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ISZ AMERIKOS
Valdže

Katalikiszkos

I.
|

f

PARDAVINĖJO VAIKUS 
KAIP GYVULIUS.

Cincinnati, Ohio. • 
tyrinėja vaiku jomarka, kur
pardavinėjo mažus vaikus kaip 
kokius gyvulius. Tula porele, 
kuri jeszkojo persiskyrimo pri
pažino, kad savo vaiku no turė
jo, bet tris pirko nuo tūlos mo
teres kuri tuom bizniu užsiimi
nėjo nno keliolikos metu. Vai
kai buvo pardavinėjami nuo 
100 lyg 500 doleriu.
AR GALIMA NUŽUDYTI 

NEGEISTINA KŪDIKI.
Cz i onai sLittleton, Colo, 

prasidėjo nepaprastas teismas 
Daktaro Harold Blaser, 61 me
tu ir kaip rodos bus iszteistas 
imt džiure kuri ji sndis už nu 
žadinimą savo dukters.

D r. Blasyr užkloroformavo 
ant smert savo 32 metu dukte
ria, kuri buvo gimus be ranku 
ir kojų, buvo k u rėžia ir nebyle 
ir neturėjo divszios. Tėvas ne
galėjo žiūrėti iii kaukes savo 
dukters, kuri p<*r 32 metus bu
vo tik sunkenybe del jojo ir ne 
naudinga del visuomenes, todėl 
isz medes del dukters 
palengvint josios kauke-, atėmė

PADARYS KUNIGĄ 
SZVENTU.

Denver, Colo,» - - Planai vra 
daromi ant padarymo szventa 
kunigą Leona Heinrich, vikara 
Szv. Klzl»i(*tos
bažnyezios ezionais, kuris likos 
nužudytas kada dalino prie al
toriaus komunije. Zokonas 
Szv. Kraneiszkaus, prie kurio 
nužudytas kunigas prigulėjo, 
innesze praszyma ims popiežin 
idant kun. Heinrich’a beatifi- 
kuotu o veliant kanpnizavotu.

Gniseppo Alio, Italas, atsi
klaupė prie altoriaus terp dvie
ju moterių kada kunigas dali
no komunija, o 
Alio, ir <

<ai iszspjove komunije 
iszt rauke isz 

niaus revolveri 
kunigą ant vietos, l’ž taji dar
bu Alio likos pakartas.

tas 
grinda,

kada priėjo prie 
lave' jam komunije, 

ant 
kisze-

nuszaudamas

PALICIJE SURADO TIKRA 
ARIELKINI BRAVORĄ.
Centralia, Pa. — Penki stei- 

tiniai isz Readingo slaptai at
važiavo in czionais ir nusida
vė in Aristes poezia, kur už
klupo ant ledaunyczios prigu- 
linczios prie Prano Kosten'hau- 
der. Steitiniai
nais varo alkoholiu, bet nesiti
kėjo surasti teip milžiniszko 
katilo ir kitokios maszinerijos. 
Rado tonais katila kuriami* 
galėjo virti

žinojo kad te-

1

)

ir kari

j’iil gyvastį.
Yra tai svarbus teismas ku

ris darodys, 
tiesa ar ne atimti gyvastį to- 
kiarti -sutvėrimui kuris vra ne
tinkamas 
menini, f * f i.

ar daktaras turi

ne tėvams no v i siui

I

I

DUKART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”1!

ISZEINĄ KAS U.TARNINKĄ IR PETNYCZIA.

Mb|
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto. 

Prenumerata Kasztuojas Amerike ant viso meto $8.0(1

Laiflzkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adresoI 
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katila 
net 10,000 galonu 

alkoholiams. Palieije aresztavo- 
jo keturis darbininkus, kuri? 
nciszdave pravardes savo boso. 
Surado lenais kelis 
ežius galonu alkolipliaus, kati- 

darbininkn>

ta ksta li

NIKOLAI NIKOLAJEVICZ lūs sunaikino ir 
arosztavojo.

A:1 kohol i u i .szga be 11 d a v 
(h'linosia katiluosia

VB8 PU8E-MILIJ0N0 AR- 
MTJA PRIKSZ SOVIETUS.

Cal. Baro-
g, kurs da-

Los Angeles, 
nas C. C’. Knorrin 
bar randasi Los 
kur- sakosi buvęs caro gvardi
jos ofieieras, 
neroJas,

kurs
Angeles, ir

- kad tik ne 
papsakojo 

laikraszcziu reporteriams, kad

g<‘- 
\ietos

neužilgo, būtent apie Kalėdas,
Sovietu valdžiai l”is visai ries- 

i • 
caro armijų vyriau

sias vitrtas didžiajame karo ves

ta: velikij kniaz Xikolai Xi 
koinjevez, 

1

’ * C 1 • • 1 • •pnosz Sovietus pusi* milijono 
kareiviu armija, idant nuszla- 
VUfY Bolszevikii 
steigus Rusijoj 
Po jo vėliava snsispiesia 
u ž si e ni 11 ose i szb 1 a s z k y t i 
pabėgėliai kuriu, 
tuksUinczin jau dabar 
po ginklu.
SZUO MIRSZTA ANT LEDO 

PRIE AKETES, KUR JO 
. PONAS PASKENDO.
Council Bluff, Iowa. — Ma

nawa ežere netoli nuo ežia, va 
kar ryta paimta nuo eketes la
vonas szuns, 
nesdeszimts 
mąs ten, ant lydo, mirė.

Žmones pastebėjo * 
praeita ketvirtadieni, 
dės prie ledo ties akete* jis, m 
sikrutindamas, visa laika žiu 

in vande 
szauke ji. 

viliojo, bot szuo nokreipe Jo 
>rie jo nebu-

valdžia ir at- 
monarehi ja.

visi
Rusu

irdi, 40 
randas

g

kuris per septy 
valandų budmla-

rejo, akis insmeiges 
ni. Žmones szvilpe,

A 1 i .^4 A*. V 4^ ' 
Žmones szvilpe,

O (
I 

kuriuos;
I

/.uni dar
Priglu-

mes. Prisigriebti 
vo galima, nes ledas buvo plo
nas, žmogaus sunkumo nelaiko. 
Vakar teeziau žmones, laužv- 4 *
darni ledus, laiveliu prisigrie
bė prie szuns. Jis gulėjo tokioj 
pat padėty, kaip kad ji mato 
pirmiau, bet jis buvo jau negy
vam jis buvo miros — isz bado, 
szalczin, o, gal but, isz szirdgo- 
los.

Negyvas szuo buvo parga- 
lientas krantan ir bus tinkamai 
palaidotas. Kas buvo jo szoi- 
mininkas, nežinia. Manoma, 
kad jis buvo atvykęs isz toliau 
medžioti ir, eidamas netvirtu 
dar Iddu, inluŽo ir paskendo. 
Žmones jeszko jo kūno.

II
'h" ' j
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ISZ LIETUVOS
RADO LAVONA SU PER

Balt ra k i.-d. Gižu 
t)d. Kugsej 

kapinyne .surasta J 
vieziaus lavonas.

•)

kaiin- 
I ).iiii v

PJAUTA GERKLE.
vai s. 

Balt ra k i u
• am

I /< Vnllo p;T 
pinui a gci kle i r nei oi i»>- 
lavono numestas skn>lii\ as 
laužytomis krianniniis. Ar ii 
pats pasinjove, ar kas kitas 
papjovė, nežinoma. Kai len
ko, kad jis pats pasipjovė < 
szeimvninio iioMiiu vriiiiim. 1 
tikru žinių nėra.

11 m 
s u

■ ,i

sa 
de 

be

KELKI LIETUVOJE BLOGI
Kuliai. Krūtingo-, ap^kr. 

Kuliu vai,'■(•ziaiis* ap\ linkės ke
Rudeni 

da ro 
Važinodn- 

Vežaiczim K nliu 
rimtai gali su vinį 
arkliais inklimpti.
ežiai nemoka kolų taisyti 
einie Kretingos, Gargždu.

‘•'1

liai tiek blogi, kad szi 
kiek daugiau palijus jie 
si neiszvažiimjami.
mas kclir 

vežimu ir 
Knlie- 

te- 
v,'-l 

virž(*nn vaGeziuose pa.-imokyt i
I iikrasz- I , I

(“Klaip. ZjiiioM*’’), j 
vai

Jei

l

Nusiskundžiama 
ežiuose 
kad Zemaieziao neleidžia .... , 
ku Plunges Vyskupo Valam i 
czaus žemesniojon ūkio moky-1 
klon. Isz tie>u. mažai k,..- i< i-į 
džia. Kaip gi gali leisi i.

Vyskupo

kas lei- I -
kad i

kelai visai neiszbrendami ’ Ka< i 
gyvena Plungėj, ir kuriam 
reikia keliaut i pavl kaip

lie-
Km
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Apvaikszdiojimas Ant Atminties Czekiszko
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UŽDRAUSTA

Reformatoriaus Ir Muczelninko Jono Huss’o.
■ r/ r -

Į$ »

ĮH
lt/ 's r/

£
Yik
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alima raszyli apie Czekiszka muezelninka irI hi ng bill u r<*forma!ori n Joną Hn-.-’a
ana diena Pragoję ant kurio dalybavo I iikstaneziai žmonių kas

TURKAMS 
NESZIOTI SZTILIETUS.
Konstantinopolius, Turkije. 

valdže uždraudė 
mažinti papras-

>■( 

kį

Xo tik ka 
gyventojams 
tas 'Turkiszkas kepures vadi 
namas fezus ir a brukus. ]1r 
versdami 
ropiszkas skrybeirs 
ros, liet dabar 
kams neszioti 
kindžalus. 
J urkui gali

i r

k urio al mint i apvaikszt inejo 
labai nepaliko popiežini ir isz lo kilo < 
jos sklypo. Jonas 1 fuss’ gimo apie l.'Uip meto, tėvai buvo gana turi in 
no.M ent dvasiszkojo, bet jam n ('patiko pasielgimai popiežiaus ir 
žmonių, lodei pradėjo skelbt i niok.-Ja pagal savo iszminl i. l'ž 
žinant sudeginimo ant laužo, o 
bmlii 11 u>s pas i l i ko

lidelis nesupratimas terp Vatikano ir ('zeko-Slovaki-
gi žmonis o

t ikejimiszka>
lai likos apsudinta» per popie-

o giedot i “ K iri e Ele i son. ” Tok i n

Jonas moki-

1 

žmonis neszioti Eu 
ir kepu 

uždraudė Tur 
sztįlietus arba

Ilgiause peili koki 
*s turėti prie sa\e- 

vra 1 ik keturiu coliu ilgio.
NUŽUDYTAS LIETUVOS 

DIPLOMATINIS KURJERIS.
Maskva. Spalio m. 14 d. 

Siobežo Maskvos linijoj dingo 
in Ma> 

diplomat ini- 
Plins/.cziaiHka.-. 

Visas diplomat inis 
ra.* tas atskiriam vagono kupė, 
kuriam važiavo kurjeris, ir \ a 

saugojama- 
Maskva, kur 

stoties administracija kujH* už 
antspaudavo ir apie invvki

Spalio

isz traukinio važiavęs 
I Jot u vos 

B.
kva 
kurjeris

bagažai

palydovogono 
pristatytas iii

• bes 
valdymas (

apie
tuoj praneš/,e Lietuvos nasiun 
t in vbei. Atv vkus 

nariam-.

M

|rll|

I

1

kada ji liep.-na apėmė pradej
t’/.(‘kiszkos ia -zirdysia dideliu muezelnin ku ir -ziadirn garbina jojo ai 

minti kaipo szvenlaji. Paveiks las parodo smh'ginima Hess’

H

(1 ant laužo.

!
vargdieniai

pasiuntens 
bagažas rasta*- 

tvarkoj ir paimjas iii at>tov\ 
br.

Spalio 15 d. užsieniu ’eikalu 
komisariatas pram*sz<* Lietu 
vos pasiuntinybei, kad iii .Ma»-- 
kva atgabentas dingusio lavo 
nas. Teip pat pareiszke 
jauta. Apie nelaimes
bos tuo tarpu žinių negauta.
PAVOGĖ MINISZKA ISZ 

KLIOSZTORIAUS IR SU
J AJA AP81PA0ZIAV0.

Isz Visu Szaliu
i

I LIETUVOS PREZIDENTAS kib, kuriam
i neliiai ir po
1 eziuoje rankas; kitaip isz 

l>i.ezi j nieko negali iszganti,
1 visas miestelis aut jo žeme 

važiavo užsienin .^eikatos pa-1
i

• Į
,‘ziden-1

Kaunas.
ginskas,

SERGA.
I ‘onas 

Respubl iko'
A. st ui-

liszkiu keliais tas tik gali leis-(
mokvklon ' dentas daktaru patariamas iszti savo vaikus ūkio

žom t
sziai dienai bu j 

j<>;
\ es \’eik ■ I s pa-

užuo 
aplinkv

pasimokyti.
!

j taisyti. Drauge i.szvažiavo ir p
statyta.

Sziauliu apskrities savival-

NORĖJO NUŽUDYTI 
MUSSOLINI. 

•• » Mlt'* 

Paheije at ra<io

n | ĮSIVAŽIAVO IN AMERIKA. j Stulginskiene. Ponas Pre Į dybes yra insteigta Szauke-!

Afariampole.
i tas žada iszbnli aydvmo.- i ku-

naudoja geležinkelei ant gab<?- Draugelis, kuris Pavasari
nimo aliejaus.

SZESZI SUDEGE ANT 
SMERT.

