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ISZ AMERIKOSI
TĖVAS NUMIRĖ

BAŽNYCZIOJE
DUKTĖ GIEDOJO ANT KO 

RO IR NEŽINOJO APIE 
STAIGA MIRTI TĖVO.

Milwaukee, Wis. — Augus
tas F. Moser, prigulintis prie 
Novelty (’o., krito negyvas nuo 
apopleksijos laike pamaldų 
kongregaeijolist u bažnyczioje 
ant Sherman ulyczios Nedegios 
va k a ra, kada jojo tinkle giedo
jo ant kero.

Kada Moser krito negyvas, 
pastorjs Nicol, apreiszke susi
rinkusiems, buk vienas isz pa
rapijom! apalpo ir vedė tolinus 
pamaldas. Pana Moser nežino
jo kad tai josios tėvas, tik da
ginio apie tai kada pamaldos 
užsibaigia Kada nubėgo prie 
tėvo, tasai buvo negyvas.
DRAUGUVE JAM PALIEPĖ 

NUŽUDYT ŽMOGŲ.
Jeannette, Pa. — Nuejas in 

palicije, Luisas Berlitas, apsa
kė apie niižudinima Viktoro 
Severinsko. nes turėjo iszpil- 
dyt paliepima savo draugavęs 
idant ji turi nužudyt, arba pats 
turės mirti. Palicije nuėjus in 
narna Severinsko, rado jojo la
voną kairibarije sju keliolika 
kulku kum?. l ž ka ji nužudė 

•tai pasiklys '
MUSZIS TARP STRAIKIE-

RIU IR ANGLINIU 
BUTLEGERIU.

Carbondale, Pa. — Du žmo- 
nys randasi ligonbuteje, o du 
nuvežti namo, po musziui ku
ris kilo tarp straikieriu ir ang
liniu butlegeriu. Apie penki 

st rai-

laike

A pi<‘ 
szimtai apsigi-nklavusiu 
kieriu užklupo ant broliu Ta- 
mosziaus ir Jurgio llobbsu, ku
rie trauke ant 
maiszus augliu.
mirtinai .sužeisti peiliais. Kita 
myne straikieriu, apie 300, nu

pilė West Mountain, 
rinki-

sa-

rogueziu kelis
Abudu lįkos

e.jo prie West Mountain 
Brookside, kerszindami 
kams augliu idant paliautu 
vo darba. Palicije pribuvus isz- 
vaike maisztininkus aresztavo- 
dami ‘kelis.
VISKUPAS PRITARIA UŽ 

GERA ALŲ IR VYNĄ.
Hartford, (’onn. 

niszki bimbazeliai 
veidą.

Pro'testo- 
gavo 

per veidą, Kada viskupas 
Chauncey Brewster, isz Conn
ecticut diecezijos paskelbė, kad 
jisai pritarė idant valdže pavė
lintu dirbti geresni alų ir par
davinėti vyną. Protingi kuni
gai visknpui pritarė ii' patys 
stengsis prigialbeti jam idant 
valdže permainytu prohibicijos 
tiesas.
PAKVAISZUS MOTINA 

KIRTO SUNU KIRVIU.
Kewanee, Ill. — Mrs. 

liam Neul kirviu rankoj puolė 
gulėjusi lovoj savo azstuonio- 
likos metu sunu, George, ir kir
to jam in veidą, teip sužeisda- 
ma, kad sūnūs vargiai begu 
pasveiks. Neul’iene buvo ne 
labai sveika moteriszke, ir ma
noma, kad ji buvo pamiszus, 
kefindamos nužudyt sunu.

kada
vela

Wil-

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.

Stacijos arba Kalvarija Viesz., Je- 
zuso Kristuso 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudinimas prie Apmi- 
slinimo Kanczios Vies., Jezuso Kris
tuso 10c. Maldele Arcibrostvos Sz- 
veneziausio Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c. Kanticzkos arba gie
smių knyga, paprastais kietais apda
rais $1., Geresne is apdarais $1.60

W. D, B0CZKĄUSKAS - CO.,

STRAIKAS
UŽBAIGTAS

Kontraktas padarytas ant 5 
metu. Straikas pasibaigė pra

eita Petnyczia. Gal kito 
siraiko neturėsime per 

20 metu.

Kasyklos badai pradės 
dirbti Ketverge.

