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SUGRĄŽYS PABĖGUSIA ! NURITO GALVA BAISIAM 
MOTERE. ŽMOGŽUDŽIUI.

Pittsburgh, Pa. 
ka Miodudiene, 
Freehold, N. J

- Agnicsz- 
32 metu, isz 

., kuri likos 
aresztavota draugo su savo 
priolaidiniu Juozu Stokes, 30 
motu, bus nnsiunsta adgal na-

SU

motu, bus nnsiunsta a d gal 
mo pas savo vyra nuo kurio 
nesenai pabėgo, palikdama du 
mažus vaikus ir savo vyra, už 
tai, kad josios nemylėjo.

ŽMOGŽUDŽIUI.
Limbnrgas, Vokietija. 

! lyta padaryta ekzekncija
47

gerszteinui. kuris buvo 
smerktas mirties bausmei.
Jani buvo nukirsta galva. An- 

buvo

Szi 
bai

dam žmogžudžiui, Karlui An-' 
kuris buvo pa

ini rties

SUNUS NUŽUDĖ 
VISA SZEIMYNA IR 

UŽDEGE NAMA.
Kypiu. - Kaimo Koženiove, 

kada jau visi gyventojai mie
gojo, kas t o kis 
kaimas dega. Žmonis subogia 
pamate, kad gi’inczia gaspado- 
riaus Dombskio dega. Kaimy
nai subėgo in paginiba gesyt | 
grinezia, liet nemažai nusiste- ‘

■praneszo, kad 
Žmoni?

Kuri Mirė PraeitaPetnyežia j
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37 METAS
” -,r -J ,~>1- T -i

Dionra^z-

r &

gorszteinas buvo nesveikas 
žmogus, paralitikas. Praeitu 
metu Gruodžio menesi jis nu
žudo asztuonis savo szeimvnos 

'narius, kiekviena atskiriai pa-

bojo neradia nieko prie triobu.'

GIRTAS TĖVAS 
NUŽUDĖ DU VAIKUS.

Chicago. - Jnsiutes nuo pasidaro sau 
mnnszaines 
nuszovo ant smort du savo ma- 

po tam pats sau 
paleido kulka in smegenis. Pa
ti tame laike 
štora, o 
ant grindų tris lavonus. Tavas 
gero daug per tris sa n vai tęs ir 
kelis kartus korszino misižu- 
dinimu.

Jusiu tos
Gustovas Pi kart

žus vaikus,

buvo iszejus in 
kada sngryžo rado

-iszaukdamas ateiti pas ji prie 
kur jis gulėjo. Padaręslovoj , 

toki baisu darha, jis dar peiliu
žaizda, padegė 

namus ir ome izauktis pagal
bos. Žmonėms atbėgus, jis pa

buvo už
kurio visa jo

baisi piktadarybe

paakojo, kad girdi, 
puolė plei zikai, 
szeimyna iszžnde ir ji jiati su
žeidė. Jo 
teeziau iszejo in aikszte, ir jis
buvo pasmerktas nužudyti. 
UŽKLIJAVO ŽENTELIUI

! BURNA KAD. NEGALĖTU 
BUCZIUOTI DUKRELES.

- .Tanina Dam- 
brovskiute, 19 metu patogi ir 
meili mergaite turi sužiedoti- 
ni Edvardu Rabusza, kuris alė
jas pas savo mylema ana diena 
atlankyti ir pasimatyti su atei- 
uanezia uoszvia, kuri labai ne
kentė idant žentelis priesz 
szliuba bueziuotu josios dukre- 

lovoje su lo. Bet popiet uoszvole užmigo 
juom, norėjo jaja užsmaugti ant sofkos isz ko jaunieji grei- 
gazftj stūmė" ' 
czirtua ant galo isz va re laukan, pabudo

NEPAVĖLINO MOTEREI 
GULĖTI LOVOJE.

Plainfield, N. J. Katro 
Ppiika negalėdama nukonsti 
tolimesnio’paniekinimo per sa
vo vyra, apskundė ji ant per- 
siškyrlmo ir sūdąs ja ja paliuo- 
shvp nuo 41ne.valninkcs 
s?iu.” 
loti 3 toje paežio j* » i Ak B

nuo 4‘ ne.vaininkcr rv-
Vyras uždraudė jai gu-

I

anF '"R'iTf^tiy pe-

I

i

Į

I

I Varszava.

žentelis

tfii pasinaudojo.TbW.ve stnigai 
ant balso nuolatiniu 

rakto
1 skylutes ir net nutirpo igz pik-

Už tai kad mot ere jojo nemyle- buczkiu, priselino prie

t tuno ka ten paregėjo. Nubėgo 
| in kuknia atsineszo klijuota 

gaudymo mušiu,
ISZVARYT TOKIUS

; ISZ AMERIKOS.’ popiera del
■ x. ant pirsztu atėjo in pakaju ir

Brooklyn, N. Y. - T” *
kad iszsitare kad
koniszki kareiviai vra bomai<

Kada triobos sudegė lyg pama
tu torp degėsiu užtemino tris 
suanglijusius lavonus: Dombs-• 
k i o, jojo paezios ir 12 melu ( 
dukreles.

Laike sliectvos pasirod

jojo pa ežios I

■x>.

O
•< y

ft

e, buk 
žudinsta papilde iszgamos su , 
nūs Dembskio. Susibarė už pa 
dalinimą gaspadorystes, nužu
dė ieva, po tam motina ir susu -1 
tia, idant nebūtu liūdintoji! ir. 
ant galo uždegė trioba. Badai i 

visa gas- ■ 
Žudin- ' 
iszbogo 1

Į 

I 
i

NARSI AMERIKONISZKA į 
MARIUTE BAISIAI 

KANKYTA.
\’ar.-zava. 

v o isz

de ieva, po tam motina ir so,su-1 
tia, idant nebotu liūdintoji! ir.
I 
tėvas buvo užraszes 
padorysta savo žentui, 
toju d a ne s u cm o 
nežino kur.

nes

i

i

Amerikos

Mažo ve e

Nesenai pribu -' 
szoimvna ; 

Kielczevskai ir pirko sau gas i 
padorysta artimoje 
kio. Tula diena kada namie ra
dosi tiktai maža Mariute su 
taniais, atėjo keli banditai, ku 
rie suriszo tarnus ir pradėjo 
apiplesziuet stuba. Nesiradus 
pinigu, bando išgauti nuo M<i- 

,riute.‘i A’ietn kur*^evai laike 
Amerikoniškus dolerius. Vie
nas isz banditu nurėdė mergai
te, pririszo prie lovo- ir pra
dėjo ja ja kankyt i.

I. ž tai 
visi Ameri- 

* 
o visa kariumonc ir Amoriko- 
niszka valdžia tik 
mariosia,” 
la, paeinanti i»z i’zeko-Slova- 
kijos, likos nubausta aut de- 
."Zimts dienu in kalėjimu ir už- 
mokejimo 25 doleriu. Ce.Į|iphl, uoszvirti burn!li jaiKU 

! kada iszsižios pas ji.
! ATGIJO GRABE BET 

BUVO PER VĖLAI.
Choinicai. — Ana diena atsi

buvo laidotuves 58 metu Kat 
ros Vrublevskienes, kurios la
voną ketino indeli in antgrabi 
szeimynos. Kada atidarė ant
grabi rado graba Jurgio Vrub
levskio, kuri palaidojo du me

ant žemes; 
o isz. 

ir koja, 
, kad 

Vrublevskis buvo palaidotas 
gyvu, o kada atgijo, turėjo bai- 
>ia kova su mircz.ia, 
liaus užtroszko ir mirė.

pakszt! užlipino popiera jauni- 
' kini ant burnos.

nežinojo kas

paskandyt 
Mrs. Mare Greczu-

Edvardas nežinojo Kas su 
juom pasidaro, nes ant syk ne
teko kalbos, regėjimo ir kvapo, 

namo, km- suIszbego laukan 
pagialba karszto vandenio nu- 
plesze popiera nuo veido. Ed
vardas sako, jog panasziai už-

riau, lead valdi.- tokius ?yv;--,. Į ka<h,'išžios pas'jk.... .... ...
tojus iszvarytu isz km' pribu- ; _ 
vn.

Go
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DAVADAS MEILES.

— Matai Vincu t i, 
asz tavos nemyliu, o 
jais užrasziau savo knygelėje* 
tavo varda ir pravardia.

— Ar isztikro su kraujai*

'akai kad 
su krau-

— Ar isztikro su kraujais? 
O tu mano brangi, mano mylo
miausia! - 
krauju

-- Nugi niUrtii
nosi prasdinusze,

nugi isz kur cine i

tai adgal, gulinti 
antvožas buvo sudaužytas 
grabo kyszojo ranka 
isz ko davėsi suprast 

buvo
mažas "bro 

tai bet ve

il
I1 muo.se Arli ngt one.

Detroit, Mich. Lapkriczio 
4 d. vakare, p-le Marion Nor- 

• kiūto ėjo nas savo draugo Vik-

Boston, Mass. —
ežiai paduoda žinia apie kru
vinas mu.sztvncs ateiviu na*- 

Vienas vy - 
ra tapo paplautas. .Jo pavarde
Anglu laikraszcziai paduodu 
kaipo Dominie Mante, kas ga
li but Dominikas Masaitis. Jis 
gyveno Arlingtoue po 
Decatur f.i.

j Kitas vyras peiliu subadytas 
K....... . Allgltl

jis 
s<\ kas

, s ar Bružas.
l,n?-yra kaltinama nužiuhnnu pir-

. - mojo, todėl prie jo szono H-
i K .. m v i • * i • goninej stovi policijos sargiu, Velione M. Norkiutv buvo!
i dar viai jaunute, vos 17 m. su

geni mer-'
' gaito, gražiai levu išauklėta, 

sesute labai

'< ■
■U.

■fe

■tž

l tori ja Chaplon. Netoli josios 
i namu, 
ant i
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Aleksandra,Londonas— Praeita P^tnyczia mirė 
motina Anglijos karaliaus Jurgio. Buvo tai naszle karaliaus 
Edvardo. Gįme Danijoi ir turėjo 81 metu senumo.

sena

Visa 
Anglija šiandien apgailestftiijr josios mirti. Bus palaidota 
ateinančia Subata. .........

KELIAUNA PO SVIETĄ.
Radviliszkis, Sziauliu ; * 

() 15
Radvilišky buvo apsistoję 
asmenys, keliaujantieji aplink 

Vienasju
Davas i

bot (“V-bos” kor.) Spali

ISZ LIETUVOS
Isz pradžių pradėjo degyt ! 

zapalkoms josios kuna, o kada 
tas nepagialbejo, p radėjo jaja 
baisiai plakti su virvia,
mergaite neiszdave kur paslėp
ti pinigai. Nuo kaukiu vargše 
apalpo. Kada mergaite nejauto pasauli dviraeziais 
tolimesniu kaukiu, pradėjo isz 
naujo deginti kuna su inkaitu- bay miesto, iszvykos 1924

Antrasšia geležiu. Antras banditas 
j kuris turėjo jauslesniu

>«***'*
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liukas
/ krauju buvo invales.
’S.
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BAISUS 
Tveriai.

“GALIJOTAI.”
- Czia vral

I

Į Lietuvio krautuvėle.
. inui ten stumdosi, rodo, kas ka
'gali. Vienas tokiu ’’
» z

I i • r r • t i ♦

l * ‘

„ ■ susidorojęs, suode per
(

ITALIJOS NAUJA AMBASADA WASHINGTONE.
. Szis namas yra tai Italijos ambasada kuriame gyvena Ita

liškas ministeris. Stovi jisai ant kampo ldtos ir Fuller uly7

vadinasi J. F.

Sanio 24 d.; antras

p-los 
automobiliui.

einant skersai
Norkiutes 

valdomas

gatve

Earl Lancer. Nelaiminga mer
' gai t e
tekiniai, sunkiai ja sužeisdami I 

f ’ ’ L

pe važiavo

užbėgo j | -
° : dabar guli lignino.).

pavadintas 
vrikiĮu- 

Jis
paskutiniai lai k ra .i zty 

James Bruzz^
■ ‘ ! šia bus Brazy?r sutrenkdami f inegonis, 

'kad ji mirė bevežant in ligoni-•’ 
f ’ t

■ goninej stovi policijos
' kad jis nepabėgtu. —K. 

C’zia gimė Lietuviu vai- 
( kai eina blogais keliai*. Labai 
j retas atsitikimas, kad atvažia- 
! ves ii.z Lietuvos žmogus butu 
jnreztuotas czia už banditizmo. 

