
25) 2:49 

. . 3:11 
. . 6.00

I

Naujas Areoplaninis Moteris.

Grįžtant specialia treinas apleis 
7:30 vakare ta pa

in virsz-minėtas sta-
< Philadelphia
> ežia vakar 
c rija*.

$3.50
J Ant Readingo Geležinkelio i

DUBFLTAVA5 
TIK1ETA3

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczk>uika«, Locnininkaa)

312 W.,PINE ST., MAHANOY CITY

T
H

UŽVEDA ELEKTRIKINIA

1^2

SZVIESA
in Namui, Sztorus, Moktlainet, Baž- 
nyczet ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Saviesa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite aatoroaia. Už
veda varpelua prie duriu, taiao elek- 
trikiniua proaua ir kitokiua elektrikin- 
iua intaiaua. Ateikite paa mane jeigu 
manote užveati azviesa arba permai
nyti aaro narna pagal naujauaia aiate- 
ma o aax mielai auteikaiu jum prekea. 
Apaiymu iaxpildyti didelius kontrak
tu* ant apaavietimo Saliu, Mokalainiu 
ir Bainycaiu. Duokite pirmybia aavo 
taatiecsiui pakol ejaite kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST.» MAHANOY CITY

iwiiro mn»»l m ww—K* ■■H-R—Į>"IIWMI

Naujas Užsiėmimas 
Merginoms.

MMtranMM

kapitonas Edd ie Rickeiihacker, kuris dalyba-I .ekioto jas
v o svietineje kareje iszrado nauja motori del areoplanu kurie 
\ ra dau geresni už sziandieni nins. Savo iszradima rodo ma

žyliui lekiotoji!.
s

j<»rui J. Rudolph kuris teipgi yra

rikonu ir nesiduos vedžioti už

mokinti vaikus kaip 
dantis užlaikyti; joms yra di
dele dirva ligonbueziuose, kli

i nd u<1 ria-
1. Pa

tik sze 
\ alandas 

l’žmokest b 
prie dentitu

sveikai

nikuose, prie dideliu i 
I liszku kompanijų ir t. 
I prastai dantų slauges 
Į szias arba aztuonias

A m 1Į *11 
į Dirbant 

Minnesota,! 11110 $R)t) iki $201) in menesi, 
mimu merginoms yra dantines j Colllege of Dentistry, 
hygenistes arba dantines slau
ges (dental hygenist arba den- 
t a 1 n u r se) n žsi e m i m a s.

Szioms dienoms visi 
svarbumu turėti

Su dabartiniu vieszos 
katos darbo iszspletojimu, vie
na. isz interestingausiu

svei- lege of Dental Surgery, 
Harbor, Michigan. 

Vni versit vuzHe- of
Miime-

apolis, Minnesota.
Xorl b\ve> tern

Dental School, Chicago, 111.
l’ni versit v.

diena.

Patogiause Indijonka 
Amerike.

geras, 
gauna

»* V* ' t*

’?■

1

>

pripa- 
žvta svarbumą turėti netik 
gražiai airodanezius, bet gerus 
sveikus dantis. Žmones priva
lo žinoti kaip dantis prižiūrėti 
ir užlaikyti. Kadangi dentistai 
per daug užsienio taisydami 
dantis, todėl pakilo reikalavi
mas jiems turėti pagelbininku, 
kurie galėtu netik apvalyt 
dantis bot kurie žmonėms gale- U . - . .

prie ligonbueziu, klinikų arl&i 
kompanijų industrialiszku nuo 
$K() iki $150 in menesi.

I

Xer užtektinai >zi<>s profesi į

.<■

I

k >

■<

>
ji

l'niversity of Pennsylvania, i(1(j žln()nill užiln(i viws vi,,(nsl
The Thos. W. Evans 
and Dental Institute, School of 
Dentistry, Philadelphia, Pa.

Rochester Dental Dispeusa 
rv, School for Dental llvire- 
niwts, Rochester, X. Y.