Philadelphia, 
liausiu

— Vienas isz 
anglekasiniu straiku 

istorijoj kasyklų, kuris tęsęsi 
per 1(>4 dienas, pasekmingai li
kos užbaigta praeita Petnyczia 
dienoje prezidento Lineoino gi
mimo diena. Operatorių prezi
dentas Inglis tuojaus po pasi- 
raszymui taikos, nusiuntė pre
zidentui anglekasiu Lewis’u i, 
bukietą puikiu rožių su gerais 

tai buvo Lc-linkėjimais, nes 
wis’o gimimo diena.

Szlai iszlygos ant kuriu pa
daryta nauja sutaiką ir užbai
gimas st raiko:

Kontraktas ant penkių 
bq padidinimo mokes- 

ties, tiktai tokia mokesti kokia 
sziadien anglekasiai aplaiko.

2— “(’zok-off” bet 
giau kaip po $14 an't meto nuo 
kožno anglekasio.

3— Galima bus 
uždarbius, bet tik ant sutikimo 
vienOs ir kitos puses.

4— —Arbitraeije atmesta ant 
sutaikymo visokiu nesupi’ati- 
m i j , 4 i k t a 4 u i n > -s u ti k i m o a I) i e j 11 
partijų galima permainyti dar
bi n i n k i sz k u s erge 1 i u s.

.5—Su g ryžti 
da rbo.
puses gali sirszaukti posėdi ant 
permainymo mok esc žiu.

Ir kitokia sanlygas apie ku
rias visi anglekasiai yra susi
pažinę.

Wage Scale Co-mmittee isz 1, 
7 ir 9 distriktu sutiko ant isz- 
lygu ir suszauke mitinga kuri 
laikys Ftarninke Skrantone 
ant pat virtinjmo (padarytos su
taikęs.

Diiugiau.se pasidarbavo ant 
užbaigimo straiko darbo minis- 
teris Davis ir sekretorius 
Sproul, kurie nuo 12 Sausio be 
paliovos 
operatorius su anglekasiais, 
norints apie tai visuomene nie
ko nežinojo.

Manoma kati kasyklos pra
dės dirbti Ketverge diena, nes 
visos kasyklos musu aplinkinė
je randasi geram padėjime.

Galima tikėtis tikros gero
ves ir kaip rodos straiku dau
giau ne bus per kokia dvide- 
>:zimts metu.

Nemažai žmonių privargo 
per taji straiika kuris (prasidėjo 
1 Septe'mberio 1925 mete, 158,- 
000 darbininkai ne dirbo, de- 
szimts pavietuosia, netekdami 
ant dienos po pusantro milijo
no doleriu, o kompanijos nete
ko ant <1101108 po 266,000 tonu 
augliu. Badai straikas kaszta- 
vo isz viso $1,000,000,000 ( vie
na bilijoną doleriu.)

Ant tokiu iszlygu galėjo se
niai susitaikvt. Y

Nok u rio jau sugryžo prie 
darbo Panedelio ryta.

PARSIDUODA FARMA.

1 _ 
met u,

ant

ne dau-

permainyt i

tuojaus
Po 1927 metui abidvi

prie

darbavosi sulaikyt
su

žmoni u

Gera farma 92 akeriu, puse 
mylės nuo New Ringgold, Pa. 
8 ruimu namas, didelis tvartas 
ir kitoki budinkai. Žeme gerai 
apdirbta, daug visokiu vaisin
gu medžiu. Visi budinkai ge
ram padėjime. Du szaltiniai ar
ti tvarto ir geras szulinis prie 
namo, Parsiduos su gyvuliais 
arba tik žeme.

Į H. J. Nester
(F.16
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DU KART SANVATTINIS LATKRASZT1S “SAULE” 
JJSZEINA KAS GTARNINKA IR PETNYCZIA,

4

prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $8.0(J 
l JEuropoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

Laisxkoa ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adrM41
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

W. I». ROCZKOWMKI, Pr»a. A Irr 
r. W. BOCZKOWKKI, Mltlr 37 METAS

Isz Visu Szaliu
LAVONAS KOPŪSTU 

BACZKOJE
NUĖJO PARNESZTI KO

PŪSTU ANT PIET, RADO 
BACZKOJE LAVONA 

MOTERES.