Albany, X. Y. — Szeszi sąna
riai vienos szeimynos sudegu 
ant smert name, Jurgio Kenų 
isz Ballston, kada tasai 
doge nakties laike. Žuvo tęvi 

vaikai o 10

užsi
us

Shirlev

motina ir keturi 
metu mergaite suvuodus du
rnus iszbego laukan paszaukti 
kaimvnns ir tokiu būdu iszliko 
gyva.
NUŽUDĖ PACZIA IR TĘVA 

PO TAM PATS SAVE.
( olumbns, Ohio.

Wing, sunns bankierio, staigai 
nelekiąs proto, nužudė savo 
paezia, po tam teya ir ant galo 
patašau atėmė gyvastį.

Wing buvo persiskyrias nuo 
savo paezios tris menesius už 
tai, kad jojo moterį* nepaliovė 

1 mažinėti eiles, o kada ana die-

Dar kunigas 
L z- 

kure Amerikon, neparvažiavo,'
i
Į kas p. \ . Petrulir.
'NEMOKA GYVENTI

1 • •

I dar nežinia

trenko kitas kunigas

kada parvažiuos, 
zsi 1

Stepo- i
jau Rugsėjo men. vidury i

i 
na atėjo atlankyti savo 17 rtie-! 
tu dnkrelia, tame laike inejo1 
jojo Įiati, vyras pradėjo szau- 
( lyt in jaja. Tame atbėgo tėvas 
ir tam paleido kulka in krūti
niu.

su 
Kada jisai užsibaigs ir 1.1..’

Tokius klausymus girdime 
koŽJJa diena. Operatoriai ir 
anglekasiai sako kad juju tei
sybe ir kovos lyg paskutiniam. 
Tuom laik 
nnkensti ant 
žmones neturi augliu 
kur. vra tai 
brango. Kada anglekasiai 
S1S1 

nigai per .-jtraika niekad nesn- 
gryž. Kokia ant to gyduole ?

Valdže no nori in taji veika
lą kiszlis^ prezidentas yra su
varžytas per politika ir negali 
iszsižiot kad ir norėtu, o an- 
glekasiu virszininkai no mano 
pasiduot kad ir darbininkai 
norėtu sugryžt prie darbo ant 
t n paežiu iszlygu kokias turė
ję priesz straika.

Ka darvsime straiten?

klausymus 
l iena.

pradeda 
vargingi 
o kad ir 

nesvietiszkai pa- 
“sil-

kiti kenezia, dingusi pi-

sklypas 
biznio,

y«f i
■1

I
z’" JriZ * l

» M

(V *

'*• ’NU** 1 *"***"

Madrid, isžpaipje. ■-<- GarsiD '* - 
Giovano Šautos,

R vmas.
suokalbi ant nnžudinimo pre-

*ro Musholino perM us.solino
rii> <

raszfrninktH 
ir autorius keliu knygų, piulali 
no moteriszka svietą ant dvie
ju daliu: •

- ri but i mvh*t< e-
kurios mvli,
iszreikszt ir !>ij<»>i idant jaises 
kas mvletu.

Pana Dominicije Morą, pri
gulėjo prie tuja paskutiniu 
moterių. I žsidare kliosztorij 
jirii* Pirenejn kur

S 1

koki tai .I nuošė rajono ligonini*, kurioje I niier l z •

labai i V(‘s naujausio 
apžiuro įima į

rorte keletą savaiezin. Jain in*-1’’ W>(l\tojas g> vena, tik 
Pri'zidento I,,es

pareigas eina Seimo pirminiu !
sanl, Respnblikos nusiskundžia, jog 

I brangiai imas už 
l 

ir piktai esąs.

i •» lt r

žmo-! Zanibona, kuris turėjo prie sa

na.
• na,

• szlamo karabi- 
aresztavojimui Zanib 

paliepė
Po

M ussolini
o

visus

naitis (kilęs isz Trobiszkin, ne 
toli Mariampol('s).
Steponaitis ? Knn. Steponai! is. į-

Kas ta: i

paskutini

moteres kurios no
ir moterim, 

bei nedrvsta tai ** • H-Kadangi apylinkėje yra dar' Masoniszkus kliubus uždaryti.I
I daug dvaru,
! Ii u kmneeziu 

apskr. ! nusmuko Lenkuojanticyįi dvar-f 
neina-Į poniai, bajorgaliai mažai teap- 

tauisns. ■ rūpina.

KAIP ! kurie prie tojo suokalbio buvo 
kuriuos' prisideja. 1 hiug
varguo-laug dvaru, tai juose 

... ......  i galės,REIKE. 
«/

Szanksenai, Sziauliu
Szaukenn vabežius 

bet žmones gana

žmonių aresz
t a vot a.

prie

tai pirmutinis ir pasKimnr’
kaltininkas, del kurio Mariam- 
polos Realine gimnazija 1 1

pernai laikeI pinamos. Vai.*-zeziausuždaryta. Jis

zas,
P , • s.gyvena labai skurdžiai. Moky-' 

tapo! |<lu nedaug ir tos menkai apru- Į
-

savi vai - ' 
iszrinkt i i

GYVAS PALAIDOTAS
I

Daktaro Jono Szliiųio paikai-1 dvbes valdyboj sėdi 
demon-i Kr. Dem. žmones, kuriu tarpe i 

* I • • • 1 «tos Iriukszma kele ir 
stratyviai isz Realines 
zijos sales iszbego.sales

BOLSZEVIKAI NE MOKA 
SZAUDYT.

In kainui Szklo- 
likos nusiimsti keli palici-

su paliepimu idant isz- 
szimis

Moskva.

nutarė už 
li<*na> savo g\i baigti likusias 

veninio.
Vosva miniszkaut i. 

diena atvažiavo
p ra < h? jo 

kad sztai ana 
in kliosztori senas žmogus, ku
ris perdetiniai persistatė kaipo 
tėvas jaunos miniszkos, spirda- 
masis idant tuojaus jam. ati
duotu jojo dukrelių 
negali gyventi, o 
in /liosztori be 
nio.

Senukas buvo teip užpykias

Kalvarijom vai.Smalininkai
i M ar. aps.
I ....; smėlis užgriuvo

jautai
•' szaudytu visus szunis kurie 

/ ’ i neturi jokios prieglaudos. Pali

- Sziame miesti'lv 
ūkininką A. iku-imna-įyra vietos vargonininkas.

ris eina kasininko pareigas ir i 
lidžiausias '

()
Dabar, i A t si t i ko

žmones kalba, kad knn. Stepo į jis yra valscziaus 
ateinantiems

(1920 m.) rinkimams in Seimą ateinąs in vabeziu
iszsirinkdinti. Viskam tam rei-l kakta. Snlyg

nail is rengiasi

kalingi pinigai 
ta” 
riauti. 
slaptai.

‘‘tvrta 
tai jis ir iszvažiaves- 

Jis iszvvkes

Matulevicziu.
,, ' Matuh'viezius isz vieno; didžiausias ;

zulas, tik veik kiekviena diena į
siidanžvta

i
veže prie remintuojann 

smėli.varijos tilto 
žmonių pasakoji-

valiu-’ mu, pas Apskrities Virszinin- 
lole-| ka jis turys dideli rename 

Didžiausis žmoųu.s 
dvarininkas Gors

<
beveik j

i m lose vra
Szauke-

^/^'jcije \'i('toj(* szaudyt szunis tai
ke Ino I 

Kai-)

Isz szįos 
vietos jau nuo senai laivo ima- 

; ma: smėlis, todėl pats 
j buvo’ iszkasinotas invairiomis 1 
i pakriauszomis.

kalnas

szaude in 
ti.'l žmonis 
mirt inai 
Imti nuvežtais in

“Senukas” Dirba, N orints
^BSMFTm Jau 59

žmonis 
isz 

sužeistais ir
be kurios 

kuri inženg“ 
jojo pavėlini

s u žeisdami 
kuriu 28 likos 

turėjo 
ligoiibutes.

Matyt, kad bolszevikiszka pa- 
lit'ije nemoka szaudyt. i

ir spyrėsi iszleidimo savo duk
reles, jog perdetine nedasipra- 

j to lame jokios apgavystes. Pa
liept* miniszkai Dominikai 
rengtis in kelionių su tėvu. Ati- 
niszka atėjus in kambarį kur 

sveczius, pradėjo 
lairytis kur yra josios tėvas.

Senukas priėjo prie 
prikiszo skepetaite 

nosies

Jis, privažia
vęs pri0‘vieno.- vietos, kur bu 
vo giliai iszkasta in szona, p ra - į 
dėjo imti smėli ir tuo tarpu ky- 

iban t i virszujo 
griuvo, ir užka-o

I KUNIGAI PABĖGO 
BANDITU.

Iloug Kong, Kinai.
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Sztai paveikslas “Old Bill ” i

svieto, nes jau turi 59 motus ir da dirba. Senas Bill turi savo
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metrikus ir jojo locnininkąs gali su jujn pagialba užtvirtyt 
joji) metus. Gyvena jisai Uarmoney, X. Y., o kada buvo jaunu, 
buvo vienas isz greieziausiu arkliu ir laimėjo 'daugeli lenkty
nių.

nežinojo kurioje

ji
iĮ banditai buvo užmigia du K;

ii O ’Alalia isz I
Ransehenbach!

pabėgo ir giluk- 
: * mariu kur 
kariszko laivo

j kuris netoli stoveji
i
banditus
Szv. Jono >alos kur pildė misi- ■ ■ 
jonieriszka darbu. Abudu Ims
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<; i isz St. Louis 

Pik po i uin£ai gavosi prie
griutas ir pradęjo kabinėti vi- i s;
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sunstiis.i ""lentike
žeme.sa užgriuvusia 

pusvalandžio buvo 
iszkasus dar buvo kiek 
bet net rukus numirė.

m

prie 4
JOSIOS 
kloro-

gyva:-

nužudinimeLa iki* slice! vos 
zokoninko Ideco per broli Ko- 
paczn kliosžtorije 
1 jvave

Karmelitu 
pasirodė, buk žudinstu 

likos papildyta y'per nžvydeji-
ma viens kitam; nes abiuftt žo 
koiYmkai mylėjo tūla motore, 
kokia tai R., gyvenanti ant Pe
karskus nlyczios, pas kuria zo 
koninkai tankiai atsilankyda
vo, o kada kini. Kopaczas ap
sirgo bjauria liga ir negalėjo 
lankytis pas moteria, teip už- 
vydojo savo broliui kad ji nu- 

Svietine ir bažnytine 
valdže .daro tolimosnia sliect- 
va, kuri iszrodo bjauru gyveni
mu tematiniu zokoninku.

žudė.

Kunigai buvo laikomi 
szeszes dienas

prisinnsti in Amerika.

su
formų prie nosies ir tik tada 
pabudo, kada radosi automobi- 

an: j liuje szale savo mylemo isz 
jaunųjų dienu, kuris karsztai 
melde josios idant pampstn 
kliosztori ir pasiliktu jojo pati.

Xelairne norėjo idant szmo- 
telis barzdos pasiliko kainba- 
rije. Perdetine padare larma, 
paszauke palieije, kuri dasivi 
jo pabėgėlius bet jau buvo už 
vėlai, nes likos suriszti mazgu 
motervstos.

i

savo

josios

ii
į

l» II

1
ARGI REIKE DIDESNES 

MOTINISZKOS MEILES?
Tu-

gvvmian-

A

pusei Winchester,

Bėrimas, Vokietijoje 
las szlubas kareivis, 
lis ant nkes arti Koblenz, turė
jo kale, kuria del stokos Įiini- 
gu priverstas buvo parduot. 
Kale patekus po kitai
upes Rhine, naujuose namuose 
paturėjo 7 mažiukus szuniu- 
kus, kurios norėdama parodyt 
savo buvusiam ponui, septy
nis kartus perplauko upe (in 
toji ir atgul) sii szuniukn.
tokia meile savo pono, kale bu
vo jam sugražinta.

’i Winchester, Mass. — 
Ki ntamųjų paveikslu pianistu
Vito Savinzzo isz Bostono lt- 

4 L,
kos surastas nuzudvtas už kita 
moteria.

Ii Hibbing, Miini. -
kios moteres dirbanezios ezię- w, 
naitiniam hotolijo likos suras
tos negyvos nuo užtroszkimo.
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Parvžhūo laikraszczio rask-
i? •" iAuT

liniukas tlenry Berand, kuris 
iang keliavo po Soviatinia Ro- 
ija, apraszinoja pasikalbojima 

nekuriais viršininkais szi
taip:

“Ncišžnaikinote
uo vargo, ne isznaudojimo, ne 
godumo, todėl, ka jus naudojo
te per rvvoliucije ?

“Nieko... -- atsake užklnus- 
t i e ji.

Sztai ka komunizmas
sze Bosijai, tiktai suardo gy- 
vybia dideles Rusis^kos viesz- 
pa t y s tęs.