!‘ O isz ežia gimusiu ir 
Lietuviu vaiku 
yra banditu.

Nelabai jenai v;dstijos poli-
c

Velione

Į laukusi.

i

M. Nork i u te

Tai buvo

’ Tėvai, brolis ir. - , —-- ------- -----
! sielvartauja neteko savo myli- j 
’ mos dukreles ii
dojo ja su bažnytinėmis 
gomis Szv.

! klebonas.
i

Girardville, Pa. t Do kolioli-
! kos dienu ligos, /
Juodeszkiono įniro pa,s

Į

i

! kos

seseles. F’alai- ' 
apei - ; 

Jurgio parapijos i

augusiu 
net ]>erdaUg

I c i ja. suome South Bostone ant 
’ — ‘ - - ii**Vii, 1 < 

kurio
! tėvai gy\ ena ant Sixth street
• Jis buvo areštuotas pavogta* 

automobili u je, bet teisme
• prisipažino dar prie 4 plėtosi
mu. Dviejuose

. užpuolimai ir piešimas buvQ. Darbai pa-I 1 . . L. . w;. ,. .u revolveriu. \ įsi prasikalti- tiktai labai;

I Broadway Joną Szveduka 
_ _________s vaikezą,Anastazije | |netu amžiau.'

> savo f 
dukteria Szimelaitiene. Velio ; 
no buvo gerai žinoma czionais. <no buvo gerai žinoma czionais 
Paliko keliolika nuaugusiu vn: 
ku.

Herrin, Ill. - 
mus eina gerai, 
sunku del pribuvusiu aplaikyt i 
koki nžsiomima. Kliuksai pas 
mus jau apsimalszino, tai žm<>- 
neliai namine trauke, nes jo
sios czion y va užtektinai-

■M4v

aU įtikimuos^

P rat ikalti-
i

u revolveriu. Visi
I mai buvo papildyti South Bo>~
I , if
' tone. Tėvai nieko apie tai neži- 

tuoinęt,nojo, ir išgirdo tik
fe’ kai ju sūnūs pateko in poliai-

. j<*
' 1 r / 'i ■ imi *

Kurna BaltrhvTeno'vra labai 
reikalinga czionai-i del nekuriu

1 moterėliu.
j — Po penkių meuoiii <itsi-

, jos rankas. Dėjo, vargnzai, 
i paskM+ni skatiku, kad vaikft
< iszgolbojus nuo kalėjimo, bet 
oerdau

. kordu. 1 r jis. gav<>
sugrvžo1

•- jau buvo prieš ji re
lino 4 iki 6

<

ir

»
* *

viena |
Per die- lankymo in Lietuva, 

adgal in Laisva sklypą mit.su 1 
tautietis Juozas Prūsokas, kur. 
Amerikc jau pergyveno 21 mo
tus. Pasakoje buk Lietuvoje 
sunku gyventi, žmonis labai ; 
suvargia, jokiu uždarbiu nėra, I 

I

] liam.Andrews, William Sako- 
Loui

k rimiualia r i

♦
me.galijotu’ 

valanda 
60 baronku (heigeliu) ir 10 
silkių su kaulais ir žarnomis. 
Kitas viena sv. cukraus. Kada 
derybas praloszia

' tada eina girtuokliauti 
I derasi tik isz degtines). 
' laikraszczius,

u;

went i,

isz Bom-1 
m.

Gustai*
szirdi, Sztavjaviez i; z Vienuos, iszvy-j .

metu kalėjimo.
Pereit n savaite

Bostono teisme vėl . penki 
panaszus vaikezai prhipaziiw
prie eiles pleszimu ir buvo nu
teisti kalėjimam Viii jie buvo 
isz South Bostono ir vadinosi 
sudarkytoms pavardems Wil-

*

- noftueda. 
(mat, 
Apie 

knygas, d ra ugi- 
į jas, jiems neprimink, tik pasi- 
I juokia.

NESMAGUS RUDUO.
” kor.) -

negalėdamas Žiūrėti ant tokiu kės 1921 m. Lapkriczio 13 d. Į
Spalio 16 d. abu kelia imi n ■ 

szetoniszk i Į kai iszvyko Kauno link.
A nd rieja vas. (*’V.

’ [ Spalio 12 d. czia pasirodė pir- 
aP i masis sniegai. O dabar veik

k k gana to,kankiu paszauke: 
paliaukio 
ieankinima, no- 
galva I”

Banditai po tam lauke pakol 
tėvai atvažiuos isz miesto. Tė
vas pamatęs kas atsitiko su jo
jo dukrelia ir bijodamas idant 
isz naujo nepradėtų mergaite 
kankyt, atidavė visus pinigus.

Vėliaus tėvas pranesze mili
cijai kas atsitiko, toji pasivijo 
banditus isz kuriu vienas buvo 
Boleslovas Puk, kuris mergai!<» 
taip baisiai kankino. Sodas nu
baudė taji žveri ant penkioli
kos metu in kalėjimą prie sun
kaus darbo.

savo
szausiu tau iii I

la-
() dabar

vis si

varymas. Vra tokiu

visi gere kiek inmano o ypatin-; 
gai merginos

•Baisi vic-

BAISI VIESULĄ UŽMUSZE 
1800 ŽMONIŲ.

Bombay, Indije.
sula prnputo pro Pietiniu In’li-
ja kuri užmusze 1800 žmonių ir 
daugeli sužeido. Bledes padaro 
ant milijono doleriu o daugeli 
laivu paskandyta.

Mexico City, Mex.

BAISIOS VILNYS UŽ- 
LIEJO VISA MIESTĄ.

— Z i Ima- 
tanejas, pristova prie Pacifiko
mariu likos užlieta per milži- 
niszkas vilnis turinezios 35 pė
das augszczio. Visa pristova 
radosi po vandeniu per dvi va
landas. Kiek pražuvo tai da ne- 
žine.

Marios iszkillo isz priežasties 
kokio tai nepaprasto sųmiszL 
mo ant Pacifiko mraiu,'bet 
kur, taį dą nedažįnotą. • J

VARO SLAPTA DEGTINE
Panemune lis. K o k isz k i o 

Musu apylinkes kaimuose 
bai insigalojo slaptos degtines

kaimu, 
kuriuose randasi po * koletą 
bravareliu. Kalba žmones, kad 
szios naujos sistemos bravare- 
liai esą labai maži, vadina juos 
“cukriniais” 
galima juos

ir nuo i 
esą lengvai pa-

kiekviena diena
Bet rzalti mažai szala. Medžiu 
lapki dar neiszbire. Jei tik bu
tu paszale, tai butu greitai pa.- 

Bo to 
žaibai.

sidares Žiemos kelias.
it

nakti Ąntkop-
• rosi dar perkūnija
Spalio 13 d. i... ... t

policijos ezįU0Se (Andrejavo vai.1.) in-
Spalio

slopti ir nereikia dangintis in troba< 
k rimui h, galima esą varyti ir! Seni

trenkė perkūnas ūkininko N.

4 4 plytoje ’ ’.
PAGAUTAS

DOLERIU PADIRBĖJAS.
Kaunas,

licija Spalio 16 d. 
b

Kriminaline po-

Senieji szneka, kad labai se- 
i nai jau vra buvęs 
duo.

toksai |£u- 
a i. .v

kurios Žvdams 
kabinasi ant kaklu už stikleli 
guzu tos ir 
pirtu szlebes 
Marijampole, Simną

i vietas.
So. Omaha, Nebr. - Gerokai, 

insigeres Povilas 
griuvo in skiepą ir 
galva. Nuvežtas in ligonine už

praszo kad joms
Atlankė Prienus,

ir kitas i ‘

John Szelan. ki, uouj- 
Edward Lvneh 

Lietuviszki ii?

vitz.
Forinalis ir

Į Visu ju veidai 
fe susirinkę Lehman tėvai bei gi 

taip pat Lietuviszki
I

Zuoza 
per,' i sk o Il

' minos -
tipai.

Tai yra liūdnas ap iroiszki- 
nu-1 mas i 

I

■ I

5

Hazleton, Pa. Vincas Na-
poros dienu mirė, .lis visa tavo į taleviczius, 12 metu vaikas. U- 
uždarbi praleisdavo girtavi jkos mirtinai sužeistas per trO-
imti, nebuvo už ka laidoti, tad ka ir in deszimts miliutu mirė, 

rūpinosi Kareiviu Vincukas su 
spardė futbole

! kaip atbėgo t rokas isz užpaka
lio. Nelaime buvo neiszvengia- 

važiavo pa-

laidojimu
Kliubar; pats aukojo ir isz ki
tu kolektavo pinigus.

Turbūt buvo prapijonas, nes 
kunigas duobe paszventino it

ki tais vaikais 
ir ne užtėmiui i

ma, nes dreiveris
;nunoksią pasakė pas graboriu, j lengva, 
cad priosz mirti atsivertos ir 
buk iszsi* paviedojes, nors visn ■ 
laika, nuo pat susižeidimo, jis

— *-- - • “ J

. ’ I vb ir i 
s visa;I

Vabhl. I
duo.

1 MIRTIES PATALO 
RADINIAI.

Anykszeziai. Vietos vidu-

- SU JAUSLA.
buvo be žado.

Kretingoj
uemo K. J ugnį i,- intarta„ pa- rines mokyklos mokytojui va- 

dirbinėjus dolerius. Tardomas dovaujant, bnv 
sulaikytasis prn i pažino dirbos ' 
dolerius ir pareiškė, kad per hipio kalnelis, 
visti laika padirbės 
riti.
SIDABRINIAI PINIGAI

JAU ISZSIUSTI krutinės jam kirvis
Finalini ministerija yra ga

vusi žinių isz Lietuvos atsto
vybes Londone, kad Anglu ka
rališkieji monetų rūmai jau 
yra iszsiunto pirma sidabriniu 

visu

o kasinėjamas
2 k. atstu nuo Anykszcziu, Vo- 

A t kasta dvieju 
gviaueziai. Vie- 

nli auksztieninkas, 
Ant

JUO dole- dideliu žmonių 
; nas ju gi.A 
rankas kryžium su dejos, 

padėtas, 
Jis žiuri

J U

Reinerton, Pa. f Elzbieta, 
myloma pati Jono Kaspuczio, 
mirė, staigai 11 Nov. Utarninko 
vnkara, apie 10 valanda, jautė
si sveika, ir nuėjo ant atsilsio 
Nakties laiko pradėjo kosėt iv

I 
glamonėdamas! 

prie savo vyro kalba:
Piiczinlc

pinigu partija, t.y. puse 
užsakytu pinigu. Isz viso iš
siųsta 7 ir puse milionai litu 
po viena, du ir penkis . litus, 
kurie laukiami Kauno apie 
Lapkriczio 5 d. Pinigams pri-. 
imti bus.komandirfioti Kląipe- 
don Finansų ministerijos at- 
stovai^ i

-*-» ” •*"4 >W*J 4 I4*»*y < M**Lf**ih i»+4fa*.
i' ; <■ *■ ' nr . i 'iiiJ

prie kojų — kardas, 
in Pietus. Kitas guli ant szono 
ir žiuri iii rytus.

Kitoj kalnelio vietoj užtikta 
didelio ugniakuro vieta. Viena 
to kalnelio puse jau ariama, 
kita gi — dirvonuoja., 
MIRĖ LIUDVIKA

DIDŽIULIENE-ŽMONA.
Kaunas. — Spalio 26 d» 

(Iriožionyso, ties. Traszkunais

keja it rašytoja Didžiuliene 
— žmona.

mirė žinomoji visuomenes voi-

» . . «M» k<M I *»

O tu mano Petreli! Tu 
nežinai kaip asz tave niyjhi! 
Jaigu tau kada danti xskau^u, 
tai geriau kad man skaudėtu, 
jaigu turėtai kada sirgti, tai 

i... jai- 
daktaras apžiurėjo moteria ir gu jau tu turėtum liktie nafcz- 
porsitikrino kad žultis truko ir liu, tai tegul jau asz pasilieku 

nas’zlia.

i 
szaukti pagialbos. Daszauktas ‘ tegul geriau

tas buvo priežastis josios grei
tos mirties. Velione paliko di
deliam nuliudiniia sekanezius 
vaikus, Ona Radzeviczionia isz 
Minersville, Katre kuri yra 
daraktorka Lime port, Marga-1 
rietą kuri\i^oįctbmsi K.S.U.S. j .

mas mokslą skaitliams 
in mergaite.

obuoliu, suvalgyczia 9, tai kas 
butu ?

mokslainejb, Maro, Veronika, i 
Antanas, Ifele|ia> Jonas ir Boa-' 
fricije Vandaiu namie. Laidotu
ves a M buvo iškilmingai su; 
hažaiyHaitis. .pamaldomis ir 
palaidota ant Katalikiszku ka
piniu Willįanistownw

bažnyti^įįį. . pamaldomis i

' *1 4h>4****k.»