Var.za va.

misi-

Ona MakoAs- 
>

kieno priesz piet, nusiuntė savo 
ženteli in skiepą idant atnesz- 
tnrangytu kopūstu ant piet. 
Zenteliss pasiėmęs bliuda nu
ėjo in skiepą, inkiszo gilei ran
ka in kopų.’tus ir ka toki paju
to, kas jam iszrode kaip žmo- 
giszka ranka, kuri rodos buvo 
atkis’Zta norėdama su juom pa
sisveikint. Žentas 'taip

indo kad net po tris tropus 
augsztyn, o 

kada inbego in kuknia, net 
uoszve persigando kada pama
te jojo iszbalusi veidą, many
dama kad jisai turėjo matyti 
kokia d va se.

Kada adsikvotejo, 
uoszviai ka užtiko baczkoje. 
Paszaukta palicije, 'kuri nuėjo 
pažiūrėti kas randasi baezkoje. 
Isztusztino bac/jka pusiau ir 
rado supjaustyta lavonu jau
nos mot eres.

Palicije pradėjo tyrinėti ir 
dąžinojo, kad Makovskiene 
pirko baczka kopūstu ant jo- 
marko nuo kokio tai nepažys
tamo žydo, kuris atvažiavo ne
žino isz kur. Slieotva ‘tesėsi to
linus ir palicija stengėsi rasti 
žydą. Supjaustyta mergina bu
vo krikszezione kaip davėsi 
matyt isz josios veido.

Makovskiene prisiege' dau
giau nevalgyt kopūstu, tiktai 
tokius kuriuos pati užraugys.

žengė beg<lamas
in kuknia

apsakė

NUŽUDĖ DAKTARUS KAD 
JI NEISZGYDE.

Steponus Lozgn-Moskva.
ezov, 24 metu, kožna diena atsi
lankydavo in vietine ligon'bu- 
tia tiksle iszsigydymo nuo už- 
sisenejusios ligos, bet jam dak
tarai nieko negalėjo prigialbet. 
Ana diena atejas in ligonbuti, 
atsiuesze su savim du revolve
rius, paleisdamas szuvius in du 
daktarus,
ant vietos. Po tam paleido sau 
kulka in smegenis ir an't vietos 
atliko. Žadintojas paliko gro- 
matelia kurioje paraszyta: 
“Daktarai iszsome visiszkai 
mano sveikata, todėl jiems už 
tai atkerszinau.“

užmuszdahias j uos

atliko. Žadintojas paliko gro
ki! ri oje 

iszseme

KUNIGAS USAS PALEIS
TAS ANT LIUOSYBES 

PER BOLSZEVIKUS.
Moskva. — Kunigas Bronis: 

lovas Ūsas ir trys kiti kalinai 
likos permainytais ant kup- 
cziaus už keturis komunistus 
kurie radosi kalėjimo Lenki
joj. Nelaisvei su kunigu Ūsu 
buvo M. Laszevicz, seek roto
rius Lenkiszko konsulato Tif- 
lise, M. Dmovski ir Kovras, 
kurie tik buvo nusprensti ant 
mirties už sznipinejima.

Kunigas Ūsas, likos
baustas ant szesziu metu in ka-» 
Įėjima už tai kad žiauriai pasi- 
eliginejo su mergaitėms kurios 
pas ji dirbo.
AMERIKONISZKI

GYVULIAI DEL
ROSIJOS

Moskva. — Ateinanczia va- 
Rosije mano pirkti puo 

gyvuliu

nu-

sara
Ameriko daugeli 
kiaulių ir aviu tiksle auginimo. 
Neseniai Bosijo pirko daugeli 
aviu sztamo Rambouilled kurie 
gerai’auginasi ir prasiplatino

1926 (TUESDAY FEBRUARY 16, 1926)

ITALIJOS’ KARIUMENE PRIBUVO APMALSZYTI
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apgloba Italu. Somalija valdo tenaitinei Samaliniai vadai, o k<» I lieji vadai negalėjo a pinai- 
szyti kers/inanti pasikelima, I talije prisiuntė in fenais kariu menia apmalszyti pasi'kelelius 
su pagialba bagnietu.

ŽVERISZKI BANDITAI 
NUŽUDĖ MOTERE IR 

TRIS VAIKUS.
Beri imis. - In kaimu 

moję Guesson, at(*jo du bandi
tai in narna'gelcžiidcelio tarna, 
kuriame rado jo moteria si;

namie,

PAGAVO “DVASIA” 
MIRUSIOS

tsimoket už skriaudas pradi

KENO SULAIKYTASAI 
VIRBALY SIDABRAS?