*
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4r paniekina. • Argi tai ne yra 
didžiauses nusidėjimas priesz 
Dievu ? Argi moteres netarnau
ja szetomii per tokius savo pa
sielgimus ?

feet moterėlės kaip seniau, 
I teip ir dabar bus nevalninkes 
visokiu madų, nes tai joju te
kis būdas. Ant galo moteriszki 
parodai kožnam sklypia turi 
savo pažiūras ir paproezius.

sielgimu
-

Nelaimi figa
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Susirėmė galiūnai ir atstatė 
krutinę vienas prieszais kita:

’ .pa‘ 
ugnia žerian-

nasrusne pinigto,

atne-

Pagal valdžios rapartns, tai 
Snv. Valst. ir Kanada yra vie
natiniais sklypais iszdirbysteje 
automobiliu. Meto 1924 Snv. 
Valst. ir Kanada padirbo 3,- 
(>40,108 visokiu automobiliu, o 
visoje Eiiro]>ojp padirbta tik
tai 350,000, kas parodo kad‘ 
Amerika* ne turi priesziniuko.

imt a re nuo jo-

Atsitiko tai senam mieste 
Jeruzaleme, bet galėtu atsitik-' 
t i ir kitokiam mieste. Tn tonais 
atvažiavo patogi Rusiszka mo-. 
tore Sonia. Palicije buvo tosios 
nuomones kad jiji užsiiminėjo 
<znipavimu ir
-ios atsikratyti, bet ant to ne
turėjo davadu ir be priežasties 
moterc ne galėjo iszvaryti isz 
miesto. Virszininkas palicijos 
ant galo surado būda. Turėjo 
jisai jauna ir patogu Armenisz- 
ka detektyvą kuri perstoto So- 
nijai kaipo turtinga kupezin, 
na ir ant g 
kad jaunas 
davada...
tam Sonije likos pasmaukta ant 
palicijos, k n r.ja i a p re isz ke buk 
jiji veda nemoraliszka gyveni
mą ir turi apleisti miesto. Bot 
Sonije sake, Imk tai padare isz 
meiles del jauno detektyvo ir 
jokiu pinigu už tai nepriėmė. 
Sonije pasiliko miesto.

Po keliolikos menesiu jaunas 
detektyvas aplaike nuo Sonijos 
gromatelia, kurioje jam prane- 
sza buk jiji pasiliko motina, o 
jisai tėvu. Detektyvas nugalėjo 
nžginezyti teviszkuma, o kad 
ne norėjo su joja apsipaeziuot, 
patogi Sonije užvedė teismo, 
detektyvas teipgi sknndže val- 
dž.e kad ji priverto prie to.

Kaip tasai viskas užsibaigs, 
Užeina klausvmas 

kas isztikruju yra te v n tojo 
kūdikio... Detektyvas ar direk
cijų palicijos.

galo daejo prie to, 
detektyvas gavo 

Tn kėlės dienas po

tai nežino.

Kaip rodos, tai moteriszkos 
mados niekados nepatiko dva- 
siszkiems kokio jie ne butu isz- 
pažinimo. Ir sziadion nepatin- 

Tokis Kardinolas Dubois, 
arciviskupas ap- 

, “tikėjimas nesi- 
prieszais trumpas 

“bobbed

ka.
Pa rv žiu is ; 
reiszke buk, 
prieszina 
szlebos moterių ir “bobbed” 
plaukus. Matyt jisai yra mo
dernistu — gal del to, kad gy
vena Paryžiuje kur vieszpa- 
laujo naujausios motonszkos 
mados, kurias priėmė 
svietas.

Bet kitaip apie tai kalba kiti 
dvasiszkieji; popiežines sta- 
eziai uždraudė moterims ne- 
szioti naujausios mados szle- 
bes, paneziakas ir 1.1.

B/d ir bibliszkuosia kukuo
sią pranaszas Izajoszius panie
kinėjo apredala (lukteriu Syo- 
no. Szventas Krvzostomas sa
ke vvrams idant dirstelėt n in 
viduri tuja moterių, kurios 

, o persitik- 
kad savije turi vel-

visas

pusnuogiai rodosi 
rins, kad....

“ Ba yra negalimu, daigtu 
idant motore, kuri teip di- 
džinojesi savo griesznu kimu— 

krikszczioniszka du

nia.

turėtu 
szia.”

Szvefitas (’yprijonas raszo 
apie moteres szi'teip: “Yra tai 
nupuolė nniblai, kurie neszioje 
ant savo ve|dn raudona bbr- 
va. J ak Dievas pasakė: Pa
darykime žmogų ant pavitjiilo
mttdu! O motore drysta per 
mainyti tn, kft Dievas sutvėrė

Profesorius (diaries

sužvango plieno ginklai 
trankos atvėrė 
ežius savo
griausmo kalba...

ir prabilo 
Dangaus 

skliautai suvirpo, pilkoje. ze

Žmoneles, sako, kad sžVenta 
diena ^ueitoA ant tu griuvėsiu 
ir rauda, ratoda griaudžiomis 
asz^iroini'si^.r-'N^;
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gi ausiu jieii^

Snki rinko apib mane j u visa 
kuopele.

Kas girdėti?
— Nai kas? •—

vienu balsu vis uiNuiqau. — 
Bažnytėlės netekom, szalk da
bar plika galva ant vė jo ir lie-

... , i brau 
vietele! Juk tai 

jn pra'kaifa$ ju darbas!

Ale kaip gi? Ulbk tai
1 ft * j' at.. ■ a

— klausiu 
Vargas! —

atsiliepia.

melo dejuoja sznrvuotu knržy- |,alls- I,lv,’>'ir to'1 J11'1’ P,lw

bilijonai žvaigž-
> 

maža 
jeigu kas norėtu

Nord-' 
mann, Kranenziszkas matema
tikas ir astronomas, apskaitė 
buk ant dangaus randasi nema
žiau kaip 35
džin. Ponas profesorius sako 
gal padare skaitymia 
klaida, bot 
tikrai dažinoti kiek jn yra. lai 
pats suskaito.

raszo,

ric

valgys.

Sztai ka “Draugas” 
apie pribuvimą inteligentu ktv 

atvažiuoja in Amerika 
jieszkoti aiiksp kalnu ir rinkti 
pinigus nuo nlVcziu. Bet ezion 
.Amerike žmogui jeigu no dirbs t 
tai keptu karveliu no 
Ir teip:

4*Isz Lietuvos vis daugiau ir 
daugiau atvažiuoja inteligen
tu iszmegint laimes AmOriko-

Pereita Vasara, būnant, Lie
tuvoj, tekb pastebėt didi Užsi- 
intoresavima Amerku ne vien 
kaimo žmonių, bet ir inteligen
tu ir pnsinteligentn.

Inteligentai szitaip sau 
nn: “jei ten, Amerikoj,
uždirba bemoksliai darbinin
kai, tai kiek gal uždirbt inteli
gentas? Žiūrėkit, sako, isz mus 
kaimo iszejo toks bemokslis 
darbininkas, iszbnvo
koj 9 metus ir parsivežė 
tnkstanezius doeriu. 
gi per ta laika galėtu uždirbt 
ir sutaupyt žmogus inteligen
tas ?

In tokius. Lietuvos inteligen
tu saiiprotavimus neimtu ko 
kreipt at ydos,
ju nedarytu praktiszku klaidu. 
Sztai sziomis dienomis .pora 
Lietuvos inteligentu (vienas 
buvęs Lietuvos armijos kapi 
tonas) slankioja Chicagos gat
vėmis ir jieszko darbo. Supra
tę savo padėti, keikia likimą. 
Jie labai greit grvszln, isz kur 
atvyko, bet norą pinigu, 
ir sarmata.

Pirmiausia jie apėjo Lietu
viu instaigas, ir biznierius. 
Paskui ėjo in kitataueziu. Vi
sur pirmiausia klausia, ka mo
kat dirbt .*
buojas didelėj Marshal Field 
and (’o. už 3 dolerius 
na.

ma
ge ra i

Ameri- 
8 

Tai kiek

jeigu kai kurie

be to.

Vienas ju jau dar

in die-
♦ t

PAJESZKOMA.

I) Dieeviczius, Ignas, paeina 
isz Salaku miest., atvyko Amo 
rikon 1907 motais ir gyveno 
Pittsburgh, Pa., apielinkojo.

2) Zadeikis, Pranas ir jo trys 
dukterys, Monika, Joana ir Ju
le, 1914 metais gyveno Brook
lyn. N. Y.

Bronislo-
va s,

gyveno Gardner,

3) Galadauskas,
atvyko Amerikon 1910 

metais ir
Mass.

4) Bluseviezins, Juozas (ar
ba kaip kad jisai esąs užsivadi
nos John Kaminski), priesz ke
letą metu gvvones Brooklyn, 
N. Y.

5) Tamosziunai, Tadas, Po- 
vvlas ir Juozas. Pirmieji du 
gyveno Kanadoje

J ii ozas gyvenos
ir vadinosi

Thompson, 
Chicagoje.

.loszkomieji arba kas 
juos žinantis pra^zoma atsi
liepti sziiio antras^u:

Lithuanian Consulate,

o

apie

.38 Park Row, N'ew York. N. Y.
I I

KVITU knygele Draugystėms del ta« 
mokėjimo pinigu ligoniaM*;Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms dėt Ką-

žirgu trem- ' kot kas bus žiema per 
/

nelaimingojo
kampo gyventojai.

gin mindoma bei 
pianui...

Nusigando

-

szal-

ii..... .  MMb * i i * ■

stenus. Teisybe, žmogaus 
pleszkejes kluonas su visa 

, kaine 
viralus

su- 
ge 

ryba. ir ruslys, kame j-unesze 
buvo no tik viralus, uždara, 
bet ir rublis. Ugnis sunaikino 
visa. Net ir kiaulių kėlėt- 
la gavn. Apžiūrėjęs 
te, užeinu svirneliu 
ežia, tik pelu krūvele, 
pirkiou — purvina, negražu, 
vargas.

— Kuo maitiniesi kIal
siu padegėlio..

Gi kuo? Sztai dar karti 
d vari -

-—■ purvina.

is ga- 
ugniavie

— tnsz- 
l’jnn

Kur prieszas, kur kova ?
Kur bėgsim, 

sim? — bastidami viens kito 
klausias. *Bet in kiekviena 
klausima vienu vienas atsaky-

kur ding-

*Bet in

maa tegirdis:
Vargas!
Vargas mums nelaimi n-

prasi- 
pro.Mzvaista

gioms! — Ir ei na tas žod is isz 
lupu in lupas per kaimus mies
tus.

O Vakaru kraszte vis dunda 
Inbyn. Dunda nuo ankstyvo 
rytmeczio ligi vėlyvam vaka
rui be jokios pertraukos, be at
vangos.

Ugniniai gaisru liežuviai 
nudažo purpuros varsa t irsztus 
molingus debesius ir 
skverbė pro juos 
laižo padanges...

Mykia nusigandę gyvulėliai. 
Varnai kranksėdami puikuoja
si ir, lyg ka baisaus prijauzda- 
mi, skubinas in Rytus....

Pa ba isy s a pome i r ž rnog: uis 
siela: turtingieji miestu 
ventojai bėga, moterys 
vaikai verkia...

— Vargas! Vargas! 
so kampuose tiek tik ir 
d i s.

Bet kas Lietuviui 
Vargas Lietuvio brolis, 
vargu gimęs, su vargu iszvien 
gyvenos; žino, kad su vargu ir 
mirti reikės. Jis jokio vargo 
nebijo. Ramiai jis laukia atei
nant ir szio naujo vargo.

Moterys, vaikneziai verkia .’ 
Kiek mokėdamas ir kiek galė
damas aszaras jiems szlnosto. 
ramina, o pats neturi kada nei 
aszaroti, nei nerimauti. Sunkus 
darbelis — visa jo paguoda.

O ežia karas su visojiiis savo 
baisenybėmis, lyg kokia per

gy- 
alpsta.

visiio- 
tegir-

vargas? 
. Jis su

ezius ir pusnis?! —
Ir visi nusiminusia akia pa

žvelgė in ta puse, kur jn bažny- 
czios griuvėsiai dunksojo.

\risi padejavo, galvomis pa
lingavo.

— Gi man, Dievuli 
slinkus areziau per 
verkszlendamn 
naszle, — 
tolis. Javclei visi arkliams isz- 
k lot a, sutrempta; bulves nu
kasta, uždaras, drapanos isz- 
vogta... Likausi, vargo, grynu- 
telc kaip pirsztas. Nei kuo ap
sidengti, nei ko in burna paim
ti... O Szcimynos szeszetas, 
siems reikia visi slankias...

Susigraudinus senuko žinos 
tosi antakius ir vis pasakoja 
ir vis naujus vrtrgus, naujas 
nelaimes.
raszy.s.

Dar nespėjo iszsipasakoti, c 
jau kiti traukia ja už skverno:

— Gana, gana bus jau, mu
rzinto, duok ir mums pasiskus
ti.

Tokiu norineziu 
atsiranda visa galybe, 
pro kita spraudžias, 
areziau prie to, kuris 
jn užraszys 
naudos, ar ne

žmones 
ome skusties 

iszpleszta visas tur

rugiu davė kaimynas 
ninkas, baigiam jau valgyti. — 
Gzia parode duonos žiauna pa

Tai visa* 
reikės 

si.
g:i luskob- 

pro pe

dėta ant skobnies. —
musu maistas, toliau 
ubagauti, gyvas žemen n^ly

Raszau atsisėdės 
nėjo, o nuo krosnies

pri eziurke blyksi dvi kaip žarijos 
Pasirodyt 

ir tik 
()

akytes.
visa Miodina 

marszkinnkuoso.
ežia girdi kalbant apie .jn var
gą, koks indornns dnlvkas! Ka 

a rėžiau

mcrgiiezes 
bijos — 
vienuose

VI

Kas jas visas ir su

gi duotu, kad galėtu 
prieiti prie stalo ir bzdžiiivn- 
siornis nuo bado lupatomis po
li pasiskusti, kaip sunku misti 
juodos duonos kriankszle kaip 
nuobodu per dienu, dienai ant 
krosnies tūnoti.. Baudėjau lip- 

ir atgal sn- 
ir tik isz

• ■■!»» ........... .Him HI—I Riiiiįi mwmwmmuiXmWRiJRm Ii iinmn iw
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Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
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Užsidegęs žvake szluoste vi
sur, gajyas sumėtė in skiepą, 
visur .apžiūrėjo, kad ne butu 
kraujo, ale pamate, kad am 
jaunosios veido laszas kraujo 
jis liežuviu ližtclejo, ne nuėmė 

— liko brakis, jis 
bandė antru kartu, ale kai]) tik 

kart ii, 
ir palaido, szok 

ant jo, sako: “ 
b ji i k a daru i, d a ba r 
prie mano paezios, 
bus smertis!” Tuoj davė žinia 
•in pakajus, atlėkė policija, su
ėmė ji. ir ant ryt apsudijo ant 
smerties. Ale jis 
sūdo, kad jam duotu Įiakalbeti į 
nors biski priesz smerti.