New York Temple UTii versi- 
ty, School for Oral Hgenists, 
Philadelph ia, Pa.

Dantų slauges, da rijas dvejo
pas: (1) Susideda 
mo, po clentif to priežiūra, ap- 
skrotimu nuo dantų 
būtį dentisto pagelbininke, (2) 
didesnis ir svarbesnis darbas 
yra peržiureti vaiku ir augu
siu žmonių dantis, juos pamo
kinti kaip dantis prižiūrėti.

Dantų hygenstai (les) gali 
gauti darbiu, dentistu ofisuose 
pagelbeti dentistams; daugelis 
vieszu mokyklų juos samdo pa-

Museum Dent istai. 
<lm t rialiszkos

ligonburziai ir in 
kompanijos 

siunezia sa\'o reikalavimus del 
sziu darbininku (in) in mokv- 

o> turiklas kuri
\ Įsose

University

t.

tuos k ursus.

apart

X 
<

I ’/

Z 

t.4 ■m

t 1
> 1
k V

B]

I u VI■ -JruV‘1■ ar tu

T4

■

v
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1
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L r >
mokyklose,

California ir
Minnesota, kur 

per <

of
t ' ¥

I

Cniversitv of 
reikia mokintis 
metus, kursas tejiasi nuo 
tnoniu iki devynių 
t’ž kursą

lt 4
<4

KIviejuK 
asz- 

menesiu. 
mokėti nuo

oi hz no vai v-111 patarti kaip prižiūrėti ir 
užlaikyti dantis. Ir tuoj invai- 
rios mokyklos insteige tam 
tikrus kursus, ir valstybes isz- 
leido intatvmus lioezianezius 
tokius darbininkus (os).

D v i d e sz i m t s v i e n a
- Alabama, Arkansas, 

fornia, (’olorado, Connecticut, 
Iowa, Maino, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, 'Mississi
ppi, New Hampshire, Now 
York, Ohio, Oklahoma, Pensyl- 
vania. Tennessee 
Washington, West Virginia, ir 
Wisconsin — pripažinsta nau
ja profesija — dantiniu hygi
enist u — ir nuo ju reikalauja 
leidimus pirm, negu gali prak
tikuoti. Kitos valstybėse gali 
užimti hygienos mokytoju vie
tas.

Sekanezios 
kursus dantų 
(ems) arba dantų slaugėms 

l’niversity of (’aliforni'i, Co
llege of Dentistry, 
cisco, California.

Columbia l’niversity, School 
of Dental and Oral Surgery, 
New York. ,N. Y.

Forsyth-Tufts 
School for Dental 
Boston, Mass.

Marquet te Cui verity, 
lege of Dentistiw, 
AV is.

Cniversitv of Mirhigan, Col-

ir ji gali reikia
$110 iki'$200. University of

> r

V

s

v;ilat v be 
Cali-

California reikalauja 
metus, ir l’ni\’ersity of Minne
sota $75 in midus, T'as neinima 

ir kitus

$150 iii
Ii

Pana Melisa Parr, isz sztamo 
I’rnatilla Indijonu, likos ap- 
szaūkta kaipo
dijonka visam Amerike. Josio"

I ndi joniszka pravarde ■» ♦ • , eina
in Oregano universitetą ir yra 
gerai lavinta moksle.

/ f

1 i k os 
patogiause In

iszlaidas už knygas, 
reikalingus daigtus, už kurios 
reikia mokėti nuo $40 iki $11)0.

Virszminetos
universitetai maloniai 
Uolesniu 
t iems.

kolegijos ir ! tik ra
) Į l l l ) S ies bile kokiam paszlemo-

--------  j<uį i.oiszevikui kuris Įiribus in 
miestą laikyti prakalbas ir pa
kursi ine! žmonis prie anarkiz- 
mo. kaip tai nesenai norėjo da

tai ajdublistas J.