Nesenai Virbalio stotv sulai
kyta kelios dėžės iszvežanio isz 
Lietuvos sidabro
monetomis. Vežamas buvo be 
jokio muito ir sulaikius kilo 
invairiu gandu. Lietuvos Ban
kas aiszkina, kad tiek svorio 
sidabro bankas pardavės Kob
rino ir Dico firmai Kauno už 
lygiagre pasaulinėje rinkoje 
nepastoti aukso 'kieki. Sidabro 
kursas bus ir del to Lietuvos 
Bankas ji keiezia.
SKUSTUVU PASIPJOVĖ.
Sausio 6 d. Kaune, ties Vals. 

Teatru, rasta skustuvu pasi
pjovęs žmogus. Isz rastojo 
laiszko paiaiszkejo, kad nusi
žudęs del nepakeliamai sunkiu 
gyvenimo sąlygų. Atsisveikina 
Lietuvos valdžia, karžygius, 
kariavusius del laisves ir linki 
atsiimti Vilnių, iszgujus 
ten Ijcnkus.

NUBAUDĖ NUOGYBIŲ 
PLATINTOJUS.

Nesenai buvo sulaikvtas 
potografiniu atvirueziu (szlyk-

Teismo

isz

'flll

„I

mot ena 
vaikais namie, pareikalauda
mi atidavimu pinigu, o 
motore užsikalbi nėjo kad pini
gu ne turi, pradėjo muszti ja 
su lentgaleis pakol neužmusze, 
kaipo ir ketiniu metu 
kuri laike ant ranku, 
laukan banditai užtiko 
tvartelio 14 ir 12 metu mergai 
tęs kurias teipgi nužudė. Sena 
mot imi iszbego isz 
jies/kotl pagialbo.‘, bet 
sugryžo rado keturis lavonus. 
Band v ta i ne suimta.

kada

kūdiki 
Iszeja 

prie

L-rmczios 
kada

MEKSIKAS ISZVARE 14 
KATALIKISZKU KUNIGU.

Vera Cruz. — Keturiolika 
Iszpaniszki Katalikozki kuni
gai likos išvaryti isz Meksi
kos, pasodyti ant laivo ICspagr 
ne ir iszvežti in Ispanije.

Meksikos tiesos skelbia 
idant kunigai jokiu bildu nesi- 
kisztu in valdžios politika ir 
ne'kritikavo!u valdže. Kunigai 
prasikaltę paniekinėdami val
džia už persekiojimą Katali- 
kiszku kunigu ii* už tai 
iszvarytais isz sklypo.

tiesos

likos

VYRAS SAVO PACZIOS 
ŽENTAS.

Vokietija, VasaStrasburg, 
rio 5 d. Fritz Thornier yra per- 
siskyres su moteria 22 mot. at
gal. Dabar jiedu abu apsivedė. 
Kada Fritzo antroji moteris 
mirė, tai jis dabr apsivedė su 
treczia motore ir szi jo mote
ris yra jo buvusios pirmosios 
paezioš duktė, kuria ji susi
laukė su antruoju vyru po ju 
persiskyrimo. Reiszkia, Frit- 
zas dabar yra savo pirihosios 
paezios žentas.
ŽŲDINA BOLSZEVIKUS.
Ryiga, Latvije. — Trile'ka So- 

viatiniu virszininkn likos nu- 
iszalk usia myne

kurie apiplosze kro-
žudyti per 
žmonių,
mus ir magazinus su maistu. 
Nuo praeito Novemberio mene
sio, gilumoje Rosi jos, ypatin
gai aplinkinėje Tambovo, Tū
los, Shnliirsko ir Saratovo, 
daug kilo maiszacziu. s

Neužderejianas yra priežas
tis bado ir jau gyventojai Mos- 
kvo‘3 pradedu jhlisti badu. Va
sario menęsije, darbininkai ap- 
laike tik puse algos ka buvo o m. a 1

TĖVAS ISZ NETYCZIU UŽ
TIKO DVASIA ANT PA

STOGES KURI ISZBAI- 
DE VISA KAIMA.

V(>.