(rai, visi [įrištojo. Ūme 
k a girdėjos

Į

•

liaus du k terra. Dabar karalius 
iszsiunte tarnus po visa svietą 
jeszkot dukterų, bet visas tas

viso kraujo

prisilytojo antru 
kara liūnas

e me
O 

t n man visokes 
dar lendi 

dabar tau

darlias buvo voltus, fee vaiksz- 
eziojant karaliaus tarnams po 
svietą, vienas tarnas apsinak
vojo pas tūla ūkininką ir žiuri, 
kad to ūkininko vaikas szoka 
nuo kakalio ant lovos ir kalba: 
“asz žinau, kur karaliaus duk- 

11 ory s,
tnojans davė žino
apie ta vaika, ir karalius, pa
smaukęs 
i 4

ale nesakysiu.” Tarnas 
karaliui

vaika pas save, sako: 
jai pasak.vsi,

mano dukterys, tai tave apdo
vanosiu gausiai ir paliksi ma
no žentu, o jai nepasakysi, tai 
liepsiu tau galva nukirsti. 
Tas 
liaus

erne praszyt. • •

Ge

sa kol, 
nuo garniu: kaip tik 
pirma ai>itikima kaip bromas 
užniusze karaliumi irarkli, pa

‘ ‘ da
viau s a kine- 

praszyt:

>

k ur randasi

, » 
iszklauses kara

‘ ‘ asz
vaikas
k a 1 bos, 

pasakysiu, kur 
dukterys, bot 
vnka, ka asz tau pasakysiu: 

ijaigu nori atrasti savo dukto- 
Į ris, tai nukaldink tokias kope- 

kad debesius siektu.

atsiliepė: 
randasi tavo 

turi išpildyti

ežias, kad debesius siektu.” 
f ' R0'' Karalius tnojans suvadino kal- 
■ " vius ir nukalė tokias kopecziasant laivo
pasako |<)ir;os s;cį-p debesius. Tas vai- 

jio visi

L

pasiskųst i 
Vienas 

kad tik 
. vargus 

Ar Ims isz to kiek 
tiek to, by lik 

pasiskundus, bile tik isz vidaus 
iszmetus, kas skauda, kas sle
gia, degina. Na ir ima pasakot.

- - Asz dar bado neva ne- 
keneziu — skundžias raudo
nais kailiniais apsitaisęs uki- 

Turin, dar gyvuliu 
ir lauko, bet kas? Trobos karo 
reikalais sudegintos kartu su 

Gale- 
misipirkti. 

Už gyvus pini- 
susilankomo

skundžias

t i... bet susigėdo 
gryžo savo gulyklon 
tenai seko aszarotomis aketė
mis kiekviena mano judėjimą.

Važiuoju in Selinus pas k ii a 
-..dar arsziau. Likusi lik vie
nu viena grinezia. 
nei tvarto, nei svirno 
tik vieni pelenai. Ineinu vidun: 
priemeniojo pasidaryta arkliu 
tvartas. Mi‘.*zlas dvokia, 
kvapu užima. Pirkia irgi kaip 
tvartas pilna purvu ir meszlo; 
ties skobnio, kiek atszlnota. 
Matvt, tai darbas mažvtes 
mergiiczes, kuri panm<'zius 
svee.zia atvažiuojant bandė pa
dabinti savo buveine. Szeimi- 
ninkas žmogus dar no perso
nas.

Nei kluono, 
nieko,

skobu ia. kiek 
tai darbas 

kuri

ne

net

ninkas.
— Tai turėjot ligi 
klausiu.
- Ii,

veltai

kad

virto iki keliu akmeniu: 
bar, sako, virsiu 
niu. Ale ome visi 
“buk tik polij’ keliu akmeniu,
viskas bus dovanota ir vis
ką otn busi užganėdintas.

a[)sieine;
užszove 
sniort ies

” Ale 
jis ne apsiėmė; pasako, kaip 
lape užszove ir iszgelbejo ji 
nuo smerties — | 
juostai akmeniu. Tada pasida-i 
re didelis verksmas ir užimąs, 

jis ir I 
ir delko 

bueziavo-- ir pavirto visas ak
meniu. Paskui karaliunas už-

kas turėjo du broliu;
trys buvo milžinai; dabar jie 
paome tais kopeczias,
szo in laukus, pastate in debe
sius ir li( pe lipti vienam isz 
broliu; tas pa lipe jo truputi, 

sako: “žirnini 
Pulk, pulk!” 

Dabar

nusine-

ale pasakė 
nakti atsitiko

baisenybėmis, lyg leokia 
kunija u žaibais, atūžia visais 
krasztais. Kryžiuocziu ainiai 
kaip juros vanduo užplūdo 
gražiausia Lietuvos dali..

Tiesa, jie ir vėl urnai iszsi- 
neszdino isz kur ateje, bet. Lie
tuva jau nebe ta. Ton kur baž- 
nyczios grožėjos — griuvėsiai 
tvokso; kur kaimu sodai žalia
vo — vejas pelenus kedena; 
kur kviecziu dirvos geltonavo 
— giyputelis kaip grendimas 
tyrlaukis tebeliko.

Vargas!
Teip, kur naujos gadynes 

vandalo koja ženge, 
vargas gyventojams liko. Asz 
pats lankiau tas vietas, 
mis akimis žiurėjau in isznai 
kinimo diduma; savomis rauko 
mis, galima sakyti, 
to vargo ir jaueziau, nors 
ragavęs, koks kartus jis yra 
tiems, kurio likimo * 
paragavo jo,

Atvažiavau Slabadon (Sei
nų apskr.). Siustas ezion bu
vau rankioti žinių apie nuken
tėjusius nuo karo. Bot rankiotu 
neprisiejo, nes semto pasisemti 
tokiu žinelių ežia, galėjau. 
Sziamo kampe jn krūvos yra.

Murino bažnyczia, kuria pa- 
rapijonys teip gėrėdavos, 
siszkai sunaikinta. Kuorai ir 
vi sa s pry sza ky s i susprogdin
ta. Dideliausi plytų kalnai su-; 
griosti ant szventorjaus ties 
'Midžiasiais vartais. \ 1 ' 
jgaliu isžmotyta varpui sankos,. 
stovylu skeveldros, skardos, 
sklypai, lotu galai, geležgaliai. 
Stogas nudegęs, sienos suskilę 
ir durnai aprūko. Vietoje langu

naujos
tik ras

i*

visu paszaru ir manta.
cziau dar kiek ir 
bet nėra kur.
gus negauni. Tai
laiku!.. Gyvuliai bada kenezia.
Pusdykiai priseis žydams ati
duoti.

da rvsim
— bet ka
sulaukė,

> nei
sekios netiireda-

— Atiduoti, tai atiduoti — 
insikisza szale stovis juodu 
szvarku ūkininkas 

Pavasario
nei gyvuliu, nei padaru 
duonos, nei
mi? Tuomet tai jau tikras bus 
badas!..

Visi liūdnai linguoja galvo
mis, pritardami kalbėtojui.

Asz aiszkinu jiems, raminu, 
jog vyriausybe neužmirszianti 
ju, pasirupysianti jiems pasza
ru ir sekios pristayti. .Jie klau
so mano iszvadžiojiino ir vis 
linguoja galvomis...

Jau daug geriau hutu,
jei patys savo turėtumėm! 
kažin kas isz kuopos 
reiszkia.

— Žinoma, žinoma! - pri 
taria jam visi.

— Jiems — dar vis 
voreziarni rn!in vargas! — prasiskver- 

artvn bando

savo-
iszsi

palytėjau
ne

dar ale

vi-

szirpso be jokios k variuos d i- jm* l "1 • i J v' • d ‘l * i ■ •
/ ;/' ; t : ;

infciVoržes vejas kaukia
deliausios skyles,

skriaus , nog sudėtu / pinigu ; ant
suRirinkitnu,. Prekę/- - * 25ę.' ' / ' j.z ..

w. n. BOezĖAūėKAS - C( i,
MAHANOY PA. .MAHANOY

pro kurias 
ir 

blaszkos azvontyklos liekano-
. •< "i •. ir aU i i ; tu JA * . i

sd. Not sziurptoliai perima žmo- 
gfcus Bhisto ir liWdhn?j&tos'ktttoiL Biusto ir WlhiiV

Dievuli, 
cziau, tai nei didžiausiam 
neprieteliui 
t y t!
ko vargszas.

nevelvezian

o asz
grv-

Puoliausi 
gi pusiau 

instrigau ingerklin. 
negaliu, 

viena, 
lik

m a 
savo
ma- 

siisiemos rankas suszii- 
Kaip prad<j<»

kulkos isz visu pusiu lėkti -- 
gyvas pragaras daros. Sze i my
na sulandinau duobėn, 
pats nespėjau. Atbėgau 
ezion, o ežia kulkos per langus 
kaip bites dūzgia, 
lysti po krosnim -- 
inlindes
kad nei, szian nei ten 
O granatos, 
paskui kita, tik 
žviegia. Klausau, ir trobeles 
mano spraga. Dievuli, manau, 
jau po manos! Dideliu vargu 
iszsinarpulines isz slast.u begu 
prie lango pažiūrėti, kas daro-

girdžiu, 
dūzgia.
ir

si su mano gyvulėliais. Žiūriu, 
goriausias kumelys 
kieman, o granata tik 
tiesog jam in vidurius. Žarnos 

po atszlaima irpadriko tik 
tiek.

iszbe.ga 
szvvst

Ėmiau gaudau ir persi- 
gandau. Ne tiek gaila gyvulio, 
kiek baime, kad pals nežūtam. 
Priszliaužes prie 
prisiglaudžiau ir manau:
bus, tai bus, toliau jau niekur 
neisiu.
manos, nei mano szoimynos ne
kliudo. Visi iszfikomo sveiki,

adverijos, 
kas

bes pro žmones 
skųsties kitas. Ale ir be skun
do aiszkiai matyti jam isz vei
do, jog no geroves pas ji na-, 
urnose esama. Szvarkas nudo-į 
vėtąs, veidas suvargęs, žeme 
apnosztas, Akys indnbusios, po: 
akim meiinuojn plati dolezia. į
—Let-he-let gyvitk iszli •; 

knu. Ne^iddnnj( Prusai 
pleszkino visa mabo f odyba. 
Viena grintole liko, bot ir ta 
fiuszaudyta. 
i 1

Slb
c

vlr;asz toks-nat pridu- 
Ta r p pi y L ria kitas szale dnrn stovis ty

ras*.
♦ .

riau 
virtas.

Nutariau nuvažiuoti 
apžiūrėti jn nuoskaudų didu
mo. Isz 
^štuika” ir Uėtrukus iszvažih- 
vku. Paflegolin esama dviejun- 
są kaiintidso: ’ '' '*
Seiluhuose. Važiiioju in Milą-, 
. ■ ’ v r * - y

1-1

manim ne ge-.
r 1

.........., - .’M '
it '

vieton
, . -r 

valsczituis gavau

Gi ir su i 
—r skundžias treezias, kol 

i

so kaitnnoao: Milastennbse ir 
' ■ If 1 ' .

Ale, Dievo malone, nei

Visi iszfikomo sveiki 
už ka labiausia Dievui dėko
jam.

Pas treczia 
istorija. Vol vargu visa 
no, aszaru klanai!...