MOKYKLOJE. "^T
■*

Daraktoris iszgnldinodfl-!
, kalbu : \ v

• J f

* ®

turoezia IR ‘■.Jaigu asz

Tai butu, jog ponui pro- 
* a • . * '

fesoriui gurguliuotu pilvia.
'il*i

*
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Kas Girdėt
auganti institucija. Bostono 
panaszios ruszies mokykla in- 
kur t n 1821 m., kuomet

Gyventojai Anglijoi yra la- 
irnpinia isz priežasties 

no yra tvir- 
gausis ar ne. 

Kunigas Inge, prabaszczius 
Szv. Povylo bažnyczios parasze 

iszreiszke savo 
buk nesiranda tokios • 

vadinasi dangus.

bai sii> 
dangausįrdabar 
tais, ar in teitais 

Inge,

knyga kurioje
nuomone 
vietos kuri
Biskupas isz Manchesterio, Dr. 
Temple užtvirtina Inge nuomo
ne.
mums nieko

Jeigu nėra, tai danginu 
nepasilieka kaip 

padaryti <avo dangn ant szios 
per gera gy- 

pildyma Kristupo
aszaru pakalnes, 
venima 
mokslus.

i r

Detroite septynių metu vai
kas nuszove *.r 

ji pavadino
Dabar reformatoriai ftmm atsi
tikimu labai sukruto ir 
kas bus 
kartės

Gal ne visa kalte tojo vaiko.
<) gal s k a it 
kad ežio n

kad

kurta 1821 m., kuomet szian- 
dien jn šzalyjė yra 19,d00. Be 
to, esama 2,500 ; 
juiksztuju mokyklų ir 
miju, daugiau negu 300 pri- 
ruoszianmju departmontu nni- 
verstitetuose ir kolegijose.

Vidurines mokyklos, moki
niu skaiozius 1890 m. buvo 202, 
963, o jau 1922 motais net 2,873 
009. Jei prie to pridėti 
nius privatinėse tos 
mokyklose, tai skaieziu sm-ida- 
i-ys 1922 m.%204,141.

Didele dauguma 
baigia lik vidurine 
Isz tukstane.zio 
vidurinei! mokyklon, 139 baigė 
mokykla, n 72 pastojo 

įjon.

Raupai L

•b

Naujas Majoras ĮĮ--■■. n--iit , M -Z--Į Į. - j— į r^..T- II n ir - *-t - -n -^-,i t - -. - -į.j n - ihm .»...■» i-

New Yorko Miesto. Liętuviszkos Pasakos. I

privačziu
• nkade-

moki- 
ruszief

mokiniu
mokykla.

342 pastojo

kologi-

Vargingi žmonis užvydi t ui 
ti gyvenimo,

A mo r i k o s A1 e d e c i n o s 
Progrosso Sa jutigrt, 
Ine. tiiiitiszka drau- 

organizuotn ir

*r*>

gija, 
inkorporuota 1923m. paragini
mui ir pgelbejimni medicinos 
mokslui žengti pirmyn; infor
muoti žmoniems teisybe apie 
moksliszkos medicinos nauda 
žmonijai ir gyvuliams; yra 
iszleidus knygute apie raupus, 
kaipo iszvengiama liga. Rau
pai, nors ne taip baisus daly
kas, kaip kad buvo kol nuo ji) 
dar nebuvo insicziepijama, dar 
nėra visai pranykę Jungtinėse 
Valstybėse. 1921 metais 108,- 
135 žmonių sirgo raupais ir 764 
mirė nuo tos 
Valstybėse;

žmonijai

.Jungtinėse

M' .'i' -_■ ■■ --------- r-, ir-i ..Į-.i iii-rn<l

$1,000 TIK UŽ 00c.
AtHiunsk mumg 60c Ir gaUrti minu

1 .1 jauczius, kuri' 
apimti...

Jonelis atsake: “su pagialba į stebuklingu žolių vertes tukstnnczio 
Dievo, rasi, gyvas liksiu.

nuka ir
kariumene

s atsako:

kelis
negali

1 (su
1 t

!

Į doleriu. Ka tas tuketantb dolbrlu 
į žmogui reiszkin, jeigu jis yra apim
tas kokiom nors ligos bei viduriu Su
gedimo?

<
i

Jimmy Walker,

surinko Dr. j. basanaviczius. į da Jonelis ganydamas apmis j
1 / gedimo? Toks žmogus yra susirau- 

aSZaromis kės, nelinksmas ir i n vairi u nesmaga-

H P |i ifl.H iri»«-* '*• ♦* «l "I— **<•»•* -*SMM

11.
Senovės laikuose buvo Inkis 

užvedimas, kad mažas vaikelis 
ateidavo ant svieto, tai ne va
lia. buvo motinai laikyt ie, bet( 
turėdavo gyva nuneszti ir ant

i lijo savo nelaiminga diena
1 eme graudingomis
■ verkti; ežia jam beverkiant Imu npimtns. Jeigu tokiam žmogui irežia

io ateina toksai senelis ir paklan-! auksinl kalna mrodytum, tai jam m*.
. . - , _ _ i _ _ . 1 z\ »■» <■» ur »"■ H*** 4* A 4h takotai**

so, ko jis teip verkia? Tada Jo
nelis apsako senoliui nelaimin
ga savo smorti’, o tas senelis, 
tai buvo Vieszpąts Dievas, da- 

ų karduk<*t ir< *.mariu paleisti, ners ir labinusi1 i vo 'įani smulkute 
’ ’ . . I IrJrln ».»rlr«r,L ,.motina, gailėtu, turėdavo jnsa.. | tokia ryksztūke ir pasakojai)!

Į

loncsne butu Mveikata, negu tas Auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi <Mmo 
apimtu kokiu nors nesmagumu, lai 
greit reikalauk musu va i st žolių, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekancžfu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
rno, nenoro valgj’t, strėnų ir pecziū 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tm*gau«i 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa-

I o toje vietoje buvo dideli a,r- 
I •/ 11 /i 1 <1 O ▼▼ i >•! n • f f e* z\ 1 r rt iK 4-

patrūkimo,kyma pildyt. Atsitiko, kad vie 
nas karalius susilaukė vienai: 
ni šuneli, 1 
gailavo neszti ant mariu: ji no
rėjo slaptingai 
augino per puse metu, bot ma
tydami, kad negales užaugint, 
padare gražia ir sandam vygii- 
le ir vaikeli indejo in ta. vyge- 
lo; karalius paraRze savo vie
natiniam sunui visa karalyste 
ir indejo jam in vygute, ir val
gio indejo ir paleido mariomis 
ant Dievo valios. Kada ta vy- 
gelc mariu vilnys mete in visas 
szalis, not nuneszo in kita 
kraszta, tuom syk anos szalio^ 
karaliaus dūkto buvo ten nu
ėjus pasivaijcszcziot ir ji pa
mate ta. gražia vygelo ant ma
riu plaukianczia ir labai užsi 
norėjo d a si žinot, kas ton yra : 
ana priėjusi prie kranto pra
dėjo mofyt in vandeni pagalė
lius 
nvs
Kada insigavo ant kraszto, ta
da atrakino vygelo, o pama- 
cziusi ta gražu mažyti vaikeli, 
noiszpasakytai džiaugėsi kava 
laite isz to, kad tokiam didu
mo vandens o rado gyva vai
keli. Karalaite, parsineszus in 
pakaju karaliszko dvaro, d i 
džiausiai. linksminosi ir meile 
tokia jos buvo,
no valgyt, ne gerti isz džiaug-- 
mo ir meiles gražaus vaikelio, 
kuri jai rast atsitiko. Kada ta 
karalaite isz atrastos vygeleje 
gromatoR dasižinojo, kad vai
kelis yra karaliaus vienatinis 
snnus, kuriam pavesta visa 
karalyste, užlaiko tuos rasztus 
geram padėjimo, ir ta karalaiti 
augino kannogeriause ir gra-

“ Jo

žuolas
kuri neiszpasnkytai szitn *ržuol° ir žaisk; kada pa

nuvirtęs: sodele aht 
t

užaugini :<• ir
matysi smnka ateinanti, tai sži- 

aplinkui sni’eloje 
aprežkie

rvkszt liko
smakas ne prieis, tik minėtos ligos.

» j • » ]norės tave prigautio, praszis 
tavęs duot ant smuikos pažaist, 
tai ne duok, sakyk jam: “ 
negali gauti, yra tavo per stori 
nagai, turi pirma juos paplo- 
nyf.” Emos dabar savo kirve
li, inskele Dievas ta nržnola ir 

“kai klaus tavęs, kur ga
lės paplonyt, 
plyszin, tada savo 
spausi n jam nagus 
o mes 
galvas...

Jeigu kenti nervu nulrimn, galvon 
skausmus, užima ausyse, nuomarn, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tni ligai kelia 
ir nuteikia žmogui ramuma.

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

M. ZCKAITIS, 
nukirsk jam 25 Gilli'f IM. Spencerport. N.Y.

ligos
1922 motais sirgo 

33,473 žmones, mirė 889; 1923 
metais 31,782 sirgo ir 184 mirė; 
1924 motais. 56,351 sirgo ir 
896 mirė.

Raupai, kaip tojo knygutėje 
raszoma, yra limpama liga. 
Prasideda su odos iszberimu, 
kuris virsta in spuoguczius, isz 
kuriu iszbega pūliai ir paskui 
apdžiusta. Simtomai tos ligos 
yra szalczio krėtimas, karsz- 
tis, galvos skaudėjimas, vėmi
mas ir 'kartais klejavimas ir 
nuomaras. Spnogucziai labiau
siai plecziasi ant burnos ir 
ranku, bot taippat pasirodo ir 
ant viso kūno, 
bu ii burnoje, 
ir akyse. Liga tęsiasi apie dvy- • ’•Iii
lika dienu. Jei labai sunkiai 
sergama, liga gali baigtis ap- 
ja'kimu ar apkurtimu, ir veidas 
visuomet Tieka labai 
tas.

Raupai kurie rodėsi Jungti
nėse Valstybėse per pastariuo- 
sius dvidoszimts metu papras
tai buvo lengvos niszios liga. 
Reikia nepamirszti, kad pasi
keitimas nuo lengvos in arszes- 
nes ruszies forma yra bile kada 
galimas dalykas. Buvo tokiu 
atsitikimu nekurtuose Ameri
kos miestuose per pereitus 
penkis metus.

Raupai rapdasi visose szaly
se. Nekurioso vietose jie smar
kiai užatakuoja, atimdami 
daug gyvascžiii; kitose vietose, 
kaip Jungtinėse Valstybėse ir 
Kanadoje, jie lengvai pasirodo, 
tik karts nuo karto 
prantamu priežaseziu, jie 
smarkiai pasirodo. Szalyse, 
kur cziepai nenaudojami, tuks- 
taneziai žmonių rairszta kas
met nuo raupu. Jie yra viena 
isz svarbiausiu priežaseziu tiek 
daug mireziu Kinijoj ir Indi
joj. Nuo 1918 motu iki 1923 mo
tu, 663,553 žmonių mirė Indi
joj. Arabijoj, nuo 50 iki 75 nuo- 
szimeziu gimusiu vaiku mirsz- 
ta nuo tos ligos, ir Rusijoj nuo 
1902 metu iki 1914 metu, dau
giau negu milijonas žmonių 
sirgo raupais ir daugiau negu 
puse milijono įnirę nuo ju.

Raupai yra iszvengiama li
ga, ir priklauso ant paežiu 
žmonių tos ligos neprisileisti. 
Raupus galima sulaikyti insi- 
cziepijimu.

Insicziepijimas yra labai 
paprastas dalykas, bet reika
lauja labai dug szvarumo. Oda 
yra nuszvarinama antisepti
niu skyseziu, ir cziepai inlei- 
džiami su adata, induriant tri
jose ar keturiose vietose. Toks 
būdas nepriduoda jokio nesma
gumo ir tik palieka,maža ženk
lą.