VOS, O

Prie Lenkiszko rubežiaus.gy
vena kriauezius Mikulskis, ku
ris ne tik mokėjo gerai naudoti 
adata, bet smicziola ir stikleli. 
Szventes, Vbdykos arba kriksz- 
tynos be Mikulskio neapsieida-

Ant galo gerdavo be palio- 
atejas namo bjaurini pa

sielgdavo su savo varginga 
moteria. Nubodo jai tokis gy
venimas ir neseniai rado josios 
lavona Szeszupeje, kuri plauke 
artimoje Mikulskiu grinezios. 
Apricz naszlio, pasiliko keli 
\ai'kai isz kuriu Vincukas bu
vo vyriausiu, turėdamas 14 
metu. Mikulskis no ilgai nasz- 
liavo, nes atvedė in namus ant
ra paezia ir moezeka vaikams, 

kaip paprastai su 
i, nekente vaiku o 

ypatingai Vincuko, kuris tan
kiai vaikszcziojo apsiverkos.

Po kokiam tai laikui visas 
kaimelis persiėmė baimia, nes 
pas Mikulskius pradėjo baidy
tis. Naktimis davėsi girdėt vi
sokį trenksmai, staugimai, o 
d vase net iszgerdavo kiauszi- 
nius naktimis. Dievobaimingos 
moterėles žegnojosi ir paleido 
paskala buk tai dvase nebasz- 
ninkes motinos kuri atėjo at- 
kerszyt moezekai už josios ne
dora pasielgimą su Vincuku.

Negalėdamas ilgiau dalaiky- 
ti tuju naktiniu atsilankymu 
dvasiu, Mikulskis paszauke 
kunigą idant iszvarytu dvaso 
isz grinezios. Kunigas atėjo o 
draugo ir puse kaimo gvvento- 
ju.
szaukti:

Moezeka, J 
moezekoms

Mikulskis

Kada pradėjo melstis ir 
ua- 

> > 
tame iszpuolo isz po pastoges
molinis puodas tiesiog ant gal-' 

“ Je-

p

jo losZ/ti role'dvasios. Ta diena 
levas gerai užsigėręs nenorė
damas inpulti in aki savo pri- 
siegeles, nuėjo aut pastoges 
iszsimiegot. Vincukas tamsu 
moję nepatoinino tęva ir pradė
jo “baidyti.“ Tame tėvas 
budo ir 
karsztto darbo. Nuo tojo laiko 
jau nesibaidė pas Mikulskius 
nes Vincukas pabėgo isz namu 
ir apie ji 'lyg 
girdėt. Badai 
dede 'kinis 
m i ėst d liję.
PARDAVINĖJA MERGINAS 

UŽ MAISTA.
Shanghai, Kinija. — 

rio 4 d. Honano piovmcijoj 
siauezia baisus badas, 
kainos, del visiszko ju neužde- 
rejimo pakilo ant <S0()r/ 
taneziams žmonių

Daugybe žmonių ne turi 
ko valgyti ir minta szaknimis. 
Kad gauti maisto, vyrai par
davinėja savo naczias, tėvai 
dukteris, 
kiu paliktu 
mirszta.
NAMAI KUR CZARAS 

NUŽUDYTA, PAVERSTA 
DARBININKU 

MOKYKLA.
Sverdlovsk 

ringą), Rusija. — Namai, ku
riuose ežia buvo nužudytas ca
ras Niką lojus II, cariene ir j u 
vaikai, dabar tapo BoLszeviku 
paversti muzejum ir darbinin
ku mokykla. Tik namu rūsys, 
kur nužudymas invyko, palik
ta nejudintas. Kulipku pada- 

ir kraujo 
kaip buvo. 

Bolszevįkai paliko tatai neju
dinę, kaipo parniūkia.

Aikszte, kur yra tie mimai, 
praminta 
kerszto

Įdas.

J

4‘Apleisk sziuos 
mus tu ncczys'ta dvase ir 1.1.,

vos kunigo. Visi suszuko: 
zau, Marija!“

Tame paežiam laike davėsi 
girdot kokis tai riksmas ir ba- 
ladojimas po pastoge ir davėsi 
giidot storas balsas: “Tpriu 
tave, rakali!“ Susirinkia pare
gėjo Mikulskį, traukenti už 
apykakles Vincuką kuris mol- 

‘ ‘ Dovanok tėtuli, dail
giau taip nedarysiu.
de tėvo:

balsas:

giau taip nedarysiu.1 ’
Kunigas apleido grinezia 

spjaudydamas, davatkėlės ir 
greitai apleido. Pasirodė, 'kad

szcziu) t ransportas. 
sprendimu, atvirutes konfis
kuotos, o j u savininkai nu
bausti po 100 litu baudos.
OKUPANTAI SKRIAUDŽIA 