*^~*-*~*————-

— vėl ta pati 
virti-

l

Ant. 1 Sakalauskas
tiatp visZKAi'. GRASOMUS

IR BAt-SAMUpTpJAS
ha

L

4

<

H29C ivWI
/ 4T

juusia mada. Pigi kroke.
pristato 
reikalams.

automobilius
, Tetpgi 

visokiems
f b

I as 
persigando ir 
Jonai, pulsiu.” “ 
Tas ir nupuolė žemyn, 
jis liepe lipi i antram savo bro

li sz- 
žirnini

Pulk, pulk!” 
. Da- 

ir prisiėjo lipti paežiam žir 
niniui Jonui — teip

Ha-, vaikas —

« , ♦' I I ’ * 1 r P,
pa\ lito iki |įnį. |as palipė jo truputi aul i r I n vi n o i j 1 <1 t . . . * .I cziau, ir ve! szaukia: 

Jonai, pulsiu.” “
i «

i • ( -------- ▼ i.................... ~..............’ 1/Kas pirma p. Ja< nupuolė ant žemos.
jis ja p.

vadinosi
užlipo in debesius

prnnze dautteli kunigu, Ožkele Į ci„., ,.;jo visa <|icnn ir nakti 
......................................• . ’ į žiuri, dvaras; atėjo in ta d vara

1 ir l - .dukterį.
Ii, si 
i<z nematau jokio žmogaus, i 

ezion vejas atpūtė?
vyras, tai

dideles szermenis už j<> duszia, • y; 
kur isz jo priežasties turėjo jis!
iii akmeni pavirsti, poną 
bedamas pals gala gavo, 
smernienu pastate dailia kop- į 
Ivezia anl to 
dien kunigas laike iniszia?

akmens

gvL

Po

il’ kas!
j to

rado vvrosno karaliaus 
“Vai tu, sako, žinoge- 

‘ptyni motai prabėgo, kaiį) 
ra-

ten

; si tave
! Kaip pareis 

jo koplyczioje. Pero jo keli mo > į;IV( 
tai; buvo szauktas tas karalius! k(>.
ant vainos, ne buv<ant vainos, ne buv< 
jo paežiai sapnavosi, 
jie turėjo susilaukia 
vaikus, visus ] 
vaiku krauju pateptu ta akme
ni, tai to karaliaus brolis — 
tokajus butu gyvas. Iszbudus 

“gaila butu vai
ku, ale dar jauni esam, duos 
Dievai ir daugiau,” 
ke sau intekmingo slugo.s, lie
pe visus keturis vaikiiczius pa
pjauti ir ji pati kraujo nuleido 
nuo visu keturiu vaikucziu, nu
ėjo, pat epe akmeni, kur buvo

— tune ir 
sveika druta 

Basznek.eja dailiai

ji sau mislino;

rvejas 
mano

Nebijau nio-
manes už-
man, per

katra' tilta ji- paretA?” Pasu

b užnuisz. M » i 
neinstvngs

o jo namie: Į rnilsZ| j, ijĮc pasakyk
kad ka 
kol mis ke. Žirninis Jonas nuėjo ir pa

pa Į)jautu ii* tu | |jn(Įo pO tuom tiltu. Kada pri-

pasiszau -

isz žmogaus pavirtęs 
atsikėlė, sako: 
broliene!”
vedesi in pakajus, priėmė kaip 
didžiausia ypata, ale daginio, 
kad ir |)ats karalius pa įvažiuo
ja. Jau pribuvo namie; iszejo 
ji pati savo vyra priimti ir api- 
pasakot, kas atsitiko. Vyras 
nieko nesako, tik prasze paro
dyt, kur vaikai negyvi guli: 
nusivedė in paskirta vieta, žiu
ri tėvas su motina, kad visi ke
turi vaikai sėdi gyvi ir palei 
juos dvi žvakes žiba, Tada jie 
labai nudžiugo ir dekavojo P. 
Dievui 
kur pasiliko iki

4 1

1

už tokius stebuklus, 
i sziai dienai, 

asz gi būdamas ant vainos Tur
kijoj, kaip Ruskis vajevojosi 
su Turku 1877 m., 
iszmokau.

szita pasaka

9. !
» 

Buvo vienas karalius ir tu-! 
rojo dvi dukteris. Viena karta 
tos dukterys iszejo in soda pa- 
sivaikszczioti; tuom tarpu pa-
kilo viesulą ir nunesze kara-

Parduodu visokius paminkius, dldo-Į 
liūs ir mažius, už pigiausią preke, to-

kl’efpkites pas mane, nes uxz galiu J u- 
r V J'i1' k '! Ii, r* t i . e K\, i. ‘ m • •.

filtre St. City
, r. ■ > f //♦ ■ ■ a1.

del jeigu pirkaite P0MN1NKA tai 

mis pigiau gerinus parduoti negu kiti, o

I

I

siartino dvylikta valanda, gai
dys užgiedojo, kurtas užstail
ge, žiuri, pareina smakas: 
“gaidy negiedok, kurto ne- 
tangk, ežia Žirninio Jbno nei 

szndo neatnesz! “Ka tu, 
iko, sakai? asz esmių pats 

ezionai!” “Tai kaip, Jonai, ar 
su kardais, ar 
4 ‘ Isz glebiu 

'l’uojaus jiedu susiėmė; net tas 
tiltas linksta, ir vienas antra 

“Žirnini Jo-

žiuri, pareina

fl 
szarka
sj asz

eisime galėt is 
isz 
r p

glebiu ?”

negali perlaužti.
nai. laikas pasilsėti!” Smaka.. 
iszsitiese ant tilto, o Jonas pa
sirėmė •ant polio. Kada pasil
sėjo, susiėmė antru kartu; Jo
nas
tas ir iszkiszo liežuvi. Szis tuo- 
jaus karda iszsitrauke, liežuvi 
nupjovė, inside jo in krepszi ir 
eina toliams.

(TOLIAUS BUS.)

pakeles kaip rėžę smaka,

ANT KALĖDŲ

Dabar laikas nžraszyti gi
minėms in Lietuva “Saule” 
dovanu ant Kalėdų, o priek 
tam gaus (lova n u ir Kalendd- 
ri isz kurio Lietuvoje labai 
nudžiugs.

Yra tai pigiause dovana 
del jus be jokio rnpesezio isz 
siuntimo o giminėms pada
rysit neiszpasakytinai daug 
džiaugsmo per visus metus.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHAN0Y CITY, PA. 

------ _$--------
3-caias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-cria Procente ttš jusu sutaupytus pinigus ir ta
anma kas kart auga didpi. Yra tai saugiau ir geriau 
del ftnogaus kuris dirba ir caedina. IKkfte mvo 
pinigas in sifta Banka o persitikrinsite ir matysite 

' ' - ' ■ • ■ " - ' ■', t
, -A

del ifaotaus kuris dirba, ir caedina. D€kfte savo
, a ji’i' a ~ .. i Ui j i. i Aft a. i*. Ai     ii a ik*1 -

kaip tiii pinigas anga sn padangtatau Procento.' 
■ .■•-■ii' 1 i ■■■;■-"• ■ - » .,. ■■!"•■ . M ■|l ,i t ' Hi 1" * i •’!i -1" I-C. I**1 %’"''' 'I.
- ...u i.ftustMe .1 H     .........i* iii .................... ii ................... ■» i»*-i-niyi>iii   i u m ■ i
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f < Darbininkas, 
Anarkistas

9

t

j

k

Dabartinhi laiku paveikslėlis.

Gatvėmis smarkiai žings
niuoja koki tai žmones linkui 
vieno namo. Isz drapanų ž,vmu. 
kad tai darbininkai. Prieina 
prie namu, atsidėję apsižiūri 
aplinkui, ar kas j u nesekąs ir, 
insitikine, be baimes sprunka 
per vartus.

Tai auarkistai, kovojanezios 
revobueijines partijos nariai, 
-.klibinantieji in slapta ji susi
rinkimą. Atėjusiems, turbut, 
gerai buvo prancszta susirin
kimo vieta, nes kiekvienas be 
klausymo ėjo in didoka kniu
ba ri, silpnai apszviesta, prista
tyta eilėmis kėdžių, su menku 
takeliu viduryje. Priesz kėdes 
isz lentų padaryta augsztesne 
viela, kur pastatytas stalelis ir 
kėde pirmininkui. Nuo tos vie
los kalba paprastai pirminin
kas ir kiti
Ant -ienas kybo keletas 
kištu 
kampe pakabinta raudona 
liava.

Kamlmri pripildo paslaptim 
gi atėjimai, kurio, pasznahždo- 
mis besikalbėdami, lauke posė
džio atidarvmo. t

Vienas |Mirtijos vedėju gar
bingai sėda už stalo ir duoda

Visi im

part ijos veikėjai.
anar-

veikeju paveikslu, O

Vr

Ankla noris kalbėti.
lybi. »Jis atsiliepia:

— Drangai ir broliai, kovo
jantieji už brangiąja 
linosvhe!

Draugai!

v įsiems

i

kad ja isz- 
isznaudotoju ran- 

varžan-

sunkia ilsiose 
pirdarbo

IJuosvbe ta 
kalinio vaitojimu nusiminus 
szaukia mus pagialbos, szaukia 
narsiu savo vaiku, 
įrauktu i*z
k u, kad sutraukytu 
ežius ja panezius.

Bukime isztikimi tai sa
vo mineziai. isztikimi idėjai, 
nenusiminkime 
Kalando>e... Nes
minusia mums reikia!

— Sztai sziadien trauksime 
kaulelius sužinoti, 
g.arbo alkerszvt i... 
in kita kambarį!
nuėjo per szonines duris, 
seke ji tylėdami likusieji.

Czia, viduryje kambario, 
stovėjo skrynute

kam teks 
. Eikime tai 
— pasako ir 

o nu-

viduryje 
ant staliuko 
-u kauleliais uždengta juodu 
audeklu. Visi kauleliai balti, 
lik vienas juodas. Kas ji isz- 
; rauks, turės iszpildyti mirties 
i^ztarme, tai yra, turės mesti 
bomba in viena valdininką, ku
ri anarkistu teismas nuteisė 
mirtin. Kiekvienas ju eina vie
nas paskui kita ir kisza ranka 
in skrvnute.

Tik sztai pamate juoda kau
leli rankoje vieno darbininko, 
kuris truputi iszbales insmoige 
in ji akis, tartum pasmerktasis 
pakarti. Nes kaulelis lai ir jo 
paties mirties isztarmo: mez- 
damas bomba, gali patsai ža
li, o kas blogiausia, gali patek
ti in valdžios rankos, kur lau
kia ji po sunkiu kanoziu tikra 
m i rbi >.

Jeigu gi 
mes, mirs nuo anarkistu ran
kos. Iszbales, bet drąsini pa

tilo Ii vedėjui pa

neiszpildys isztar

j

• i uodamas 
klausia:

— Ka pasakysi, drauge ?
Skaudus vedėjo balsas pra

skambėjo jo ausyse.
— Poryt pristatysime tau 

bomba ir du revolveriu ir gausi 
reikalingu patarimu; atlikęs, 
mėgink gelbėtis, bet pirmiau
sia nesikarszcaiuok. Lik svei-

Su tais žodžiais vedėjas

f

kas! —
padavė jam ranka.

Nelaimingasai iszeina ir 
tiesiog gryžta in savo vargin- 

Užbeges laiptais

iszeina

Nežino Kuom Jisai Yra
■'' IRI'

d>‘

musu skaudėjai, tai no žmonos, 
bet pasiuto žvėris, kurio lieja 
nekaltu atiku krauju...

Kada tie kerszto ir piktumo 
jausmai, neverti iszpažintojo 
Kristaus, Kuris tik mylėjo .ir 
dovanojo net shvo budeliams, 
sujudino darbininko siela, tai 
ir jojo atsirado sanžinos balsas 
ir kalbėjo:

‘‘ Nori užmuszti ta žmogų? O 
kokia turi teise atimti jam gy
vybe? Ar ėsi jo teisėjas?! Ne! 
Dievas tiktai gali ji teisti, Die
vas tiktai turi teise bausti. Bot 
gi j tisu partija neskaitlinga, 
nėra žmonijos balsai Ar insi- 
tikinos ant galo osi,
muszdnmas nuteistąjį partijos 
teismu, neatimsi gyvybes ir ki
tiems nekaltiems asmenims? 
Kiek tai gali žūti tavo kaimy
nu nuo bombos? Tėvynė, tavo 
gimines, 
kurioms
rankos atimsi tęva, ar motina 
szeimynos, kurioms sužeisti ar 
užmuszti vaikus — vietoje lai
minti tavo, kaipo kerszintoja 
už ju nuoskaudas, ginėja — 
keiks tavo už nedora darba. Ar 
nori būti nžmitszejas liek isz- i 
karto atiku?

- - Ne, no! — kalbėjo sau.— 
Negaliu iszpildyti taip baisaus | vaikeliais,

kad ūž

Niekas Jojo Ne Nori. Darbo Sutartis IT
X j . f. ? i -M > » i i

I 
I
I
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Mokestis už ji.

.Jerry Tarbot, 
iszgijo, būdamas 
galva ir gazuotas kelis kartus 
ITaneijoi, užmirszo savo pra
varde ir nežino kur jisai gyve
no ir kur randasi jojo gimines. 
Valdže slenges’i 
gimines ir levus.

kuris ka tik
sužeistu in

iižmirszo

surasti jojo

ne...

kad dar jisai posėdyje tarp 
draugu esąs, girdi pirmininko 
baisa, isztraukia pragaisztin- 
gaji kauleli... lai tik bjaurus 
sapnas... reikia pabusti...
ne., tai tiesa! O gal? bot tikru
mas užpuola ji baisiai — be pa
sigailėjimo. Ir vol nežino ar 
jauczia, ar klejoja, bet galu-ga- 
lo jau visai be nuovokos —už
miega.

Neilgas buvo atilsvs 
kueziu darbininko, sugryžnsie-

Du vai-

ji isz mokyklos, su džiaugsmu 
mylimąjį teveli. 

Bet koks jn buvo nustebimas, 
kad rado ji gulinti, o dar la
biau nusiminė, kad in jo mei
lius pasveikinimus atsake tik 
aivos linktelėjimu.

- Ar nesergi,
paklauso vyrės no j i mergaite.

Duokit ramybe!
mojo tėvas.

Iszgirdo tai, vaikai nusiminė 
pasitraukia in kampa ir, pa- 

kalbedamiosi,
iszaiszkinti tokia 

Keletas va-

pasveikino

rr

teveli.’

mur-

sznibždomis 
stengiasi 
greita permaina, 
landa praslinko slegiancziame 
tylėjimo.