Kad but gerai apsaugotu, 
pirmas cziepijimas turi būti 
pirmuose metuose, ir vėl kuo
met pradedama mokyklon eiti, 
ir epidemijos laikais. Apsau 
gojimas nuo pirmo ineziepiji- 
mo tęsiasi nuo penkių iki sep
tynių metu, o antras ineziepiji- 
mas apsaugoja ant viso gyve
nimo.

Jei gerai daroma, cziepiji
mas nekenkia sveikatai. Bir
želio ir Liepos menesiais, 1925 
metais, Metropolitan Gyvas
ties Apsaugos Kompanijos 
darbininkai buvo visi inezie- 
pyti ir nei vienas ju nesirgo. 
Visi priimami in Jungtiniu

te i p
ivo sesutia už tai, tingiems smagau 

bezdžionka. važinėjimo ir kitu smagumu 
kuriais tik tureziai gali naudo
tis. Norints naudojęsi isz tu 
smagumu, bet mirszta jaunes
niais ne kaip tieji, kurie varo 
varginga gyvenimą. Todėl ne- 
užvydekime jiems! *

sako
i<z musu jaunos gent-

laikraszeziuosia 
Ame rike mažai kas 

rūpinasi apie nuszovima viens 
pėdoms sones-

t1

sek e

56,351

reformos

vra
su odos isz beri mu

I" • f

Senatorius 
likos iszrinktas majoru miesto 
ant’ domokratiszko l ikioto, su 
muszdamas savo pricsza F. 
Watermona, keliolika tnkslan- 
cziais balsais.

sake:
kiszti.liepkie

galybe su-
o tu, pa- I

kito, ir tik 
niuju.

Amorike \ ra už daug laisves 
kad valdže 

draudže pardavinėjimu ginklu
n nosziojima juju kiszeninosia.

• > arsziausia, uz-

Amerikonai tūla 
bus isz miego 
kad musu kėlei yra per siauri 

ne tik didt'sninosia bet ir 
mažesni uosiu miesteliuosia.

Praeita meta ant ulycziu li
kos užmuszta suvirszum 20,000 
vpatu. Idant apsaugoti gyvas
tis žmonių reike czionais pla
tesniu keliu, daugiau policijos 
ir geresnio* regulacijos del au
tomobiliu.

diena pa
ir persitikrins

I

.Naujos retormos Turkijoi 
stengėsi permainyti ta ji sklypą 
ant tikros Europiszkos viesz- 
patystes. Veliause 
yra, praszalinimas Mahometo- 
niszkos eros o užvesti Kriksz- 
czioniszka. Dabar Turkai ne
skaitys metus nuo pabėgimo 
urnnaszo isz Mekkos in Medv- t *
na, he t nuo užgimimo Krisfuso.

permaina

PAJESZKOJIMAI.
pusbrol ioPajeszkau savo

' Andriu Vaitkeviezin kuris nir A
miau gyveno Shenandoah, pai
kiau iszvažiavo in Worcester.

/Tegul atsiszaukia ant adreso 
I 
i

Visi žmonis ant svieto, yra J 
lygus pagal gamtos tiesas 
lai turtingi 
szi ninka i 
mintingi 
proto, mokyti ar nemokyti ir 

Kožnas žmogus kvepuojo 
ir naudojęsi 

ant szio

ant
Arii

K a z y s S a j a u s k a <,
‘ .300 E. L!oy<| St., 

Shen'HiJonu Pa.

ir
ir

ar
darbininkai, 

mažiau

vargszai, vir- 
isz- 

t urinti

t.L 
tuom paežiu oru 
lyginai isz gamtos 
svieto ir turi ta pati paskutini 
tikslą... mirti. Todėl neprivalo
me turėti jokio skirtumo sziam 
gyvenime. O bot randasi daug 
žmonių, norints žino gerai tai- 
<es tiesas, skiresi ant szaku, 
paniekina mažiulelius ir sfato- 

kas tai asz!
Tankiai d norias i

Jurgis 
pajeszkau mano 
ru, Anole ir Bronislava Valon- 
eziute.- 
kad g;
Pai'ina i<z
Atsiszaukit ant szio adres

A^z

t .97 i

skiresi

* 4 I *

girdėt isz 
ka asz ežia kai-

-i save už f
burnos tokiu: “ 
besiu su tuom ubagu, tai pus
galvis, su tokiu neužsimoka už- 
siduot, jisai nieko no turi ir

Iszmintingas žmogus, ko
kiu jisai no butu, nepaniekins 
už save prastesnio artymo ži
nodamas, jog ir jisai da visu 
iszmineziu neturi, o tas katras 
turi, privalo dalintis su žmo
gum, kuris turi mažiau proto 
ir kad brangiausi parodai ir di
džiausi turtai priesz mandagu- 
ma ir meile
noatsiženklina prieszais 
dnazi “mažiulei!” ir prasezio- 
keli.

1.1.

An t a na viržius, 
sesers rinki e -

(po tėvu.) Girdėjau
v vena Now Yorko steite.

A'eiseju, Lietuvoj.
S ( ».

ti'eo. Anthonavieb,
R. D. Xo. 2 Box 39 

Ringtown, Pa.

Asz Ant h na vieži n.s 
pajeszkau sau mergina arba 
na-szlc su vienu vaiku, turi tu
rėt apie 42 metu o nedaugiau 
kaip 50 metu. ’Turi turėt piu’- 

asz net 11 rin.

J urgi* 
sau

gn ant szliubo ba
Atsiszaukit ant adreso

Geo. Anthonavieh, '
R. D. No. 2 Box .39

Ringtown, Pa.lt

Lietuviukas Graboriua

K. RĖKLAITIS

ir kartais gali 
gerklėje ausyse

.T.. ,.y -

sngadin-

per

del nesu- 
priežaseziu,

n no pl a ii- 
por

jo Karo laiku buvo ineziepija- 
mi. Isz tu visu milijonu eziepi- 
mu, tik viena mirtis žinoma, ir 
ta paėjo labiausiai 
ežiu uždegimo. Detroite,
szeszis menesius, 1924 metais, 
buvo 817,000 incziepijimfi, be 
jokiu pavojingu pasekmių.

Patyrimas isz kitu szalin ir 
Jungtiniu Valstybių kariuo
menes parodo, kad geras ap
saugojimas užtvirtinamas in- 
sieziepijant nuo raupu Jungti
niu Valstybių kariuomenei Di
džiojo Karo laikais, sirgo 778 
kareiviai raupais isz 4,000,000 
ineziepytu. Isz viso mirė tik 
asztuoni. Reikia atsiminti, kad 
Amerikos kariuomene iszdeta 
ant raupu pavojaus, m*s turėjo 
butt ten kur raupais dažnai 
sergama, ir taip pat turėjo gy
venti aplinkybėse, kurios atsi
žvelgiant in sanitariima. nebu
vo labai gerds,

Raupai visuomet bus pavo
jingi tol, kol visi žmones nesu
pras cziopijimo vertes. Dabar, 
jau yra tikrai žinoma, kad czio- 
pijimas apsaugoja kiekviena, 
kad sistema) inis cziepijimas 
apsaugoja apielinkes, ir pri- 
v ers t i n a s. ez.i ep i j i ma s a psa ugo s 
nuo sugrvžimo to pragaisztin
go maro/ -F.L.I.S.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kimus nunieiroliu. Pasamdo 
automobilius dpi laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vo^eliju,
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa. 
----------------- j-------- :-------------------

hsivažinojimo ir t .t.

FLO ELECTRIC CO.

ir akmenėlius, kad tik vii 
danesztu artyn kraszto.

kad ne galėjo

kuriam

žiause ir jam davė varda
Kai tik Jonelis buvo 

motu, 
labai

nelis. ”
septynių 
mokslą:
sekusi mokintis

leido ji in 
gerai Joneliui 
greitai p a bai-I K 

go mokslą. Jaunas Jonelis bū
damas niekur ne galėjo tiktie. 
Viena syki klausė jis karalai
tes: “kode!
taip myli, kaip jus?...

viską Jonp- 
ir karaliene

mama mane ne
Tada1 4

karalaite apsako 
liui, kad karalius 
nėra jo tėvai, kad tik ji ji pa
gavus ant mariu ir ji jam pa
davė jo tėvo rasztus, kuriuos 
rado drauge su juom. Nuo to 
sykio Jonelis ne norėjo but ką
rą Ii sakam dvare,
žinoti apie savo tėvynė. Kara
lius ir karaliene norėjo, kad 
jis nesirūpintu teip 
butu pas juos ir 
visa karalyste;

norėjo dasi-

ka rduka, 
Jonelis, padekavojes

Dievui, linksmai sau žaidė 
dedamas ant

> >

SO-
aržuolo szieksz- Į 

tos. Po valandeliai isztiko bai-! 
sus vejas, net medžiai linkti | 
pradėjo! 'Tolinus bus

NAUJAS METAS

net i
i
I

Jau Netoli

PONAI BIZNIERIAI 
savo gerus koštu*Į Geisdami apleikt

Į mrrius, privalo isz laiko duoti attpau- 

‘ dyt

CAPITAL
SURPLUS IR

PROFITS 362

STOCK $125,000.00 
UNDIVIDED 

3,358.62

C Mokame 2 ežia procentą-Ji! 
S sudėtu pinigu. Procentą pria 
c dam prie justi pinigu 1 San| 
\ ir 1 Liepos. Mos norim kad ir 
? jus turėtumėt reikalu su musu 
,C bunka nepaisant .ar . maža* ar. 
> didelis.

m t 
c

H. BALI., Prezidentas 
BARLOW, Vice-Proz, 
FERGUSON, Kas.G,J

I

l

PUIKIUS SIENINIUS 
KALENDORIUS

' ir isz«iriiikti kokiu nori iftXlirinkt.
I

DABAR LAIKAS!
nelaukti ilgai, nes kas 

tas nrales iszsirinkti
uiriknlbyt ir 

pirmesnis, 
puikesnius.

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

Rales

I
Į
Į
l
I

! DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama
j ’ •

kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus*
■ • • • • • u • ■«rv . . t ta . .j lapių, popierini apdarai.
I

Preke 23c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO 

MAHANOY CITY, PA.
•t

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

geresnei* apdarais, preke $1.50 
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Su

.hm .H .M.***'*     .H-. - -• • -        H M... H. ... e- • - . *!»*■**. O*..*—I MH—  —* 1. 0 INI ta » •*-**•• • H——u .1—H— ■ I- ..     M» ta— A-tali

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus 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, 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Yra tai saugiau ir geriau
Dėkite savo

4

i

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

(F. D. Boczlcnuskas, Locnininkat)
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

a r tymo niekuom 
gera-

maži iridi 1 ?

Amerikos vidurines moky
klos 'high schools) yra žymiai

i:

• d

M

numirėlius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.

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

Bell Telefonas 149

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ABBA ISZGULDYMAS SAPNU

ir visada 
aprasze jam 

vaikas tuom 
syk aptyko, ale neilgai lankus
vėl pa m išlijo tikra i atrasti sa
vo tėvus. Padekavojes kara
liui ir karalieniai už pavedima 
karalystes ir karalaitei už gra
žu auginimą, ,atsisveikino jis 

ir leidosi kelionėn 
valios, norėdamas 

mielus ir bran-

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

Druczūu Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszniargintais Vyrauta

■**e

r*

L;

pr
yi*
Ffi

BZTAI KA RA87.0 ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGAsu visais 

ant Dievo 
at ras tie savo 
gins tėvelius. Karaliūnas Jone
lis daly re vargo ir bado per to
limas giros, kalnus, pustynos, 
niekur nieko neužeidamas. Jau 
jis menkai ka galėjo paeiti isz 
bado, ale da iszejo in viena 
karalyste, kur pasiprasze, kad 
ji priimtu už piemenuką. Kada 
karaliene pamate toki gražu 
vaika, priėmė ir davė jam val
gyt. Kada ant rytojaus Jonelis 
gino gyvulius ganyti, karalie
ne labai verko ant jo žiūrėda
ma; Jonelis smarkus ir drąsus 
būdamas klausė karalienes: 
Uszviesiause ponia, kodėl taip 
verki, žiūrėdama in mane, pra
šiau pasakyt, del ko?
karaliene sako:

k"

lakstantis Nakta 
O irViena

Tuk»tentl«
t

Gerbemaftli Tamlital: —
Sulaukiau nuo jutu aiunczUmot 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena” už kuria tariu
tzirdlnga aczlu ir labai džiaugluoal 
kad tokia knyga kaip * "Tukatantit 
Naktų Ir Viena” apturėjau. mun 
labai yra iingeldu akaitytl vlaoklaa 
istorijai, jaa skaitydamas nei Mpa- 
■Uuntl kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Ass ▼Įsiems IlnkAodau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
■kaitydamas imogus apie Tiška tada 
pamlrtzti ir risokl rupsscstal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. ŽOKAS, 
18 d. Gegullo 1981m.
Dv. Palasduonys, 
Czekisskes vai.