DARBININKUS.
Pereitu metu vasara Szvcn 

czioniu apskrity per Žeipjcpos 
upe stayta tiltas, kuris rūdeiii 
sziaip toip baigtas. Darbinin
kai, dirbo visa vasara, uždirbo 
į)o 300-400 zlotu, bot gavo tik 
po 30-40, nors tiltui buvo asig
nuota 12,000 zlotu. Pasirodo, 
kad su likusiais pinigais tilto 
statytojas Niedzialkovski isz- 
dume užsienin ir per viena va
landa visus prakortavo.

POTVYNIS KLAIPĖDOS 
KRASZTE.

Isztikes potvynis daug ža
los padare musu kraszte, bet 
daugiausiai nuo jo nukentejo 
Klaipėdos kraszto gyventojai. 
Nemune ties Xume susikimsze 
ledai sulaiko vandens tekėji
mą. Tik dėka isz Kauno pa
siustos sprogdintoju koman
dos pavyko paszalinti ledu su- 
sikimszima.

Vietomis buvo apsemta isz- 
tisi kaimai. Nuostoliai siekia 
keliolikos tukstaneziu litu.
SZALTIS SUTRUKDĖ

NAVIGACIJA NEMUNU.
Po diliųjų atodrėkiu, nuse

kus kiek potvyniams, Nemunu 
buvo pradėjo plaukioti garlai
viai. Bet staiga isztike dideli 
szalcziai plaukiojimą sutrukdė. 
Nemunu pradėjo plaukti dide
les ledu lytys. Atvykusiems isz 
provincijos in Kauna garlai 
vaisi, gryžti teko sausuma.

PO KELMAIS DEGTINE 
VIRINA.

pranesza

ju
lt

rpbaidyti.
pagavo sūneli

pa- 
ant

iut

szioliai nieko ne
nuėjo pas savo 

artimaminvena
y

*

Honano
Vasa

Rvžiu

Tuks- 
gresia ba-

savo
Tukstaneziai kudi- 

badugatvėse

KUR

(buvęs Jekate-
— Namai,

rytos skyles sienoj 
demes pasilieka

žmonių
Vidurv

dabar 
aikszte. ’ ’

aiksztes stovi Karolio Markso 
stovyla — be galvos. Stovylos 
galva nukirto kolezakininkai, 
kai jie buvo užėmė miestą.

11 Houghton, Mieli.— Sze- 
szi vaikai G. Ruthenbergerio 
sudego ant sinert deganeziam 
name. Vaikai yra nuo 3 lyg 10 
metu.

If Pittsburgh. — Ana dieną 
likos iszimta 15 anglekasiu ku
rie pražuvo eksplozijoi gazo 
Horning kasyklose.

II Philadelphia. — Du žmo- 
nys likos užmuszti, daug su
žeista per susidurima strytka- 
riu ant 63-czios ir Market uly-

“Lietuva“ pranesza, kad 
pastaruoju motu Szakiu apskr. 
giriose labai drąsiai degtine vi
rinama, tarp tankiu eglaicziu, 
po kelmais, degtindariai iszka- 
sa urvą ir intaiso savo “fabri
ką.“ 
liais, gerai apsiginklavo.
DEGTINES VARTOJIMAS

LIETUVOJ 1925 METU.
Kaunas. — Per isztisus 1925 

m. visoj Lietuvoj parduota 
5,211,119 litru degtines, 
daugiau negu po 2 litru kiel 
vienam Lietuvos g\wentojui 
Vis del to 1925 m. degtines 
parduota 189,000 litu mažiau, 
negp 1924 metais. Už parduota 
praeitais metais degtine gauta

Virina susirinko bure-
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Kas Girdėt
Šliauktu labai vėlybos senat
vės. — Ar ne ?

f

Konia knžnas žmogus, kokis 
, nebūtu, tiki in burtus, nė

rinis

Antonio,
New Mexico, raminsi 
prigulint! prie ('ponios

exxxxxxxxxsxx^^

Lietuviszkos Pasakos.
« ( *

Arti miesto 
Mexico,

San

!
M'

i ;
«'■ j

t"' 1:t;

tai prieszhiasi tikybos 
mokslams.