F.d\ardnkas ir Alberta 
Sn va ro.sk i<»

Xe\\ York ui vežios, 
sLzutino, kada iipverte ant 
ves
nuo >tab>.
d:iM po priežiūra daktar

vaikai . 421-. 
baisiai a)

f Vermont,
K

informacijų

rvti koki*'

E.
i

sa-
bliuda verdanezio vandens Poczianskas, kuris saki' buk ji-

Abudu vaikai ran-
<•.

v ra
)S 

viszkos

suteiks! vra “(Jiirine Balandėlė.
I *

nori n 
F.L.I.S.

."•ai
1 kuopi

A na < I iena kada A. M ier 
nieki i"Z\eže kunigą Niemieca 
namo iii Lansforda, sugryžda- 
mas adgal susidūrė su kitu au 
tomobilium ir liko- skandžiai 
"iižeistas.

.\ o. juju .at silank vnm

(loo^e-in-t he-Lodge ” kuris turi 86 metus.

Mw w < .y ?

MMrrnmU'

t
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Indijonai Atlankė Bostono Miestą.
Bostono gyventojai buvo užimti atsilankymu in 

miestą sztama Indijonu Arapahoe." isz Wind River reservaci 
jos, Wyomingo. Indijonu abazas randasi Penway Parke, kin i 
atlanko tukstaneziai žmonių. Paveikslas parodo abazu ir vada 
l ndijonu

sekretorium Xo. 17 
Amerikoniszkos Lietu- 

I nterariszkos Draugu- 
>a v o 

keiki* kunigus, 
j(‘s ir 
Buriu i si ras Magalinga 

agi t at oriais
uždarys kozojr ir už-

ves, kuris

Į kini."
1 kitai) 

Maga Ii ilgu ; vesBurini"! ra>
oceiii iniii Am<“y ra t i k ru 100-pr g a!

prakalboje isz- 
v i sokes

Su v. Va 1st i ju
pa rt i- 

valdžia.
su to- 

] >asielgines

insteigos turi
hygenistams

)

teisina. Bali f<ir Magalin-

Artistas Borgiuni Iszkals Ant1

mu

San Fran-

Szito Kalno Paveikslus Didvyriu.
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Paveikslas Miesto Quebec, Kanadoje-Nutraūktas Per Areoplana.
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\ rt i Rapid ('ity, lerp .)uod uju kalnu, 
ra.ndasi granalinis kaina.'' vadi namas Rushmore, kuri iszrin- 
ko garsus skulpturas Borglum ant kurio szono ketina iszkal- 
ti milžiniszkus paveikslus Washingtono, Jeffersono, Lineolno 
ir Roosevelt<i, kurie lures po 30 pėdu dydžio.

ISZ LIETUVISZKU i
KAIMELIU

I ----------------

I “
1-1 • • 'K lementavieziene

Mount Carmel, Pa.
* ture 

sėkminga operacije 
I igonbut ije.

Manoma kad Augustas 
Miseviczius, 47 metu, nuėjo 
rinkti augliu iii sena brasta ir 
likos užgriautas, nes artimoje 
ingriuvusio brusto radosi jojo 
surdutas, kuri pažino jojo duk
tė kaipo prigulinti prie dingu
sio tėvo. Tėvas jszejo ta ryta 
prisirinkti augliu. Darbininkai 
kasa viltije atradimo Misevi- 
cziaus, nes mano kad jisai ran
dasi po griuvėsiu.

Vėliaus dažinota buk Misevi- 
czius likos atrastas negyvas po 
griuvėsiais.

()na 
jo pa- 

Asldando

Worcester, Mass. — (Jave ži
nia, kati vyras musza paezia,paežiu

Smith Dakotoje,

* policijantai
I molio namus, E.

sumuszta 
vyras ja 

Samulius.

nuėjo in V. Ada- 
Millburv, ir 

rado Adamoliene su
| galvn. Ji pasako, kad 
npmuszes nuėjo pas
Nuėjo pas Samolius, policijai) 
tai rado Samoliene su užmusz 
tom akim, jos vyro 
Samulis aresztuotas, bet 
mli dar nesnrad.

dovanom.
Ada-
A. L.
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Szis paveikslas yra pirmutinis kada likos nutrauktas per areoplana seno miesto Que
zimtai pėdu inbec, Kanadoje. Didelis namas yra tai senoviszkas palovius Frontenac. Trys

užpakali galima matyti Szv. Laureato lipia. Miestas Quebec, buvo pirmiause pramintas per 
Indijonus Stadacona 1608 mete, o mete 1759 likos'paim(ps,pe r 1 • 1 • 1 • •• 1 • 1 i VI. 1 S < J ' 1 •

Ateinaneziuosia rinkimuosia 
iszrinkta Mrs. 