Kauno apsk. 
MTBU4NIA.

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipri galima
• _ • jv a • • *■*■ • , ■ _ <s « I1 1 a •* amam
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Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
tojo stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu b u ii ik :: ::

Knyga puikiai drucziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Bocakaustaus - Co 

M&tainoy City, Pa.

UŽ.
ta.Ifl! A3

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Niurnu, Sztorus, Mokalaincs, Baž« 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Eleklrikine Szviesa. Teipfti parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztorosia.
veda varpelus prie duriu, taiso elek- 
trikiniua prosus ir kitokius eloktrikin- 
ius intakus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnyczlu. Duokite pirniybla savo 
tautiecziui pakol cjsite kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST.»
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PREKE $1.50

Yra tai ketvirtas badavimas toa puikios knygos, tai

■ U' . 1 •>

Tada 
“man tavos 

labai gaila, kad sziadien busi

> >
ji* 
■Ii’"

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00u i

Valstybių kariuomene Didžio-

i

mahanoy city prarytas nuo didelio smako, 
kuris kas diena suėda pieme-

, 1*.
I

Pr«ke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai IMG.
W. D. B00ZKAU8KAS . OO. MAHANOY CITY. PA. .
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Naujas Kariszkas Areoplanas
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Atsiminęs Murdo pasakymu 
— Moteriszke matuoja vyro 
meile tuomi, kaip daug ji su
teikia jam kaneziu — a&z nusi
ramindavau. Stengiausi bent 
jai neparodyti, jog rūpinos del 
jos. Ir Murdo nebuvo teip 
draugingas, kaip pirmiaus bū
davo. Kame asz nusikaltau? 
Klausiau savos, bot nesuradau 
atsakymo.

Sekanti vakara anksti mes 
apsistojome netoli Tokay. Asz 
tikėjau daug linksmumo, vėl 
szokiu, valgiu, gorimu. Bet 
vietoj to, vyrni užsilaiko labai 
blaivai, paszvonsdami visa lai
ka valymui ir gydymui arkliu.

Didelis jomarkas Tokay’o 
prasidės sekanti Nedeldieni. 
Isz slaptingu vieta žežimu 
dugnuose pasirodė daug riti
niu szilko, kuris blizgėjo 
priesz saule; pundai tabako, 
apipintos bonkos visokios 
szies
aukso ir 
daugybe visokiu daiktu, 
kuriuos ant rubežiaus reikėtų 
mokėti brangus muitas Mote
rys, jausdamos ateityj
mas dienas, dainavo ir szoko, 
pasakojo juokingas pasakas, 
juokėsi ir valgo saldainius.

Asz buvau perdaug užsiė
męs, kad kreipti daug atydos 
in Genica. Mano vežimas ir 
arkliai buvo blogame stovyj, 
reikėjo valyti ir taikyti. Viena 
pavakarį atnesziau naujam 
kalviui aszi atitaisyti ir radau 
ten Gcnica dumples dumiant. 
Ji paleido dumplių ranka ir 
juokdamasi nušokdama, nubė
go.

Suvargęs,
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i klausė Jorga.
- Eik musztis už mane
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ru- 
svaiginaneziu gėrimu, 

sidabro graznų ir 
v u z

links

Asz

jos kaklas, jos kru-

piktas, nepaten
kintas, sėdau ant sulūžusio ra
to ir žiurėjau in upe. Jei ji ma
no teip žaisti su manim, ji gali 
susilaukti ko nelaukto,
maniau apleisti kempe po To
kay jomarko.

Bet tik pamansezius palikti 
gražia cigonkaito sziurpuliai 
perbėgo iki kaulo. Tie karszti 
buczkiai, apvali pecziai, žerin- 
elio< akys,
tinę, jos dideles, ilgos kojos, ir, 
virsz visko, josios balsas — vi
sa tai buvo man perbrangu ap
leisti be didžiausiu pastangų.

Murdo iszejo isz savo szetros 
ir atsisėdo arti manes 
vėliau jis paėmė mane už 
kos ir klausė:

- Ar labai ja myli?
- Labai, Murdo!

- Kaip tu žinai ta?

Kiek
ran-

- Žinau, kad keneziu.
— Tai jos matavimas, o ne 

tavo, sunau!
— Kaip kitaip vyras galt 

suprasti tai, Vade? — asz jo 
ruszeziai klausiau.

— Kiekvienas žmogus 
votiszkai tai daro. Juk vieni 
daiktai sveriama, kiti skaito
ma, dar kiti mieruojama intal- 
pa. Džiaugsmui yra viena mic
ro, skausmai kita, o meilei dar 
kita, — aiszkino jis.

— Jus mįslėmis sznekat, 
asz nesuprantu jus, — atsilie
piau žiiiredamas in szali.

— Arklys irgi yra misle 
tam, kurie nesupranta arkliu, 
pridėjo Murdo, palikdamas 
mano viena.

Vos Murdo pasiszalinus, pa
jutau, kad isz užpakalio mane 
kas tai peszczioja. Tai buvo 
Miora, sena burtininke. Ji bu
vo sena ir labai negraži žmo
gysta.

— Ko jus norite nuo manės 
ir kaip ežia patekote? — klau
siau jos.

—• Asz

sa-

matytinoriu 
žvaigždes puolant upėn ir
klausyti ka jos sako. Chi, chi, 
chi! Žvaigždes, jos kalba su 
manim dėlto, kad vyrai nekal
ba; O ka menulis sako, visuo-

aiauoj va.

chi! Žvaigždes, jos kalba 
manim dėlto, kad vyrai 

Va AviTflio» «9<*lrrh
met teisybė. Žvaigždes kai ka
da meluoja, kaip Žaislus my
lintieji vaikai, bet menulis nie
kuomet. Chi, chLchi.

— O kagi jos tau sako,
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Asz iszklausiau j“ iszpažin- 
tieS, daviau iszriszima ir, ka 
daugi visa buvo taip nepapras- 

atėjimas nakties metu in
mano kambarį ir tokioje vėlo
je, va landoje 
nieką jam 
------ 1 ji

Geriauses Amerikoniszkas Vaikas.
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Szitas naujo budo areoplanas kuris plauke ant vandens 
ir lekioja ore turėjo bandymą ir iszldke in Honolulu su gene
rolu Rogersu. Areoplanas leke net 120 myliu ant valandos.

Miora ?
Ka sako? Sako, kad ta- 

teismas. 
tuoj turėsi stovėti

ves laukia didelis 
tuKari

prieszais mirti. Kad žilaplau
kis vyras iszsitrauks savo peili

I Moten s bu i

iszdidu
mano

ragino G’enica, iszimdama pei 
Ii iak inaksyczin prie mann dir
žo.

Asz pažiurėjau in- 
seni. Peilis irzpnolo isz
ranku. “

— Kam asz turecziau mir-
I ii? Kam tureczian kita už- 
muszti, Gcn ien ? — k lausi u

i

•jos. Ji užsigryžo nuo manos ne
sakius žodžio.

— Cha! — juokės Jorga. — 
Jis nosimusz.

. ti? Karn tureczinu kita
I _______ i • ri • J m t. iGonicn? -

J

Cha, cha, cha.
Tai asz kalbinsiu ja. vien smui
ką.

Fu I u rosi mns’zi is sn ma-
nim, —7 atsilicpo Murdo, — jei j • * V *nenori n z .ja
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priesz tave. Tu man buvai
ra, dėlto pasakau tau apie tai.

ry- iszpardavo

ge-
kn-

asz daugiau 
nesakydamas, iaz- 

su paprastu “Su 
Uždarydamas duris, 

iszgirdau laikrodi muszant

tas jaunikaitis
musztis.

— Sutinku su tavo pasa- 
sake Jorga,

80-

tu 
greit. Tu 

Tu,

I 
s

riaušes typa's Amerikoniszko vaiko. Ana diena lankėsi pas po 
nia prezidentienia Coolidge idant but n krikszto motina del 
naujo k'liubo kuri Washington o vaikai pradėjo organizuoti.

i leidau 
! Die v!
asz
antra valanda. Asz pažvelgiau 
in savo laikrodėli; jis taip pat 
rode antra valanda. Asz vėl 
atsiguliau ir užmigau.

Paprasta valanda atsikėliau 
atlaikiau szv. Miiszias ir ne 

nomintydamas apie ta atsitiki
ma. Po pusryczin 
kunigą kleboną.

— Szianakt turėjau nelai 
minga prietiki, tarė klebonas.

— Kas atsitiko? paklausiau.
Paszauke mano pas ligo

ni, bet nelaimingas jaunikaitis 
jau buvo negyvas.

— Kas toks mirė? paklau
siau.

— P. X.—; jisai mirė staiga. 
Gydytojai sako, kad tai buvęs 
skilvio uždegimas. Tai brolis 
to jauno kleriko, kuris mokino
si musu seminarijoje. Asz bi
jau tiktai nelemtu sėkmių no 
laimingam jannikaicziui.

Kokiu laiku paszauktas 
1 kunigas?

— Tarpu pirmos ir antros 
valandos szi ryta.

Bematant tas pereitos nak- 
t ios atsitikimas atėjo man in 
minti. Asz papasakojau klebo
nui visa nakties atsitikima, pa
žymėdamas, kad asz maniau, 
jog patsai klerikas buvo apsi
lankęs mano kambaryje. Jisai 
didžiai nustebo.

— Jisai niekuomet nenusto
jo meldęsis už savo broli, kuris 
yra gana didelis vėjavaikis. 
Bot, teveli, pertarė klebonas, 
tu vereziau nueik in namus ir 
patikrink visa atsitikima.

Asz aplankiau tuos namus ir 
paguodžiau visa szeimyna. Jie 
nuvede mane pas negyvojo 
karsta. Pažvelgęs in lavono 
veidą, tuojau pažinau jame sa
vo pereitos nakties sveti. Keis
tas panaszumas in jauna kleri- 
ka iszsiriszo.

— O teveli! kad tik jisai bu
tu turejes kunigą, prabilo jo 
verkianezioji motina. Jo brolis 
meldėsi už ji diena ir nakti. 
Jisai žinojo, kad brolis yra ne 
visiszkai tvarkus.

Tuomet tai malonus Dievo 
galestingumo pilnumas ap- 
szviete mane. Asz supratau, 
kad maldos jauno Levito, ku
ris pasiaukojo Aukuro tarny
bai iszprasze mirusiam broliui 
atsivertimo malone ir sutaiki
no ji su Dievu.

paprastu
♦ *

11
asz sutikau
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Gailestingoji 
Ranka.

kym.it, Murdo^ 
rondabtasis, ir apie tuodu 
niu tuojau pasidaro ratas,

—- Jaunystėj asz kalbinau 
merginas tik dainomis1, bot da
bar tai darysiu krauju.

Ir ta nakti Genica tapo Jor
gos pa ežia.

— Gryžk ten, isz kur 
atėjai. Užmirszi. ja
mylėjai ja neužtektinai. 
mano sunau, nenorėjai mokėti 
už ja augszta kaina, — patarė 
man sekanti ryta skaudžiai su
žeistas Murdo. — TrisdoszimU 
metu Jorga ir asz buvome geri 
draugai. Vienok jis pasiryžo 
pralieti mano kraują už jo my
lima moteriszke — pasiryžo 
atiduoti gyvastį 
moteriszkes, kuria jis mylėjo. 
Nei vienas neturi prisiriszti 
prie moteriszkcs, jei jis nelai
ko ja brangesne už jo gerausio 
draugo kraują, nors pirma 
diena. Rožes dvasia turėjo 
szokti isz džiaugsmo. Tris.de- 
szimta metu, mano draugo, o 

musztis už 
jo& dnkteri. Tau 

Genica turėjo reikszti daugiau 
negu jam. Jei tu ja butai tik
rai mylejes. Bet tu nenorėjai 
mokėti ta kaina. Nemylė jai jos 
kaip reikiant. O mes norime, 
kad vaikai 8kalbinami galėtu 
žiūrėti tiesiog in akis.

— Tai asz savo burtais su
laikiau tavo ranka, — sznabž- 
dejo Miora.
muszes Jorga, Murdo butu už : 
muszoR tave.

Verte V. Vilnietis.