Po ta ja silpnybe papuolė ir 
karaliai- Italijos karalius nieko 
nepratleiia Petnyczioje, o jaigu 
in kur eina ir pasitinka sena 
boba, tai tuojaus gryžta adgal 
ir lauke'kėlės valandas, nes bi-

farma 
Learn, 

kuri neaugina kvįecziu ne bul
vių tiktai
jai siuneze krmele-s isz visu da
liu sklypo — nuo 
lyg didžiausios 
pina kirmėlės
iosc po 50 ir 100 vienoje, di
desnei paleidže in darža kuris 
aptveriąs draliniu sietu. Josios

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIU3.

kirmėlės. Zmonys

mažiausios 
. M oi ere patei
si iklinese klet-

Eina ir antra — jau apleidže 
mislina, kad ana 

ir d alia r 
jo nagu iszspru-

ji viltis, jis
mergaite ji apgavo
džiaugėsi isz
kus. Bet vis da savo akimi ne
sitikėdamas eina jis treczia ir

8AULE
M . ...I—.............. .......... ... ........ ... .... .................... ...

nugrande it nuszJave apiszuli- 
ni, taip kad ant pagalios pasi
liko meilu ten ir pasižiūrėt’. —• 
Pradėjus auszt, atsikėlė Miko
las it’ atėjės pas szulini buk dar 
'szen ar teių kur ka reikent, tie- 
lopo. Senis Liucipierius misly- 
datnas, dabar galės nugala'bįni 
Mikola, eina žiūrėt jo darbo ir 
randa viską taip kaip pats no- 

“Duok szen man van
dens!’’ sake jis Mikolu'i. O szis 
to tik ir lauke. Pagriebęs kau
sza, kaip dės jis seniui per kak
ta, taip kad szis maž neparvir
to. “
kaitavau, ir m* laszeli da 
siurbtelėjau, o 
sojai sau, kepszos pastatęs 
dabar ateini vandenio gert.’’— 
“Tavo, tavo sunau, tiesu, atsi
liepė senis ir paėjo in szaIi, o 
Mikolas pargryžo prie savo-

Liucipierius dėjosi iu

rojo.

jo idant ji nepatiktu kokia ne- ’augytiniai ne duoda jai jokios 
rupešt irs.

1

r ■'

■' h-:;1

i " 
h .

laime.
Anglijos karaliene Vi k t ori je, 

tankiai liepdavo sau dėti ka- 
zvras ir džiaugėsi isz prana- 
>zavimo kad jiji mirs 1911 me
te.

Josios
Enrikieniai

ka ra lai t ei

jąja pergyveno per visa diena. 
Ta pa ežia diena ant vakaro 
«zanke ji Liucipierius pas sa
ve. Jis nuėjo pas ji iv paklausė 

szankeijo: ‘ * Kam

%
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nes d a žiūrėjimo ne
reikalauja ir ėda mažai. Barsz- 
kueziams užte-yka syki ant 
nėšio po 
na mm
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dukterei
Ba 11 e n be rg i enia i 

priesz daugeli metu taip iszbu- 
re:‘“'Pasai, kuri tu myli, nieka
dos tavo ne bus, pražuvo toli 
mam s'klype, lygiai 
kuriuoin tu apsivesi.

me- 
• zuiki ar kralika. Pol
iu turi dideli, nes isz 

skaros, kuria pati iszdaro par
duoda ant nokt aižu, 
kitu papuoszu, o isz kūno isz- 
smožina taukus, 
duoda aptiekosia.

diržu ii-

kurie parsi-

n n

paskutini karta apie pyle — ir 
mato skarele nuo treczio gyve
nimo nuleista. Jis atskaitė lan
gus, užlipo ant treczio gyveni
mo ir rado savo mergaite. Szi 
pamaezius pradžiugo ir tarė:
4 4

trukus tau reikės stoti akyse 
tėvo; jaigu busi linksmas, dra- 

už tikra jam patiksi, 
tau

darbus ir jai

mane
Liucipierius parake jam: “ 
tai piečius nuo koturiu desin- 
tinu. Per nakti turi aptvert ta 
plečiu augszta tvora, ir duris 
padielit dideles, geležines. Tam 
darže turi pasodint visokiu me
džiu, ir kad tie pėdžiai užau