Tėvas ne neragavo vakarie
nes, kurios atnesze kaimyne, o 
vaikai taipogi nedaug 
valgo. Paskui nelaimingieji 
naszlaieziai, nes motina jau ko
letas motu 
guldami
Dievo M oi i uos

Paskui
k a lė

kaip mirė, priesz 
atsiklaupia priesz 

paveiksią ir 
pradeda garsiai kalbiai vakari-

kiiriu iszmokino 
juo* amžina atilsi motinėle, ku
ri gyva būdama visada 
kalbėdavo. Po motinos mirties
vaikeliai noužmirszo tu maldų. 
Va ka ro 
U*
sai: 
danguje... 
džiame savo 
Prie tu žodžiu

nes maldas,

svkiu

o taipgi szeimynos, 
vienu mostelėjimu

./1 b

■p
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I . .Algos mokamos sulig sutar
ties (kontrakto). Kontraktas 
daromas žodžiu ar rasztu tarp 
darbininko ir darbdavio. Algų 
reikaluose pivalu žiūrėti origi
naliu kontraktan. Svarbu, kad 
asmuo, apsiimantis vienoki ar 
kitokį darba atlikti,

I

suprastu sutarties
Kontraktas padarytas
yra lygiai geras kaip ir rasztu

Kuomet asmuo apsiima d iri 
ti kitam, ypatingo dėmesio tu 
rį at kreipti in tai kiek jis gaus 
kiek darbo turės atlikti,
laiko dirbs ir smulknieninga.- 
sąlygas, kurias jis turn's iszpil
dyti. Jisai aiszkiai turi supras
ti. kokios jo teises ir ka* 

•s
savo pusei- 

ilima. tikėlis
va rgo.

kas buvo samdomas. Ir abel- 
nai, jei darbininkas aplei/lžin 
isz anksto nepraneszes, negaus 
pinos algos ir kai kuriose alsi- } 

nžino-

aiszkiai 
sąlygas/ 

žodžiu

ta iota

Fredas WcKstor, kuris rado
si kalejimuosia Kanadoje, Suv. 
Valstijosia, Anglijai ir kitur o 

’ kuris da'bar randasi kalėjime 
Ch ieage, noriais kelis kartus 
buvo iszsiunstas 
bet jojo niekas

isz Ameriko, 
nepriima ir 

nuolatos sugražina adgai.

g lauždamas juos
darbo. i prie savo szirdies, kuri rytoj

— Geriau paežiam žūti, ne-i gali jau paliauti muszus. Atei-
. . . . - • 1 * t* • 1 *

į nanczia diena liepia jiems eitikaip tiek artimu nužudyti.
Ir sztai kilnus pasiryžimas Į in mokykla. Atsisveikina jaus- 

pasiankoti atnesza 1tikra pa- Įminginu nekaip kitais kartais, 
lengvinimą nuvargusiai darbi-Į palaimina ir tark

- Mieli vaikeliai.

Dievą ir artvma ir neužmirsz- 
kito savo tėvo!...

iszejo perimti ir nu-

ninko gaivai. Ramesnėmis aki
i

mis žiuri aplinkui, jo akys ai- visados mandagus
bukite 

m v lok i te
siremia in dvi loveles, kur mie
ga mylimieji vaikeliai.

Greitai akys nulindo del di- :
delio rnposezio, kuris apėmė ! stebint i nepaprastai iszkilmin-

__  4__ __ ♦ __  's,.. __ i.......

Vaikai

nelaimingo tėvo mintis. Žiūre-: gu atsisveikinimu, hot nodyvnelaimingo levo mintis, /aure-; gu aisisvoiKinimu, net neu’’vso C.7 j *
damas in tuos mažiulolius, kn-j klausti priežasties. Tėvas pu
riuos turi aipleisti ant visados, i buvo dar valandėlė namieje, o 
palikdamas juos vargti, 
mine.: vaikucziai 
gia usias

nusi-1 paskui nuėjo in bnžnyezin, kad 
jam brau-! priėmus Pasaulio Iszganvtojo 

turtas. Jauczia ;
kas-karta vis labiau savo uolai- i
me ir kelia maiszta priesz liki-} bejosi su klebonu; paliko ant 

a t • t 4 9 • •

jis i K ima ir K ra uja.
Po Komunijos ilgai d'ir kal-

• klebono ranku visa, ka šutau- 
nemesti bom- pe, skirdama^ savo vaikams.

Galu-gale, atsisVeikines su kie

mo isztarmo.
Nutardamas 

bos, suprato gerai, kad lankia 
jo noiszvengiama mirtis isz bonu, išžioto pargryžo namon.

sn v o

anarkistu rankos, ir kad po jo IPzia [molą ant keliu priesz Szv 
ir 

rengdamasis 
(greitai ateinanezios mirtie 

Apie deszimta
traukti in ta prakeikta parti-■ barszkino in duris. Persižegno
ja?!.. Bet kas daryti, kas dary- Į jes atsiliepė: “ Prasz.au!
ti? -— kartojo nusiminęs. j valandėlių i pamate ineinailcziu

. • . 1 • I

mirties vaikeliai badu gali nu-' Paneles paveiksią i
mirti. Koks tai baisus padeji- j meldžiasi, 
mas, isz kurio neinate iszejimo

— O kam asz daviausi irt- j

karszta i 
prie 

S.
valanda

,» :

atsi 
neisz-

I

tikimuose gali negauti 
kosrzio už iszdirbtaji laika.

Isz to matoma, kaip svarbu 
upraMi sąlygos pradžioje* 

darbo.
Dabar prieiname* 

shno, ka. daryti 
iszmokomos. Jei to priežastim’ 
yra. samdininkas, tokiam atve
ji sunku ka padarvti. 
samdytojo (darbdavio 
t a m k e 1 e t a i s ze i c z i 11 
rasti. Pirmiausia 
darbdavį ir reikalauti 
ties, ei neiszmokama, 
dblko. Pasitarimais dažnai ni 
einama prie teigiamu iszda\ u 
Daugelis darbininku teip jau 
czia, kad toksai kelias yra pa 
žeminantis ir varginant is

Rn sn lygos

prio klau
sioj algos De

eit J

Bet jei 
kalio, 

galima 
pas

uiokes- 
!■ užinot i

tiks, jei jis tos sutartie 
[tildys, viską isz 
padarius, gi 
žiau nesusipratimu bei

Kokybe mokesti.es yra svar
bus dalykas. Sz.iuo klausimu 
gali susitikti su valstybes irt- 
statymais. Yra galimybių susi
tikti ir su darbininku unijos 
teisėmis. Gali būti klausimai 
ar mokestis bus nuo szmotu ai 
už tam tikra laika 
savaite, diena. T. 
būtinai turi, būti 
Neproszali priesz darant kon
traktą pasitarti feii advokatu, 
ar legalus pagelbos draugijos 
(“Legal Aid Society”.

Kol darbas eina sėkmingai, 
jokiu nesusipratimu nei>zkyla. 
darbininkas pajus, kad legaliai 

menkniekis. Bei 
su ne,‘usi-

'S .m 
kienc I 
. Gali! —

nia-

I

— mtmosi.
Pas kontrakti 

pažyme! a

feii

did v kai v ra 
kuomet susitinka 
pratimais ir nomajonuinai 
jau nori žinoti ar jo, ar 
kito pusėje yra teisybe 
kilti, problemos del tinkamo ar 
netinkamo darbo atlikimo, del 
sulaužytu ar pražudytu iman 
kiti, del laiko nutraukto 
darbo ir del daugelio kitu 
lyku. Keletas isz sziu proble
mų vra:

I z\r darbininkui 
mokėti už inrankius 
jis uivo neatsargumu

Kiek laiko viena ir

nuo 
da-

2 
puse turi duoti, norint

l’a' tis sulaužyt i ?

ir po
ti!-— kartojo nusiminęs.

Greitai pnszoka nuo lovos ir''1" ^larkistu, kuriu ir tikėjosi, 
puola ant keliu priesz Dievo I 
Motinos paveiksiu, o isz nuliū
dusios szirdies plaukia karszta ■ 
malda prie Dangaus Karaite-1 
uos kojų. Prastais, bet graudin-1 tikėjimas neleidžia 
gaiš žodžiais

Motinos paveiksią, o isz nuliū
dusios szirdies plaukia karszta ■ 
malda prie Dangaus Kara lie-!

ko Iba Jai savo 
nusiminimą ir isz visos szirdies 
siunezia pagialbos maldavimus;

vaikams, praszo globos,:

I

Ar jau prisirengęs? - 
paklauso.

Mano draugai!
Turiu jums

reikes už
kuriuos 

sulaužė?
kita 

s n ta r-

Bet j 
reikia žinoti, jei nenii(‘ginanui 
pirmuoju keliu iszganti. 
kas kam priklauso, daug dau
giau bus vargo. Užlaidu ir lai 
ko gaiszinimo.

Atsitikime., jei pirmuoju ke
liu nieko neat siekt a, 
negauta, tuomet reikia žiūrėti, 
ka sako tuo klausimu \al<ty 
bes instatvmai. Nekurio-e vai 

Darbo Koinisionie 
pavesta szie dalykai 

spręsti. Beveik kiekvieno i val- 
kitokios, to- 

koki 
ar

st y bose 
riams

slybej teises yra 
del priesz darant 
žingsni, ar paežiam, 
katu i, ar hg 
draugijai verta
valst\ be>. inslatvrnus.

to.

mokėsi is

no rs 
advo- 

pa gal bos 
pažiurę! i

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

in

ai u s

Jus vėjavaikiai isz Lnzcmes 
pa v i <‘t o a p s i ma 1 szy kite,

Gn«q indi uoliu be reikalo 
uedaiTžykite, 

Geriau už burda užsimokėkite.
Pinigu ant miinszainos 

nopraJeidinokito;
Ba tokius szpiclius ant bar

do ne priims, 
l«z. grinezios iszgins; 
Kan d as i ten ir tokiu.

Nelabu niekszn,
Ka nuo farmu pribuvo.
Kolis ni(*nesius perbuvo.

O kaip dabar atsigaivino.
Kaip szeszkai pasilipta isz- 

sineszdinu, 
TTž burda kalti like). 
Ne cento nepaliko,

In platu svietą iszsinesze 
po velniu, 

Melžti vela karvių.
Ant farmu. 

gaspadineles turite 
gerai apsižiūrėti,

Bilo valkatos ant burdo ne
priimti,

Ba tai negarbe bile burdin- 
gierius laikyti,

Vėluk niekszus iszvaryti, 
O tada malszu gyvenimą 

namieje turėsite,
Ir naktimis malsziau 

miegosite.
.Ink jaign paezedžiai gy

vensite.
Tai ir be bnrdingieriu pa

gialbos pinigu sudėsite.
Retai AngHkai bnrdingieriu 

turi,
O ar nepavalgia, ar ne gra

žiai iszžiuri.
Ugi kas isz tu pinigu, 

Jaigu motore turi gana vargu ?
Ant galo sveikatos netenka, 
Be laiko in kapus patenka, 

Geriau bnrdingieriu nelaikyti,
Ir malszu gyvenimą turėti. • 

Asz teisybia sakau ir sakysiu,
JTž teisybia ant galvos 

pasistatysiu!

Vienas vyrukas pas broli 
svetingumą rado, 

Nes jam 300 doleriu kasztavo. 
Per straika in virszutines 

nuvažiavo,
Bet nebagelis baisiai pri- 

sigavo,
Ne toko pinigu ir da gavo 

padekavone,
In kaili gera birmavone, 

Dadoczka st ryki su peiliu 
aplaike,

0 sziadien nuo savo budžiu 
pagialbos szauke,

Kad prisiunstu tikieta par
važiuoti,

Nori ant visados savo brolio 
ir marezios iszsižadeti;

Kas parodo, kad marti, 
Del kožno karti.

Szia gadynia,’ne broliui ne
galima tikėti,

Ypatingai pinigu be davado 
ne reike pavesti.

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
1G0 puslapiu, sn dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot, 
puikiai drueziai apda- 
T5Tta kietais audeklineis 
apdarais. Preke sn nu
siuntimu tiktai $1.50.

>F. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City. Pa.

3. Ant kiek darbininkas gali 
nepildyti darbdav i<> insaky- 
mu ?

Galutinu atsakvmn in 
klausinius duoti negalima. At
sakymai daugiausia priderės 
nuo sutareziu ir vietos aplin
kybių. Daugely atsitikimu dar
bininkas už sulaužymu atsako. 
Bet at siti kiniuose, jei darbda
vys, iszanksto nepraueszos, ar 
neFrados priežasties atleidžia 
darbininką, jis turi užmokėti 
už vis laika, kuriam darbinin-

darbdavio

tuos
žmogus 
Knyga

— atsa- 
pa šaky t i, 

l man 
užmuszti. Alano tikėjimas ne
leidžia man užmuszti žmogaus. 

Auarkistai net suprunk-zte.
Ar pasiutai.*! (,’zia j ne

reikia skubintis! — 
kalbėjo. Bet jisai ne nepasiju- 
dino.

savo
kada jis juos apleis amžinai.

Atsistojo sziek tiek nusira
minęs; ir atėjo jam in galva

k n nėra.

Eini ar ne.
Ne!... atsake dvasiai.
Taigi tuojau mirsi, 

turime insakvma užmuszli ta- 
jei esi bailus.
-- Gerai, žinau kas manes

laukia! — 
sus darbininkas — ir dovano
ju jums piktadaryste Iszgany- 
tojaus vardu.

— Tat žūk

atėjo 
mintis rytoj nueiti pas klebo
ną. Vaikai tiek kalbėjo apie jo 
geruma. Susirūpinės darbinin
kas nutarė papraszyti jo nuta
rimo.

Atsikele-s anksti ryta 
draudžia vaikams eiti in mo
kykla, o patsai tiesiog skubina 
in klebonija.