Be to moteriukes, kol da gn J 
ras vandenėlis, tai pratykites! 
ji gerti, ba netrukus 
Ne bus už ka munszaine gerti 
Reikės už vandenio tuo griebti, •

I 

i

matvti dantvs.
nios ir augsztos, dėvėjo puosz- 
nias szlebes. Auksoboi sidabro 
gabalėliu prisipyne palaidas 
kasas. O ant kaklo užsikabinę 
ilgus szniurus blizgucziu, 
rio tabalavos ant kurtines

Pirm sutemsiant musu vyrai
• visus atliekamus 

i arklius, o moterys visa kon 
Asz negaliu, Miora, ne-i Irabanda, ka turėjo slapta per

i rubežiu persigabeno. Mat Ru
munijos szilkas Vengrijoj buvo 
labai vertinamas, ypatingai 

pas tai vertino Rumunai, gyvenan- 
pakraszcziuo

Apleisk kempe sziandien, 
toj!

galiu.
Ar del ’Nicos?
Teip M i orą.
Kodelgi

mano savo liudesyj, asz gal bu- i tieji Tisza upes 
ap-Įse.

1

neatėjai

Dabar
- už szeszeli

I

’I

Kokin laiku

cziau pagelbėjus, 
leisk kempe, apleisk!

— Asz negaliu, M tora.
Niszmanelis, neiszmane- 

lis, — ji sumurmėjo. — Tai asz 
paguldysiu tavo, 
plaukus tavo negyvos galvos ir 
pabneziuosiu sužaltas lupas. O. 
asz mvlin bueziuoti szaltas, no 
gyvas lupas. Jos nemeluoja, — 
garsiai sznekojo sena burtinin 
ko ir nnszlubavo in szali pasi
remdama ilga lazda.

— Žilabarzdis vyras! To 
kiu musu gentej buvo tik. trys. 
Aklas Bociumas, kuris tik re
tai kada iszeidavo isz savo 
szetros, o visa laika praleisda 

ant sulūžusios
; senas Trodžianas,

negalėdamas atsi
y

suszukuosiv

\’o grieždamas 
11 konzos ’ ’;
kuris buvo man labai draugin
gas, nors sziaip jis mėgo kivir- 
czus; ir Murdo. Tsztikro nei 
vienas neimtu peilio priesz 
mane. Bet rytoj jomarke. Ten 
bus daug senu magiam, o jtc 
nesziojasi peilius augsztuose 
batu auluose. Vienas kitas ju 
gali prisikabinti ir musztis.

Seni magiarai pikti ir mažai 
paiso atimti žmogui gyva st i 
juo mažiau čigonui. Jie nori 
krauju numalszinti savo peilio 
“troszkuli“ pirm mirties.. Bet 
ka ežia paisyti . senos Mioros 
puslaukines kalbos? Ar gi asz 
nežinau kaip ji gauna nuo 
vahtioczin degtines? Ji pa 
prastai pranaszauja ant ryto 
jaus pasaulio pabaiga. O jie 
tada klausia jos, ar ji negalėtu 
permaldauti piktąjį.

— O, bet man reikalinga 
czindžiakas” degtines nugir-

už-

Vienas kitas ju

4 4 
dyti szetona, kad jis tai 
mirsztu.

O ant rytojaus, kada nebūna 
pasaulio pabaiga, valstiecziai 
atnesza daugiau degtines, 
kiauszinin ir sviesto tai senai 
burtininkei. Mat pasaulis turė
jo pasibaigti, o Miora iszgelbe- 
jo.

Kogi Miora nuo manės norė
jo ? Asz nieko neturėjau*. Ka at- 
sinesziau su savim, jau buvo 
pavogta ar pamesta kelyj. 
Manscziau iki užmigau. Buvau 
labai pavargęs.

Tokay! Ar asz pirmiau ma- 
ezian Tokay? Atsimenu ji kaip 
miestą girtybių, dainu, szokiu, 
juoku, kivireziu. Saule jau bu
vo augsztai. Dangus mėlynas
Vyrai dėvėjo baltus marszki- 
nius, geltonai, juodai, pamar
gintais kalnieriais, rankovių 
kalnienikas ir krūtinėmis. Ba
tu aulai buvo raudoni; balti 
geltono szilko diržai. Augsztos 
kailines juodo astrachanio ka

Murdo, 
laikyti priesz augszta kaina 
siūloma tūlo valstieczio insi 
mylėjusio jo arklius, pardavė 
kelis arklius, net kurie buvo 
reikalingi prie vežimu. Kada 
sugryžome kareziamon, 
užimta visa vieta, kiek tik joje vis tik jis norėjo 
buvo. Per keliolika valandų 
tesefi dainos ir s

buvo

jos szeszeli
zokiai. Bet 

žmbnes vis tik stengėsi pada- 
4**1 1 • » -» • Iryti vietos vadui 

man, svecziui esaneziam 
juo.

svoeziui
Murdo u

šu

— Sztai ateina Jorga! 
kas tai siiiėzukb.

Murdo pakilo pasveikinti 
augszta žilabarzdi muzikanta, 
smuiką po pažaste neszina.

— Jorga!
—Murdo!

Szegedino. Asz žinojau, kad' 
jus ežia busit. — Ir tie du se 
niai apsikabino ir 
spaude kits kita.

— Vyno, vyno, vyno 
siems, — Murdo suszuko. 
Karczianminke nemiegok. At 
muszk nauja statine 
Duok ir valgyti žmonoms. Ska
nios mėsos, sudytu žuvu, rie- 
szutn, visko, kas1 tik troszkintu 
juos gerti daugiau 
seni draugai 
vyno, vyno!

Kuomet nusimalszino riks
mas ir Jorga pagrieže trumpa 
melodija, “tik atverti siela,“ 
visos gentes vyrai ir moterys 
grūdosi prie Jorgos pasveikin
ti ji.

Asz atėjau isz

d mezia i

vi-

vyno. fe

« p

Jei tu butai už-

iri
L ’ .0

vyno. Du 
susitiko! Vyno,

— Ach, Jorga, Jorga, teip 
gera tavo velei matyti.

— Jorga, leisk man pabu- 
cziuoti ranka, kuri priduoda 
smuikai tokias dainas.

•— Jorga, tavo balta ilga 
barzda jaunina tave.

Kada Gonica atėjo pasisvei
kinti sn muzikantu, Jorga atsi- 
gryžo prie Murdo ir, nepaleis 
damas jos rankos, klausė:

— Kas ji tokia?
— Rožes duktė, -r- atsake 

Murdo. Momentui Jorga liud 
nai nuleido galva. Bot urnai jis 
atsipeikėjo, pervede pirsztais 
per savo ligus niaukus, palei
do merginos ranka, ir akis in- 
tempes in ja žiurėjo — teip 
zurzėjo, kad mane 
perbėgo.

— Buk prie manes, Rožes1 
dukra, — etike jis merginai. — 
Asz kalbinsiu tave szianakt sa- 
vo smuiką. O jei to nepakaks, 
tai peiliu. Nes asz ir vėl jaunas 
ir turiu savo amžiaus gudru
mą.

sziurpulys

Bet jums reiks iszeiti 
pores. Ilgi ūsai stipriai suvasz- priesz szita jaunikaiti, — sake
kuoti ir suraityti, kad kalbant, Murdo rodydamas in mane.

WMM‘dainuojant-ar juokiantis butu Ar jis turi peili? —
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BALTRUVIENE
Tiek to, jeigu boba yra kvai

la, tai nedyvai, ba jeigu,
Ilgas plaukas,

Tai trumpas protas.
Sziur! Ir asz ta pati sakau
asz ant saves esmių dasekus 
Kol buvo ilgas plaukas, 
Buvo trumpas protas,

Bet kaip dabar užėjo nauja 
mada “babyt” plaukus, tai ir 
vyriszkas protas atsirado. Ai- 
beeze! Mat sako:

Keno trumpi plaukai,
Tai pas ta galvoj gerai,

O kad taip blake sveika ko
sėtu, jeigu tai teisybe! Asz pa
žinau ne viena vyra kurio

Plaukai status, kaip ažis,
O nuo kojų lyg virszugalvio 

kvailis,'
Vienai su naszlc Skulkin? 

mer^inosi,
T.r taip nabagas rūpinosi,
J og jeigu už jojo ne eis, 
Tai jam galas pareis.

O kad tave kvaraba, su tokia 
meile,

Net man driekėsi isz burnos, 
Jeigu vaikine nori sau gaU 

pasidaryt, 
Argi gali toki vyru pavady t?

ba

į

Szlekti laikai artinasi, 
Streikas da neszalinasi. 

Katrie nesudėjo 'kiek pinigu, 
Datirs vargo ir bedu.

:'•* .‘‘J

Gerai gaspadine padaro. 
Jeigu meilinga tarnaite pa

varo, 
Szpnadori saliune mergina

buvo.
Isz pradžių buvo gera, 

paskui pakliuvo, 
O kad ecus nuolatos dare, 

Tai ant. keturiu veju iszvaro 
Tas dėjosi anoje Snbatoje, 
Tai dabar mergele vaitojo.

Tai taip mano dukrele. 
Tokia mergeles dalele,

Tai labai negerai, 
Kaip dabar juokėsi vyrai.

# J:

Tn Skrantus sportas ir mer
gina pribuvo, 

Kasžin isz kur atkliuvo, 
Kaip ir visos, tai. ir jiji sn 

vaikinu suėjo, 
Gerus laikus turėjo, 

Per visa vasara leido laika 
linksmai, 

Nepamislino, kad ateis jai 
blogai.

Dabar nabagėlė varga 
susilaukė, 

Mat garnys leliukia jai intaike.
Dabar verke ir stena, 

O jauniki in suda nugabeno, 
Skvajeris laisnus parasze, 

Ir kunigėli paprasze. 
Kunigėlis lovoje szliuba davė 

O jiji tuoj pasiliko mamo. 
Mergaites gerai ant to te

minkite, 
Prie vaikinu nesikabinkite

Jeigu iszteketi norite, 
Dorybėje pasirodyt turite, 
Czion yra ir gyva naszle, ant 

nieko nežiūri, 
Šu svetimu vyru susineszi- 

ma turi, 
Jau apie ja ja tiligrapa gavau 

Ir in kūmus pribūti pa
sirengiau.

Nes gyvanaszle manes už- 
prasze, 

Ir gromata apie tai parasze,
Iszkelsiu jai baliu'ka, * 

Apkriksztinsiu bei-bukia.
Tai ir bus gana, 
Ba temsta ana, 

Reike mutinio pasidaryti, 
Ir arbatėlės atsigerti, 

Ba apie aluti užmirszau, 
Nuo keliu metu neragavau, 

Už tai esmių sveikesne, 
Ir daug gudresne.

i

I

Pereita vasara man teko su
tikti pažinstama kunigą, kurio 
linksmas būdas ir auksztas

gerumas padaro man 
Jo žodžiai 

kad ir pa-

i
i iszsilavinimas, taip jau jo nuo-
• lankus
didelio inspudžio. 
buvo intikinanfi,

pasikalbėjimo.
Bodraugandamu ta 
vaite mudu 
linksmu pasikalbėjimu.
vakara mudviejų kalba nukry
po in Dievo gailestingumą nu- 

užf ariamosios

>

i prascziansiame
visa san- 

turejome nemaža 
Viena

' sidejeliams ir 
maldos verto.

Czia jisai szypsodamasis ta- 
Asz noroeziau tau papa-

apsireiszkimas, koks retai

re: “ 
šakoti viena atsitikima. Tai ne
paprastas ir staeziai netiketi-

i n as
I gyvenime teinvyksta. Apie jo 
; tikrunta asz esu taip insitiki- 
nes, kaip kad mudu ežia kartu 

. sėdimo. Asz žinau, kad tu rasi 
1 ji labai nepaprastu, vienok asz 
' noriu tvirtai pasakyti, kad ta-
sai atsitikimas yra visiszkai 
tikras. Dar yra mažiausia trys 
asmens, kurie gali tai palindy- 

♦ >
— Viskas galima,

! ti.
)

1 — Viskas galima, kur vei- 
! kia Dievo gailestingumas nusi
dėjėliams, asz atsakiau. Tu šu
kelei manyje žingeidumo taji 
atsitikima sužinoti.

— Na, tai asz tau ji papasa
kosiu be jokiu pagražinimu — 
taip kaip visa invyko.