į Kdita Williams ant dinsto gu- 
| bernai orkos valstiije Texas. .Ii-

stengsis Imti

Angliji? nuo Francuzu. Kata- 
) 

in kuri galim,'.
likiszka seminarije likos ten uždėta 1636 mete, kur raminsi a rci-vyskupas. I žpakalije pal< 

matome senoviszka kalėjimą ir forteeas. Isz New Yorko yra 578 myk 
nuvažiuoti Grand ’Prunk geležinkeliu isz visu daliu Ameriko.
ciaus \s

“ Motinos 
kuri taji dinsta da- 

buvo pirmutine 
iszrinkta

,.n .vra
Ferguson

k
svieto—,

I

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS

prieszininko

bar pildo ir
motore ant
kaipo gubernatore.
KVITU knygele Draugystėms dol ist-
mokejimo lįjnigu ligoniams. Preko 26c

1Teisejas Campbell 
teise

teismo O’Keefe paskyrė 
kada j u

I ,ap. 
byla bus tyrineja-

su 
spyna

Va isz-
Island 
mene-

O 
ma.

teike teise uždėti 
(padlock) ant Vinco 
niaus restoranto Long 
City. Spyna bus szeszis 
sius.

4 4

MikasBrooklyn, j N. Y
Petrauckas, žinomas ir Ameri 
kioeziu Lietuviu mvlimas kum «
pozitorius bei daininkas lai
mingai atvyko in Amerika lai
vu “Leviathan
jos New Yorke, isz važiuoja in 
Waterburi, o paskui pradės 
koncertuoti nuo Chicagos

— Policija Brownsvilldjo 
kaltina Juozuką Baltruszaiti, 
12 m. nuo 435 Ashford St. ir 
Juozn Bomirka, 8 metu, nuo 
498 Ashford St. padeginejime. 
•Jiedu yra mokiniai pradines 
mokyklos 158. Teisėjas vaiku

I

y

> > ir, paviesze-

paskui pradės

Thė Brooklvn Times 
pranoHza, kad teisėjas Garvin 
nubaudęs Jokūbu Szvilpa 
Kent Avė. ir Joną Starikuna 
nuo Kent Avė. po $100 už deg
tines pardavima. T. Sirutis nuo 
Ja y St. gavės $50. IsZ5riso ta 
diena nubausta 51 ypata.

— Kietus anglies, sakoma, 
' ji špoku-

»«r > »

nuo

ANT PARDAVIMO

yra užtektinai, tik .
liautu slepiama. Valdžia turi 
teise priversti slepiama angli 
pardavinėti, bet neut ri 
jos kaina nustatyti. *

teises

Laidoja kunus numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kroke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju-

Nauji namai Frackville, Pa. 
Proko $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apre daugiaus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Ave. ^mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 

Mahanoy City, Pa. 333-335 W. Centre St. Mahanoy City

Pigi kroke, 
automobilius

KVITU knygele Draugystėms del Ku- 
sieriaus neg sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 26c.

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

PARSIDUODA
GERAS NAMAS.

Turiu t nujaus parduoti gera 
su visoms vigadoms. 9 

ir maudykle. Galima
Atsi-

pinigu
Preke

narna 
ruimai 
tuo ja us 
szavrkito ant adreso.

John H. Yeingst
220 W. Pine St., • 
Mahanoy City, Pa»

insikrauslyti.
(t. 90

(t. f.)
111