Meiliai priimtas klebono ir 
insitikines, ka visa, ka iszgirs, 
niekam nesakys, — musu did
vyris apsakė savo nelaime pra- 
szydamas patarimo. Kunigas 
patarė bėgti in kita szali, bet 
darbininkas atsake, kad geriau 
numirti vietoje ir tuojau, negu 
mirti badu kur kitur, o dargi 
negalima isžbegti anarkistu 
kerszto. Jau norėjo iszeiti, bet 
dar užlaikė ji klebonas.

— Czia eina ne tik apie ta
vo gyvybe, sūnau, bet dar la
biau apie tavo dnszia. Atlik gi 
del jto iszpažinti ir prieik prie 
Dievo stalo. Sziadien gali isz
pažinti nusidejimus, o rytoj 
szeszta valanda duosiu 
Komunija.

Susigraudi nes darbininkas 
paklauso patarimo, isfcpažinsta 
visus savo nusidėjimus, susi? 
taikina su Dievu, atkalba tris 
“Tėvo musu,” kaipo paskirta 
atgaila ir linksmas gryžta na
mon. Tą tisą diena praleido su

' # ■ ’ A'

tylėję aiszkiai buvo 
irdoli dvieju

‘‘Tėvo musu,
Kaip

kalt ininkams.
ant tėvo lupu 

pasirodo nuostabus nusiszyp- 
sojimas.

— Dovanoti musu isznau- 
dotojams?! Ne! Taip galvoti 
gali tiktai silpni vaikai, netu
rintieji pajėgu apsiginti. Bet 
mes nedovanojame, įneš kerszi- 
jame už broliu krauju, už nuo
skaudas... Nėra dovanojimo, 
norą pasigailėjimo musu prie- 
szams! Troksztame ju mirties! 
Gana kentėjome, 
per amžius nelaisvoje ir paže
minime. Sziadien vargas jums, 
skriaudėjai!... Vaikucziai gi 
meldėsi toliau kalbėdami “De- 
szimts Dievo .prisakymu.”

— Nonžmuszk — isztaro 
vaikucziai.

Tylėkit!.... — pertrauke 
piktas tėvo balsas. — Nenoriu 
girdeli fu klegėjimu!...

Vaikai nutilo ir paskui jau 
tyliai kalbėdami pabaigė mal- 

‘das. *
Atmintas, kaip tyczia insa- 

kymas pakele tik anarkisto 
piktumą,

gni jau sutiksime!

vaikueziu bal- 
, Kursai esi 
ir mes atlei-

vaitodami

Vaikucziai

gaji buteli.
ant treczio augszto, pastūmė 
duris, o inpnolcs in kambarį 
griūva in lova. Stengiasi kiek 
galėdamas sutvarkyti savo 
mintis. Bot veltui! Mintys mai
nosi. Inspudžiai kaip žaislas 
perlekia nelaimingojo galva. 
Tikrumas jungiasi su vaiden
tuves paveikslais. Sztai rodosi, f dvejojancziu balsu. — Bet gi

Ncnžmuszk žmogaus, to- 
— kalbėjo

ve »

uz-

szv.

nes

ramiai atsake dra-

iszdavikc! — 
riktelėjo vienas ir, isztraukes 
peili isz anezio smeige in dar
bininko krikszczionio szirdi.

Galvažudžio ranka pakrnvo 
nekaltos aukos kraujais...
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4 PUIKUS GURBINEI SIENINIAI 
KALENDORIAI ANT 1926 METO 

UŽ $1.00
KALENDORIAI ANT 1926 METO

Prie kožno

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Dručkiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Išmargintais Vyrszaia
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE 8ZITA K N YLA
■»/

e

'EAstaotisNakin

Kas prisiims viena doleri, aplaikys 
4 Puikius Garbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1926 moto, 
kalendoriaus yra prisiūta szvontuju
kalendoris su pnsnykais. Kalendoriai 
turi krepszluka del szuku, špilkų ar 
szepeczio, puikei iszmarginti, ir išs
pjauti. Galite juos padovanot savo 
kaimynams arba pažystamiems ant 
Kalėdų ar Naujii Metu. Kalendoriai, 
jums labai ir žinome, jog daugiau už- j 
kalbinsite kada szituęs pamatysite.

W. D. BOCZKAUSKAS . CO 
MAHANOY CITY, PA.
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Qerbenuxlfl Tamlmal; —
Snhuikiuu nuo ju*u tlun< zi&iuoi 

vardu Uii/ki. Tuk start t!» 
h \ Iena" ui ktina

manu vardu ku/K*
Nakui u \ Iena" tit kana (tiriu 
■zir<1itix,a aeziu Ir labai tUiaagliloa! 
kad t O k. IA l-i i l J* K V *AJ )
Nakui Ir Vienu” apuirėgui. uch mau 
labai yra rangenht nkaeej u vibofejae 
iator!jw.'>, Jeies vkauydanian n vi nepa
sijunti kuiu laikas Hztoiital Ir sma
gia i Draminu. vlKlems Uukveztau 
kad nusipirktu iok.U
**l'ukeuati!irt Naktų h V44ua" ne» j* 
akaltydnmntt tnv»<us vtnka ’ada 
pamlmtl t r vlMok! rutMiv'tlai nors 
ant VMla.ndv.lBa atsitraukia.

Su pagarba. ▲. Žukas.
18 <!. Qegulto 102lai.

l>v. Palazduonya,
Cieklszkes

Kauno ap»k.
LITHUANIA.

\ Iena”

■‘.'tikKrnnilB

knyga kaip.

Yra tai ketvirta* kodavimu* tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nuduoti ju Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke taiyęoe in Lietuva su nusiuntimu tiktai 12-50.
W. D. BOCZKAUSKAS OO MAKAROT CITY. Pa.
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Iszbulsnmuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kopiniu. Pagrabus paruo-' 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vcsoHu, krikaztyniu h* 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja miweii^Wu. Paaimdo

r-1 1 i

automobilius do! laidotuvių, ldriksr.-> 
tinki, voseliju, pasivužinėjimo tr t .t. 
520 W. Centre SI. Mekanoy City, l*a«
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
Jau pradėjo lieti konkre

tą ant East Centre ulyczios.
Jonas1 Vilus, 19 metu, 
E. Mahanoy avė., likos 

notyežia paszautas per savo
dranga Aleksa Adomaiti, kada 
radosi ant medžiokles artimoje 
Primrose kasvklu. Vilius likos 
nuvežtas in Ashlando ligonbu
ti.

1223

Po lietui miesto pradui 
s vandenin 

nėra baimes 
vandens.

— Valerijų Czerniąuckiute 
isz Heights randasi Ashlando 
ligon būtoje kur n n važiavo ge
dintis.

j prisipildo ir dabar 
kad bus stoka

bus užinuszta apie 850 žmonių 
kuomet peniai buvo užmuszta 
684 žmones, nors ir peniai 
skaiczius užmusztu automobi
liais žmonių buvo pasiekęs ne
girdėtos skaitlines.

1)01’8

Worcester, Mass.

>

SAULE
• ' * V; * •*' - /

Butlegeriai Naudoja Visokius Budus Aut Szmugleravimo Arielkos
Ir

miestą— Po miestą szmpineja 
prohibicijos sznipai, 
szijuR laikui nieko nesuvuode, 
norint s mieste randasi gana vi
sokio sztopo.

Szia Sereda po visa Ame
bas

bet lyg
)

Vietinis paeztas likos 
perkeltas isz South Main uly- 
ezios in Plopperto narna 
Coal ir Market ui vežios.

ant

r*-*
riba bus apvaikszcziojama 

Armistice Dav” ant a t min- •<
tįes užbaigimo Svietines kares 
kurioje tiek žmonių žuvo ir 
perverto visa svietą auksztyn 
kojom. Mieste 
parodos.

» i ant

ne bus jokios

'— Jonas Žernauekas, Juo
zas ir Jonas A’aiciekauckai ka 
tik sngryžo isz Poeono kalnu 
nuo medžiokles. Turėjo pusė
tina giluki, nes parsivežė 8 ku

li zuikiu, 2 lapes irrapkas, 
butu nr.szove meszka, bet toji 
bestijų paregėjus musu narsius 
medėjus pabėgo.

PARSIDUODA FARMA.

Farma 50 akerin iszdirbtos 
Žemes, randasi Barnesville, pu
se mylės nuo Stcito kelio. Teip
gi vaisingu medžiu, bėgantis 
vandno, mažas prūdelis, maszi- 
nos ir gyvuliai. Namas tvartas 
ir kiti bodinkai. Parsiduos už 
prieinama preke.

Sam B. H ei m >,
f»15 F. Centre St.
Mnhanov (’itv, Fa.

PARSIDUODA.

Bizniavas namas ant kampi
nio loto Frackville. Pa. 'TriĮigi 
garadžius del trijų automobi
liu. Parsiduos su groseriu biz
niu arba ir be biznio. Atsiszau- 
kite in Sauh*s ” ofisą.

ANT PARDAVIMO.

Maizeville, Pa. — Praeita 
Utarninka laiko medžiokles li
kos paszautas in koja Jurgis 
Butkeviczins ir nuvežtas in 
Pot Išvilios ligonbuti, kur jam 
daktarai buvo priversti nu
pjauti koja kad iszjfialhet jojo 
gyvas t i.

Minersville, Pa. — Franas 
Zavalski, Jonas Jagodzinski ir 
Franas Zigmont likos pastaty
ti po 700 doleriu kožnas lyg 
teismui už prisisavinima 185 
doleriu prigulinezius prie K. 
Kaltinaviezienos. Motore pa
mote pinigus ant kiemo ir jujn 
nesurado, bet palicije surado 
tuos, kuris pinigus rado ir ži
nojo prie ko priguli. Kaltinin-

prisipažino, buk pinigaiskai
I pasidalino ir pragėrė.

— Pottsvilles ligon bu toje 
randasi mažiulelis kūdikis, ka

vos penkis svarus, 
tojo mažinlelio sutvėri

mo \ ra Jonas ir Ona Jankevi-
cziai isz Minersvilles, o kada 
gimė turėjo vos tris swarus, 
bet dabar svėrė penkis ir pa- 

i gal daktaru nuomonia, kūdikis 
I gyvens.

ris s ve re 
Tėvai

gv vons.

Yatsboro, Pa. —

Worcester, Mass. • Voro- I nika Czaika jieszko perskyros I 
nuo vyro Petro, su kuriom ap
sivedė Kugj). 24, 1921. Adv. B. 
Mendelsohn, 931 Sinter Bldg., 
a t s t o v n u j a Cz a i k i e n o i.

— Pranas Klivim ka>, 
jos in policijos stoti, reikalavo 
gydy f o jo pat a r na v i i n u. 
ežias, Imk jo paezios i.....
isz didelio draugi1 zkumo, 
raiže jo veidą su peiliu. Polici
ja nesuranda meilaus sveczio.

— Spalio 25, 
Petras Szilanskas, 
ant A Klimo n t avė

ate-

. Sve-1 
mielnžis, I 

su-

Nedėliojo, 
gy venant is 

., sn savo 
szoimvna iszkeliavo in Bosto
ną ant kriksztynu, palikdami 
savo namus užrakytus.

Kostumeriai ir draugai da- 
žinoje, kad namai t tū žti, susi
vežė n|orgu, iszgere rasta bal
take, sudaužė puodus, pecziutake, sudaužė puodus, 
apdraskė namuose ka-tik gale

• dar
visi

jo ir palike viena morgn - 
Francuze, lovoje girta, 
prasiszalino. Szilanskas sugry- 
žes su savo szeimyna atrado 
suveniera lovoje. Paszauke po- 
licijanta, kuris mergina iszsi j 
votie. Ant rytojaus nuėjo ant i 
teismo nerado ne merginos, no 
policisto. Bet kada policmonas 
mergina vode-si isz namu, jos 
suknele liko su masznelo. Szi- 
lanakas pažiurėjo in 
ir atrado ra Žane z i u,
riua ir merginos adresu Nubė
go po adresu iszsiklaust apie 
buvusius vyrus, mergina atsa
ke, kad ji nežino kaip toje šlu
bojo atsirado. Žmonos ])radodn 
isz proto eit.

mnsznele 
szkaplie-

s

V;: d:;>>>?
v > 'S>'M»i 1

WMMVM

'.■'./‘žj’1’-?

M

ra

ris

•! I

4,

‘Sj

V.5j

Sr*/"-!*

S?

$3 L ■■¥ y**X I
******* <* f'*'

» Wcw.'gfr.qiW}. ^Wz <g^<xaw>:<^>ą<r

■ >

r?.
V-

'.’-.’J.
t

yv 
I1'

X;.
■A

v K

■L v BL
-S -- 

r i 

(■> i

* > i • ii I ;a 
' t i 1 -4

n*

k <
I? 4

V: i
;s s

./Al
■■ ’ <120

i/■'" f i/A ;' p‘ -vVC*/
1

X.

J. - Į-r- -■   ' ----------------- —  -------------------------------- —x —

' $1,000 TIK Už SOc.
Ahiunsk mums 60c ir gausi mulu

Į stebuklingu žolių vertes tukstanetio . > 
vtį t doleriu, 
f-j 
i 

I 
& 

i ' e

Ka tas tūkstantis doleriu ’ 
žniojrui reiwkta, jeigu jh yra nplfn* 
tas kokios norą lijros bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiq nestn^gu-

t

Bs
Detroito muito virszininkas gavo .slapta žine nuo Brit iyzkos Kolumbijos (Kanadoje)

paslėpta mošoje, 
nežinojo ka su 

kiaulėm daryti, bet vienas isz j n norėjo pavuostyt ar kiauliena szviežia. I oste, uoste ir su-

Toks žnuffua yra susfrau-
r * i * * ’■ r~

mu apimtus. Jeigu tokiam žmogui Ir 
auksini kulqa parodytum, tai jiun ma- 
lonctmo butu sveikata, negu tas not- 
Ho kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
apimtu kokiu nors nemnagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rion jums sugražins sveikata.