Bus jau du metai. Viena va
kara nepaprastai pavargęs po 
sunkaus dienos darbo, eidamas 
savo parapijines pareigas, asz 
atsiguliau apie deszimta va
landa. Greitai užmigau. Sztai 
pabudina mane beldimas in 
mano duris. Praplesziau akis, 
pilnai atbudęs. Beldimas atsi
kartojo ir asz atsiliepiau:ir 
“praszau!”
sa buvo kiek pritemdinta, bet 
gana aiszki, kad butu galima 
pažinti jauna vyra, kuris in- 
ejes uždaro duris ir atsisuko in 
mane. Asz pažinau savo jauna 
drauga, lankanti dvasino semi
narija.
si'ai nuo mudviejų 
pasimatymo, nors

( sziuomi Jaiku jisai buvo 
narijo je. <z pa man ia 11

jisai volai atvažiavęs miestan, 
į atėjo tiesiog pas
l spėliojimas ęlalinai manos 
' užvvle.rp 
pažinties!

.. - Gerai! atsakiau.
I les užsivilkau savo 
i pasiėmiau stula.

Netoliose buvo mažas klaup- 
namas, kuriame raminsi hoto-ltukas ir kode. Asz pavadinau 

ji priklaupti. Bosesdamas asz 
pažvelgiau jam staeziai in vei
dą. Jisai |)uvo labai isaęblyszkos

Kambaryje szvie-
1

i

Jau buvo szoszi memo, 
paskutinio 

žinojau,- knd 
semi 
, kad

mane. Mano
ne-

— Teveli, asz noriu eiti isz I atbalsy s.
W • .4 • A *

— Neverk, matusze, tariau 
verkianeziai motinai. Dievas 
pasigailėjo tavo sūnaus sielos. 
Asz esu tikras, kad jo brolio 
maldos iszprasze jam amžina 
gyvenimą.

— O, teveli! Ar tu tikrai 
taip manai? pradžiugusi per 
aszaras užklausė motina.

— Teip. Be abejo! tvirtai 
atsakiau.

Iszvaizda to iszblyszkusio 
veido ta naktį ir prisiminimas 
iszriszimo, kuri jam daviau at- 
simusze mano vaizduotoje. Ma
no szirdis prisipildė meiles ir 
padėkos jausmais, kuriems ne- 
instengiau surasti žodžiu. Asz- 
palikau motina pilnai sura
minta.

Valandėlė vieszpatavo tyla, 
kuomet kunigas užbaigė savo 
pasakojimu. Didėle pagarba ir 
pasitikėjimas Dievo gailestin
gumu pripildė mano duszin. 
Mano duszioje atsimusze to
sios nepaprastos tikrenybes

i

ANT PARDAVIMO.

Didelis keturi u florin plytų

lis 35 rūmais ir restauracija. 
Vidury miesto Tamaqua, Pa, 
prie kampo. Parsidtios tik na
mas arba su bizniu, kaip kas 
noru At&iszaukite in “Saules“ 
arba ant adreso:

8 West Broad St.
Tamaqua, Pa.(4t,)

\ I

ji priklaupti.

f

A tsi kę
su tana h

i
K.T.V. — Laivai.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.
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ir suvargęs. Mąn pasirodė, kad 
tasai draugo' taip patinstamas 
ir artimas vėidas žyriiiai atsi
mainė. Tai sukėlė mano !galvo-\ 
je dadg mineziu.;

Iszbalsanmoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
sziu nuo paprasčiausia iki prakil- 

Parsamdo automobilius del 
, veseliu, kriksztyniu Ir 

kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas 1373-M.

niausiu.
laidotuvių,

/
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— Už keliu sanvaieziu 
miesto bankai iszmokcs tiems 
kurie taupi no pinigus in

Club. Suvirszum 
iszmoketa. First 

i sz mok e s $70,000; 
Union National $75,000; Amer
ican $17,000. Merchants banka 
neapgarsino kiek iszmokos.

— Ponstva Antanai Norvi- 
dai lankosi kėlės sanvaites Fi- 
ladelfijoi pas p.p. Szimonauc- 
kus, Okinskus, Tnbelus ir ki
tus pažystamus. Ponas ir poni 
Norvidai turi puikius priėmi
mus ir naudojęsi isz progos pa
matymo miesto ir žymesnes 
vietas.

ljĮį!£
$

*
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keliu V

taupi no 
Christmas 
182,000 bus 
National

no I c i p 
Padeimvonos

angle kas i a i kurio

Szimet žmonis 
apvaikszczios 
Diena kuri pripuola Ketverge. 
Gal farmorei turės už ka deka- 
voti, bet
Rtraikuoja bus mažiau (lekiu 
gaiš, b(»t da \ is badaujeneziu 
žmonių negirdėt.

-- Elks 
naujus didelius vargonus kurie 
kasztuoja apie 18,000 doleriu, o 
kuriuos užbaigė statyti szi Pa 
node] i ir hm 
koncertas.

Daugeli 
savo nauju 
riuos pirko 
nes laike -draiko 
juos niokoti. Goriau 
liti nepirkimu ant 
ežio, — jeigu neturi pinigu 
nudavinekie 
Daugelis neturi 
bet važinėja I

teatras pargabeno
i n

laikyta pirma

žmonių netoks 
antomobiliu ka
lint i-zmokosezio, 

negalėjo už 
-e bambi- 
i s žino k es

ti, ne- 
milijonierius. 

ia, o 
hnmbiliaL insi- 

kandes dantysiu pypkia.
■— Musu medėjas p. .Jonas 

Navakas, 512 East Pino SI., 
turėjo giluki medžioklėje Lo
cust Valley, kur pasiseko nu- 
szauti koletą zuikui, kelis fe- 
zantus ir kitokiu paukuzcziu.

k<‘lii

BLOGU LAIKU BALIUS !

Streiką.^, laikai bh.gn 
ūžt a d S. L. 

ia 1-zk 
pa i in k sm i n-

nuiiude, 
11 Kuopa rev

zm>»- 
A., 

dminga
n C s
211 K’aopa re u g 
Baliu, kuris vlsin
Minėtas Balius in\ yk> Scredo- 
ji4, Lapkriezio (Nov. )23 diene 

Svetainėje 
Pra-ides 

7 \almtda \ aknrc ir traukės iki 
gal ir per 

M O 
00. 
'a.

1925, Norkeviczian 
Maltanoy ('ity, 1 ’e.
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PERKANT AR PARDUODANT
NEdUDAMAJA NUOSAVYBE.
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PARSIDUODA FARMA.
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Milžiniszkas Laisves Varpas.
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Szis Laisves Varpas kuri pakabys ant South Broad uly- 
czio.s Philadelphia tiksle apgarsinimo Svietines Parodos kuri
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Szimta akeriu farina, ‘geri1'j
! namai. Dvi mylės žemiau Lako 

mylios nuo Ateito ke- 
(D.ią

]Sido ir 
I lio.

1'*,l

Walter Grube, 
Box 33 Barnesville, P<L

► d’i

ANT PARDAVIMO.

Keletą farniu, geram padėji
mo. At si sza ūki t e pas (94l — — — . <
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SVECZIAI ISZ SIAMO, INDIJOS.
Szios kates likos pargabentos in Amerika isz Siamo, ku

rias vietojo szunu, naudoje jaisesant apsaugojimo karaliszko 
paloeiaus Siamo, Indijoj.

Turtas padėtas pas 
Dieva pasidaugino 

szimttropai.
miesto

gyveno viena kriksz- 
J osios 

A badupagona <.

Netoli Pundzabos 
Afrikr, 
ežiom* vardu Petrone, 
vvras buvo
gyveno vargingai.

Visas juju turtas 
isz 50 rupeju, 
norėjo paskolint ant procento.

svarstė kam
pinigu-, idant

susidėjo
kuriuos vvras

<

Visokiais budais 
paskolinti tuo 
neprapnllu, bi-t )iai i jam davė 
tokia rodą:

— Ar žinai ka, mano vyre, 
jeigu nori savo pini 
lint, tai at Įduok
czioiiiszkam J Heviii.

kuriuos suži- 
advokatu ar lo-

! ras in ta akmenuką, bet nesu
prato kas tai butu ir nežinojo 
jojo verte. Pavalgė pietus, vy
ras pasakė savo moteriai:

į — Ar žinai ka? Duok man 
ta akmenėli, nueisiu in miestą, 
pasiūliusiu ji kam pirkti, gal 
gausiu kelis centus už ji.

Pacmias akmenėli nuėjo pas 
jau Inivo

nes jau buvo ve
■ mikseriu. Kupczius 
duris uždaros, 
lybas laikas, bet kada žmogus 
prisiartino prie .jo, rodos lauke 
ant jo.

Ar nepirk tumei nuo ma-I

is pa s ko* ■■gi

juos krik r .

— Gerai, l-< t kur asz sura- Į 
siu taji Ideva ?

— Asz tau 
jeigu jam pasitikėsi, tai sugrą
žys tau dvigubai ir su gera r 
proeentu.

Vyras paklausė mot ores 
ir abudu nuėji) prie krikszczio- 
nin bažnyczios, prie kurios ra
dosi daug 
almužnos.

Jeigu jiadalinsi tuos pi
ta; p ta .vargsza. tai 

krikszczioniu Dievas, tavo pi
nigu?
.-'Žilio vargszai 
broliai ir sesers

Vyras paklausė 
nos. Su džiuigsinu 
niu;ii.-> ir

parodysi u, • 1 ir

niu haznyezios,
vii vargau ‘ laukėm i

.lig ii S

ipsaugo.-. ^inokie, kad 
v ra jam kaip

Jungtiniu Valstybiu instaty- 
mai lįeėftianOi nejudinamąja 
nuosavybe yra labai kompli
kuoti. Kiekviena valstybe turi | 
s a v o reik a 1 a v i m u s,
naJ turi būti pildoma perkant 
ar parduodant žeme ar narna. 
Ne vienam nedaro nieko pirkti 
ar parduoti nesužinojus valsty
bes instntymus, 
uosi pas geru
gales pagialbos draugijoj.

Perkant nuosavybe pirmiau
sia susitinkame su pasiraszy- 
mu,rasztu. Rasztu reikia pada
ryti kontrakta del žemes ir na
mo pirkimo. Priesz toki kon
trakta pasivaszant, viskas t uri 
būti aiszku, stnulkmeniszkai 
sužymėta visi dalykai kas lic- 
czia perkama nuosavybe.

Parduodantysis ir perkanty- 
nuosavybe pirmiausia 
kad vienas perka,

sis bile 
sutaria, 
kitas parduoda tam tikra nuo
savybe paskirtu laiku, už tam 
tikra kaina ir tam tikromis są
lygomis. Turi būti aiszkiai nu
rodyta kokia žemes nuosavybe 
perkama, koki rubežiai. Pei
kia ir tu turėti galvoje, ar pir
kėjas paskirtuoju laiku baig-

o

szlm blizgant i akmenėli.’.- 1'"lfiZ,ns ‘■l,1'es užtekti.jai pi- 
tarė nulindęs žmogelis rodyda- 

jam akmenėli.
apžiurėjas

uos <

in a
Kupczius 

neli, (iiojaus užklausė:
a kina

Kiek nori už ji ?
Duok kiek verias.
Duosiu už ji penkos ni-

po>.
nori duot?! —— Ar tiek

užklausė nusistebėjas, nes ma
ne kad akmenėlis nieko never- 

mane kad pa
ir i)ridėjo da 
s u į) ra t o jog

Uigll.

Pirkimo ktumv -taipgi yra 
svarbi. 'Ftui būti, imama do
mėn ar kaina nustatyta aktuim 
le. Paskui bus pervelu. Baika
le niokojime už nuosavybe dau
gelis neturi visu pinigu užmo
kėti. Tokiam atsitikime susi
tinkama su morgieziais (mort
gages). Morgicziu tai yra do
kumentas

o pasiūlė jam

už paskolintus pi-
i.i, už k'.i-nigus nuosavybei 'pirkti

■
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Chas S. Parmlcy, 
Heal Estate Agent, 

17 S. Catawissa St.
Mahanoy City, Pa*f

ANT PARDAVIMO
r - " r..ni .rjiTr-nio

Nauji namai Frackville, Pd*, 
j I

keseziu. Teipgi lotui minėtam'
Apie dauginus dasiŽi-

Prcko $4,000 ant lengvu iszmo-

czio.g
atsibus tam mieste 1926 mete, turės dydžio szesziu laipsniu 
namo, o kuri apszvies 20,000 e leki rikiniu žiburėliu.

ri užstatoma
vra

Nekurino.se at šit i-

pati nuosavybe.
.Morgicziu t ranzakcijos 
skirtingos.
kiniuose morgiezius iszimamas
ant nuosavybes isznezza 8()C

t? I •'

jos vertos. Balansa-gi pirkėjas 
innosza pinigais. Kituose atsi 
tikimuose pirmasai niorgiezius

vertes, (title) bendrove
Jei nuosavybe perkama ])erj

50'< nuosavybes
C ,

Pirkėjui svarbu sužinoti ar 
perainoji nuosavybe yra lino- 
sa nuo vienokiu ar kitokiu ob
ligacijų. Tai svarbiausia tran- 
zakcijos dalis. Nuosavybes 
rnsztas (title) tai yra 
nuosavybe parduoti. Apie tai 
sužino advokatai ar tam tikros

S*

mieste
nokite ant adreso. .J*

V. Lapinsko#
601 W. Mahanoy-Avė. 

Mahanoy City, Pa*
<

(t.f.)

ANT PARDAVIMO

dalis.
teise

Kampinis narna*', 
ant E. Spruce St. 
nebrangiai.
4 UCJ n 11 1 r* r? ’ * £1 S<1Saidos

10 ruimu,’
ParsiduoH 

Atrtiszaukito in 
t.f*

vra
antrasai
nuoszimcziu.
mn yra, kur iszimama ir tre- 
ezias niorgiezius. Skolinant pi- 

morgieziu, prisieina 
su bankinėmis 

paskolos draugi- advokato, 
privaczJais asmenį- lanksto reikia sužinoti.

oZ.) C' 30 ar daugiau
Mažiau atsitiki- !agento, reikia žinoti, kad agon- j

iszimama

nigus ant 
tureli reikalo 
instaigoniis, 
jomis u r ] 
mis. Ne kurios 
liną pinigus, kad tik savo kli 
jenta ai p nors 
Svarbu pasirinkt i 
sanžlningus.

tai kai kuriose vietose ima nuo 
dvieju iki penkių nuoszimcziu 
nuo parduodamosios kainos. Ir 
apie kitokias iszleidas, kaip tai 

rekordavimo, Dz

f

i

t

Ant. J. Sakalauskas",
LIETUVJSZKAS GRABORIUS t

IR BALSAMUOTOJAS

Pigi kreko, 
automobilius

Laidoja kunitn numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kreko. Teipgi 
pristato automobiiixis visokiems 
reikalams.

Parduoda visokias paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to-, 
del jeigu pirksit© P0MN1NKA taF 
kreipkitės pas mane, nes asz gailu juįc 
mis pigiau geriaus parduoti nogu kith-’- - - - j

3

*

instaigos sko-
* • 

isznaudojiB. 
skolintojus

A pa r t visko svarbiausia 
gauti teisingu ir geru patari
mu, ad nepadarius klaidu, už 
kurias vėliaus 
užmokėti.

reikia brangiai
—F.L.I.S. <■
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KNYGELE NAUJU * 
DAINŲ,

tas. Bet kupczius 
slide per mažai 
penkis. Žmogelis 
akmenėlis daug vertas ir tylėjo ; 
ant ko kupczius da daugiau 
pridavė. Ant gal 
net 300 rupiu.

Kas per džiaugsmas buvo 
žmogaus, aplaikcs liek pinigu! 
Paregėjus ji ateinant namo, pa
ti užklauso:

-- Na koki giluki turėjai? 
Ar išardavai akmenuką? — 
nes ir ji buvo tosios nuomones 
kad akmenukas buvo nieko ne
verta.-.

Vyras i.szemes isz kiszeniaus 
pinigus, padavė jai 300 rupiu. 
Džiaugėsi abudu isz savo neti
kėto giliuko ir dekavojo Die
vui už Jojo geruma.

Matai mano 
vyre, kaip geras
czioniszkas Dievas ir kaip mus 
apdovanojo už ta, ka mes pa
darėm del va rgszu. Netiktai 
sugražino tau JO rupeju, ku
riuos buvai iszdalines, bet

Teipgi tinkamos kaipo eilei 
ir dckliamncijc*.

Apio Kure. 
Tėvynės Bauda.avo žino-

Malino ])i- 
įgrvzo

Atmincziai 1 dienom Kuff*
•ir

pinezio 1914 moto* 
Lietuvos Rauda* 
Mano Gimtine, 
Apie Skausmą Lietuvoj. 
Apie Lietuvos Vargu*. 
Tėvynės Meile. 
Pilies Apmszymna. 
Lietuvos Paminėjimas, 
Sonetas. 
Apie Dubiaa. 
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynės. 
Apie Kalvarija, 
Naujos EUes. 
Apie Senove. 
MIszkaa ir lietuvis. 
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys. 
Kuteliu VainikeJis. 
Szvcntas Petras. 
Lietuvio Daina. 
Isz Lenkmeczio Laiku. 
Apie Piemenėli. 
Myliu. 
Daina Sicratos. 
Apie Daratele. 
Apie Meile. 
Varnai Sudžiomis. 
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Karikloa. 
Apie Lietuva. 
Apie Girtuoklius. 
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kgras, 
Talszis Bamblzaa. 
Finis.
Apie Jaunikaiti. 
Apie Jaunas Mintis. 
Motina ir Duktė, 
Apie Merginas. 
Apie Berneli. 
Rinkimas Vaikinu. 
Merginu Rauda. 
Apie Mnusziu. , 
Apie Davatka. 
Lietuvos Hymnas. 
Apie Petrogrado Lietuvius. , 
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės. i<S8 
Žvaigždute.
Žydu Rauda. . **?

■ osu rainyLia 
abudu namo.

Po keliu menesiu 
jiems pinigu ant mai-t
at-iliepe iii savo motei'

CA

pritruko 
. V v ras 

•r

i:
mano

naktie-. ■>
Inžrnga V\ rams 50c 

1 * 

ir merginom- 
k vieez

Vijvhi >< 

naKti. 
moterims 

nuoszirdziaiVis

«

)

I) 
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Kasi dabar bu.‘ 
a rgidalyvauti*, S. L. A. 211 Kuopa.
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TOKIA MOTERIA UŽDARY
TI PRIEGLAUDOJE 

DEL PAIKSZU.
Sztai Paulina Nixon Carlton 

Stagner Winrinread Page, o 
kuri vos turi 18 metu o jau bu
vo vedus keturis writs ir nuo 
I riju aphiike persiskyrimus. 
Pirmutini vyra gavo turėdama 
15 metu, nuo treczio persiskyrė 
ir in devynes valandas isztekc- 
jo už Page. - z

1 
mieloji, argi krik.-zezioniu 
Dievas nepradės mums mokėti

Vargas mus apėmė 
i>z visu pusiu.

Be abejones, padės jisai 
mums, lik nueik' in ta vieta kur 
i-zdaliiiai pinigus, o bukie 
tvirtas kad su ui-zeziomis ran
komis nesugryžszi namo.

Vyra.-- nuėjo ant 
tos prie bažnyrzios, 
inas ar kur nesuras pinigu, bet 
nieko nerado. Vargdieniai pa- 
regeja savo geradeja, vela isz- 
tiese rankas prarydami atiku.

Main*

procentą ?

tosios Vie-
jeszkoda-

Nu-.i ^tebėjo pagonim.
>

Stovėjo ant vietos 
Jau

jisai, kad nu« 
paežiai pa.
ir nežinojo ka turi daryt, 
pradėjo gailėtis isz 
olgimo, bet sztai, paregėjo prie 
kojų gulinti viena 
doleri. Pacmias
namo pas moterių.

— Buvau prie

j uju aplaikys

savo past-

.-idabrini
pinigu, gryžo

baž n vežios 
bet krikszczioni.-'zko Dievo ne
regėjau. Niekas man nepasiūlo 
procento už iszdalintus pini
gus. Tiktai ten, kur iszdalinau 
pinigus, radau sztai szila rpini- 
ga.

,— Tikėk tvirtai mano my- 
lemasis kad Dievas padėjo tau 
po koja azita pinigą. Jo nega
lėjai matyti, nes Dievas yra 
dvase. Jisai yra galingiauses ir 
valgo viską 'pagal savo norą. 
Eik, nupirk už ta pinigą kokio 
valgiu. Tikok, kad Dievas mis 
neapleis ir sustips. ,

Vyras nuėjo, nusipiro duo
nos ir viena didelia žuvi. Par- 
neszias namo, padavė moteriai 
idant iszvirtu žuvi, t

Kada perpjovė žuvi, rado vi
duriuosią puiku blizganti' ak-
menuka. Žiurėjo vienas ir ant-

I 4

mvlemasis •*
vra kriksz-

vargszu. 
t a u

buvai 
szimteropai tau už tai atlygino.

Matvdamas tame tikra ste
buklą, pagmias Įirieme kriksz- 
ta, pastojo krikszczioniu ir to
kiu pasiliko lygsmert. —F.

oti rupeju, ku- 
iszdaliuos,

Fi i 
r ' ba L„.

Ana diena keli szimtai komunistu su raudonoms veliavorns turėjo po miestą paroda, 
bet netoli ėjo, nes Londono palieije visus iszvaikc o virszininkus aresztavojo ir uždare,k.i-
lojimo.

I

nr

Kas Atsitiko
Namie?
Ponas Bonifacas Naujatur- 

tis, sugryžo ana diena isz Lie
tuvos kur lankėsi keliolika me
nesiu pas gimines ir atgaivino 
savo sveikatele. Pasitiko ji pa- 
cziųle ant stoties 
terp ju kalba:

Vyras: — Katriuk mano!
Pati: — Mielasis Bonięė!
Vyras paėmė in globi mote

rių ir pąsibucziavo karsztai.
ir kas girdot

ir prasidėjo

- Teip.
— Del ko? Juk ji tu

rėjome tik du metus.
Pati: — Kad sutruko visos 

strunos ir buvo sudaužytas.
Vyras: -- Del Dievo, kokiu 

budu ?
Pali: — Na teip, nukrito ant 

ulyczios kada ji noszo isz sta
bus.

Vyras:
nėjo ?

Pati: — Del to kad pas mus 
kilo ugnis.

Vvras: —

Pati: - 
Vyras;

. 4 ,4d. ‘

Del ko ji iszneszi-

Vvras: — Na
namie?"

Pati: — Nieko.
Vyras: — kaip taiį nieko ne

atsitiko per tris menesius?
Pati: — O teip, teisybe, bu

tą u užmirszus. Kanarka pasti
po.

Teip? O kas jam atsitiko ?
Pati:

Vyras: —
— Szuo ji suodę.
Kokis -szuo? Juk 

mes szunies neturėjome..*
Pati: — Szuo tojo^ žmogaus,; 

kuriąpięko nuo mus pijana»: -
Szuo tojo, žmogaus

Vyras: — Pijana? Argi par
davei pi jana? . ................ ..

Jėzau, Marija! Do
go ir tu man apie tai kalbi ro
dos kad nieko neatsitiko?

Pati: — Teip, visas namas 
sudegė isz priežasties eksplozi
jos.^

Vyras: —• 
eksplozija'?

Pati: —— 
vo motina viro mnnszaine, ka
tilėlis truko, spiritas užsidegė 
nuo ko kilo ugnis.

—- O motina? .
Sudege....

Vyras: — Motina sudegė, na
mas sudege, rakandai sudaužy
ti 4r tu - man pradėjai apie .Ui 
kalbėti nuo kanarkos,..!

Pti: •**“
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Kokia tai buvo

Matai szirdžiuk, ta
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Vyras: 
Pati: —
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FORDAS PIRKO LENTŲ PJOVYKLA.
Prie Parker upes Georgetown, Mass,, stovi szita lentų pjo- 

vykla, kuri likos pastatyta 173 2 mete.-Fordas jaja nupirko ir 
pastatys didelia pjovykla kur pjaus medžius dol dirbimo sa
vo automobiliu. i

. ’ i*
vo automobiliu.

O daktarastokia nerviszkaa...
paliepė su tavim pasielginet 
palengva, nes jeigu butau Sta
.ožiai tau.Rąsakius teisybe, tai 
galėtumei mirti nuo szirdies 

Matai szirdžiuk, J?u ligos, —F,

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
inokojimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriatis nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - • - 25c.

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

M

92 puslapiu* Atšilti spauda* • 
Spaudinta ant drūtos poplo* .Spavdinta ant dratoa *opla« .
rot popierinei* Jjl t

PREKE TIK 2Sc*
Siuskite pinigus stempomis*

W. D. BOCZKAVSKASXO.
MAHANOY CITY, PA,. | 4

J

t
Mill

Nekurino.se