Vnlstžolea yra nuo eckanczlu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio a emali
nio, nenoro valgyt, rtreno ir pečzin 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuliu 
(asthma), pemalimo, skaudėjimo pe 
krutinę, reumatizmo, plauko slinki
mo, ploiskann, Kzlapinimosl lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk GOe, tni gausi 
vaistžoliu nuo hite vienos virweuj p*- 
minotos ligos.

Jeigu kenti nervu ruirlma, gaire* 
skausmus, užima ausyse, nuonjara, 
szirdies liga, tai ntsiunsk 85c ir gausi 
musu gausina vaistus, laip vadinamus 
“Nervu I^eparatas.“ Nervu Ilga yr< 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga Ui ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma,

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogo. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai v|sw>*» 
miestuose. -

; M. ZUKAITLS
| 25 Gillct Rd. Sponccrport, N. V.

PARSIDUODA
GERAS NAMAS.

patrūkimo,

kuri bussznipu buk szmugleriai prisiims in Detroitą dang geros arielk
Ana diena pribuvo visas vagomis kiaulių, isz pradžių muito ^irszininkai

i< OSt

v uode kad mėsa kvepia fain, perpjovė viena kiaule ir isz viduriu iszsirito kvorta geros gu-
zutos. Pasiszaukc in talka savo draugus kurio perpjovė visas kiaules. Kožnoje kiaulėje rado <
po 10 bonku guzutes. Kiaules nusiuntė kam laivo prisimintos bet b<

Emigrantu
Perlaidos. I

I 
i

4 » viduriu. ! * r

Sziujo szaly 
užsienuose

yra 14,000,000 
žmonių užsienuose gimusiu, 
kuriu didele dalis siuntinėja 
savo giminėms ir

Sveczes Isz Tolimo Atliko.
Į
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t

'fez
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Turiu tuojans parduoti gera 
narna su visoms vigndoms. 9 
ruimai ir maudyklo. Galima 

i nsik raustyti.
' užaukite ant adreso.

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

ANT PARDAVIMO

t nejaus Atsi- 
(t.90

draugams 
pinigus in užsieni. Gaunantieji 
isz Amerikos pinigus tiesiogi
niai Amerikos prekiu 
negali neduodant pakaitomis 
savo produktu, 
akcijos rezultatu
didina musu eksportą ir pama- 

3 m. perlaidu

pirkt i

Tokios t ran z- 
yra. kad pa Namas 6 minu arti 

j lando ligonbuczio mic.stvlijn 
Fountain Springs. Lotas 
per 165 pėdu. (2l.

P. Maęraolcas, 
312 (’atherbie Si..
Fountain Hprings, p*1. 
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ANT PARDAVIMO ' 
- ----  • * i’

Nauji namai Frackville, -Pn. 
Preke $-1,600 nnt lengvu iszhio- 
keseziu. Teipgi lotni minėtam

Apie dauginus da.siži-

Ash-

Czionais 
j Lietuviu randasi mažai, ha. tik 
viena szeimyna. Apylinkes ka
syklos buvo uždarytos per pen
kis menesius, todėl visi mal- 
szei sėdėjo pakol pinigėliai isz- 
sibaige, o kada kompanijų pa
juto. kad jau žmonių pinigėliai 

. iszsibaigė, tai kasyklas atida
rė ir mokesti sumažino,

į žmonys buvo priversti sugryž- 
ti prie darbo. Žmonių pribūva 
isz vi'n szaliu ir aplaiko dar
bus.

(92 •

i
na ir

• Didelis keturiu florin plytų 
namas, kuriame randasi iiote- 

ro‘ tauraeija. f plis 35 rūmais ir 
Vidun' miesto Tammiua. Pa, j 
prie kampo. Parsiduos tik na i 

kas diena buvo atsilankęs in czio-
Westfield, Mass. -- Spalio 29

mas arba su bizniu, Kaip 
nori. Atf-.iszaukite in “Saules 
nrtya ant adreso:

8 West Broad St., 
Tamaqua, Pa.

kins padare 'prof. Czekanavi
ržius. Žmonis kalbėjo, buk tuo- 

1 sius szposus daro su pagialba 
velnio o kiti sake kad ir vėl nes 
to negalėtu padaryti. Tik gai
la kad žmonių buvo mažai nes 
dagirdia kad inžanga kasztuo- 
je 50 centu, tai nuėjo namo, ki
ti sake kad ir dolerio negaila 
mokėti už toki perstatymu. 
Jeigu in kur atsilankys raga
nius Czekanaviczius, tai neuž- 
mirszkite nueiti pažiūrėti tojo 
nepaprasto magijos perstaty
mo. —V.

(lt.)

kai|
t I J. Czokanavi- 

97 kuopa buvo 
vakarėli. 

Žmonis tarėjo gana juoku, ko-

mus 
ežius, kuris 
snloszias

magi kas
su 
magijos

PAJESZKOJIMA1.
Konstantas Kucziezkis, ku

rio pajeszkn pusbrolis Juozas 
Kerdokas. Keli metai adgal gy
veno Ulinojaus valstijoj. Jisai 

• paeina isz Vilniaus gubernijos. 
Kas apie ji žinotu ar jis pats 
tegul atsiszauke 
azio adreso:

Joseph Kerdokas 
State Sanatorium

Frankhm County, 
South Mountain, Pa.

greitai ant 
(t.92

D u bei tavas 
Tikietas

NEW YORKA
NEDELIOMIS

15 Novemberio ir 20 Decern.

< Speciali! t reto ai Sobaton naktį.
< Isz
1 Shamokin .... 

‘ <Mt Ctirmel .. 
J Ashland .... 
S Girardville .. 
C Shenandoah .. 
S Mahanoy City 
f Tamaqua .... 
>New Yorke (Liberty St) 
>New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 
i GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
Cnuo W. 23rd St. 6:47 vakaro, nuo 
J Liberty ^t. 7:00 vakare ta pati 
cvakara In vlrsz-minctas stacijas.

Ryte 
. . . 12:01 

12:10 
12:47 
12:55 
12:35 

. 1:10 
1:45 

. 6:35

J Ant Readingo Geležinkelio J

I

Chicago. — Superior teisme 
N. C. Krukonis, real estatmen
as, buvęs “Vrarpo” leidėjas, 
užvede byla priesz savo žmona 
Adolpha Krukonis, reikalau
damas nuo pastarosios perski
rti.

Savo skunde N. C. Krukonis 
sako, kad jis vede Adolpha 
Vasario 18 d., 1906 m., Boston, 
Mass., atsiskyrė gi Balandžio 
3 d., 1925 m. Jis reikalauja 
perskirti romia n ties tuo, kad ji

grunto- 
.16 

užpuolusi, sunuiszusi ir su- 
spardžini ji teipjau nurėžiusi 
in jj invairius daiktus.

— Pereita Nedolia 
mobiliai užmuszo 8 žmones. 
Per pastarąsias 15 dienu auto
mobiliai pasiemeo 50 auku. Vi
so sziinot automobiliai užmu
szo 650 žmonių — daug dau
giau negu pereitais melais, uos 
pereitais motais iki Lapkriczio 
2 d. buvo užmuszta 560 žmo
nių. Jigu id toliau tesis užimi- 
szinojimai žmonių automobi
liais ta paezia rata, tai sziemet

Varpo

Sausio 20 d., 1925 m., 
jusi jo g>rvascziai, 

sumuszusi ir
keikusi

auto-

Pittston, iPa. - ■ l.’gnis 
kilo priemiestyje 
luje padare bledes ant 
doleriu, 
namai. 
Frano Palonio,

4 4

k uri 
Sebastapo- 

60,000
Viso sudegė asztunni

Ugnis prasidėjo name 
kuris sudegu

I žiną importą. 192 
iiersiusta už a|)ie $350,000,000, 
Imigraneijos 

1922

Lotas 30

komisionieriaus 
_____ ....____ _ m. imigrantai 
susąviini atsivožė $30/11)0,01)0. 
gi 1923 m. dvigubai.

Skaiczius atvykusiuju imi- 
o 751,1)00, 

daugiau negu

žiniomis
4

i grantu 1823 in. buv
drauge su sztoru. po tam penki būVcik dvigu,>ni
1 t ’i i t n 'im ri n/v/a i »• r .kiti užsidegė ir sudegė lyg pa-1 jpoo
matu. Namas Petro Valczinno 
64-66 pradėjo degti bet ant gi- 
lukio liko užgesyta.s

m.
PasZalpos ir Misionierių 

Išlaidos.in laika.
Tieje kurie panesze didžiauses Amerikos Kaudonasai Kryžius 

$8,703,103bledes ir kurie neteko pasto
gių yra: Antanas 
ežius, Martinas Missina, 
nas Palonis. Marcelius 
maviezius, Jurgis Busevyezius 
ir Antanas Burkoms;. Tukstan 
ežiai žmonių subėgo prie ug
nies isz visu szaliu, kurie pri- 
gialbejo nelamingioms gialboti 
rakandus isz liepsnos, 
ugniai buvo tokis sumiszimas, 
jog žmonis ne puse savo daly
ku nesurinko. Keli musu skai
tytojai teipgi panesze dideles 
bledes per ugnia. 
szima ir suraszvma 

sinnoziame
diliai aeziu p. Atmanaviczienei 
kuri nepatingojo mums apra
šyti teisingai apie nelaime, c 
norints patys turėjo daug bė
dos bet nepatingėjo mums apie 
tai praneszti, -

Keike ir tai primyt, 
priesz atvažiavimu Ugniagesiu 
Tąmoszius Morris atbegias 
prie ugnies iszgirdo Paulonio- 
nia klykiant buk josios kūdikis 
randas i ant v i rszaii s.
nubėgo ant virszaus, bet kūdi
kio nerado o oze liepsna užkir
to jam kote, todėl buvo pri
verstas szokti per Įauga isz- 
nerydamas koja. Kūdiki paė
mė kaimynai kada mimas pra
dėjo degti. Nelaimingos moto- 

ant rakandu

ir 
pravardžių

V; J v
> I mieste.

nokite, nnt adreso.

Atmanavi-
Fra- 

Abra-

bet po

--- Už dane- 
ai4 zke i 

szir-

aeziu.

Artimųjų Pytu Paszalpai
8,-(7«,480

nockofellor’io Fundacija
S,431,075

is
5,070,429 

Administra

Žydu Jungtiniu Komitetą
I k •* 1 \ ***

• ; </ 4* »

American Re Ii t'f
c i ja.
Palestinos Fondacijo

5 J >21 ,885 
Fondas '■

I

4
S 

1,308,751
Y.M.CA. Tarpt autinis 
tetas 1,125,531
American Friends Service Ko
mitetas
Žydu Imigrantu
Draugija
Carnegie Fundacija

D f.)

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Are...

Mnhnnnv Pi Iv. I?n*

PERKAME

vienai ine 
Amerika

Sziai paveikslas “pono Congo, 
likos suimta gyva ir atgabenta in 
benta in New Yurka per josios loeuininka

orilla kada 1 
liko> alga-' 

I lenjamina

( < r-' 
kuri I

Bur- ’
Komi- bridge isz Jacksonville, Fla. Gorilla likos suimta Belgiszkam 

. Conge.
I

Lietuvos
Laisves

5% BONUS
852,627 į 

Pagelbės i 
inn ir. )103,162

59,915
VISO $10,054,964

Prie szios sumos reikia pri
dėti maždaug apie $40,000,000 
į iszleistu misija ar paszalpos

jog re i kalamas. F.L.I.S.

). i e 1

'! Chicagas Pasilaikys Inkara Nuo Laivo Ant;
Kurio Atplauko Kolumbas Iii Amerika,

s—31 r*1
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COONLEY & C0.
Foreign Bonds, Exchange and 

Currency.
New York.7 Pine Street^

a w
O

U

V f

; / r-
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i

K

$
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ros sėdėdamos 
graudžei verk o netek i a konia 
visko ir paneszo dideles bledes. 
Kaimynai priėmė padegėlius 
pn^ savo o stoit inei sergėjo ra
kandus ant nhTziii.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais'apdarais. Preke $1, 
Sų gerosnois apdarais, preke $1.50 

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

P .. .. .. ..
A>BE*CELA arba pradžia skaitymo ir

»»*7t

rufiiypio, dėl valkotu#.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO 

, MAHANOY CITY, PA.

- Preke 15c
•l

> CAPITAL STOCK $1^25,000.00 
[ SURPLUS IR UNDIVIDED 
[ PROFITS $623,358.62
", I WWW

( Mokame S.czia procentą ant 
i. sudčtu pinigu. Procentą .prido- 
[-dam prie jusy pinigu 1 Sausio 
i ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
1 jus turėtumėt reikalu su musu 
t bankai nepaisant ar mažas ar 
», didelis.
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DAINŲ KNYGELE,- teipgi tinkama 
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dosi Jacksono parko, radosi tikrasis inkaras laivo ant kurio 
Kolumbas atplauko joszkoti Ameriko. Taji sena užlieka no
rėjo siausti in Smithsoniaai. Muzoju in Washington, D. C., bet
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miesto Įstoriszka Draugavę nu tarė inkara patalpyti in Muze- 
ju Chicago Historical Institutą \ *
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Geisdami apteikt tavo gerus leottu* 
ineriuB, privalo isa laiko duoti atspau- 
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