Au-

M ■
pri-

G
*

I

♦
r

r 
I
ii1 ■
■
i 
Iv į.
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|I

ir tas su 
” Kaip' ži

noma isz istorijos, tai karalai
tes pirmutinis jaunikis 
Napoleonas, o
v v ras ir jie abudu pražuvo Af- 
rike. Buvusiai ciesorieniai Eu
genijai (Francijos eiesorienei) 
eigonka perspėjo josios pasikė
limą ir nupuolimą ir po karei 
1871 mete likos 

Mirusi
dažinojo 

kad
lauks penkis sūnūs pa'kaleiniai, 
bet tieji sunūs n<»snlauks Imti 
Vokietijos ciesoriais o ir juju 
tėvas bus praszalintas nuo sos
to. 'Pasai pranaszavimas iszsi- 
pilde kaip visi žinome.

buvo
vėliaus josios
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27 Ara-

Naktų 
Viena” pulki didele knyga.

Yra tai ketvirta

Gerai, kad atėjai. Bet neilgai 
rei kės

sus, tai 
Jaigu jis užduos sunkius 

tu juos padirbsi, 
jaigu ne, tai

asz tavęs
Po tokiu žodžiu

>osto. 
kaizerio, 
ninkes.

praszalinta nuo 
-pat i Vok i sz k o 

nuo burti- 
pirmiausia susi-

Iszt irt u dalyku yra, kad pa- 
(•ziuoti vyrai ilgiams 
m* 
k a

gyvena, 
kaip pavieniai, kurie in lai- 
ncpavalgo ir gula volai. 

Teisyl>e yra kad didesne dalis 
nageliu valgo, kaip tai senas 
priežodis sako: “ne isz vieno 
peczian> < 
bekazymodami arba tankiuose 
kokioje urvoje persėdi 
nakti; o tas labai kenki* sveika
tai. Pacziuoti nesivalkioja nak
ti mis( ?), nepaleisi n va uja tiek, 
kiek singelei, lova szvaresne ir 
ant laiko pavalgo, .^'er ko ste
bėtis, kad pacziuoti ilgiau gy
vena.

Po teisybei ir
gvveiuma:

luona;

urvoje

4 4 1

1 t

ne 
nedamiega

visa

r*.

pacziuoti ne 
vienoki turi gyvenimą: vieni 
turi paredka namie, szvaruma, 
meile, patogia moterių su geru 
budu ir prie Dievo ir žmonių 
tikus. Bet yra ir kut valu, s tiru- 
gusi u, susmirdusiu 
szaines, susivėlusiu, tinginiu ir 
paleistuviu; vyras turi pecziu 
kurti. Valgi gamin t, vaiku 
meszla uostyt, gulėti smirdan- 
ezioji* lovoje, — žinoma, tokis 
žmogelis ne ti^eczios dalies ne
gyvena ant svieto su tokia pa-

— 'Piktai 
saldina ir prailgina savo vyro 
gyvenimą, o ne valkata, paleis- 
t u ve ir t i ugi ne.

Paeziuotas taip greitai nesi-.

smirdėk*.

•

nuo miui-

gera pati

keises ant savo gyvasties kaip 
singelis, nes paeziuotas turi di
desni prisiriszima prie gyvas
ties ir turi tikslą gyvenimo ant 
svieto. Taipgi ir na.^zlini, ne il
gai gyvena ant svieto, nes jam 
nubodo gyvenimas be 
drauges.

Žinomas 
eziuoti turi truputi susi valdyt 
su >avo džiaugsmais. Nes tan
kia use ir smarkiausiam vvrui 
po metui vedusio gyvenimo, 
ragai nulūžta ir pasilieka lėtas 
kaip avinėlis.

Ii- naszlys gyventu ilgiau ant 
svieto, jaigu po palaidojimui 
savo my lemos paežiu les užsi
laikytu davadnei, kaip naszliui 
pritinka, bet ant nelaimes tokis 
naszlys tnojaifs po laidotuvių 
savo pacziules, persimaino ant 
jaunikio ir džraugesi, jog atsi
kratė nuo “‘kaltūno,’’ pradeda 
ve.-iti sportini gyvenimą ir pri
skubina sau mirti, — per nak
tis trankosi po visokes papul- 
kes, o jaigu da turi automobi
liu, tra, tai jau galas.

Jaigu naszlys vestu tinkama 
gyvenimą po mirėžiai savo pa
cziules, tai isžti'kro, kožnas su-

gyvenimas savo

daigias, jog ir pa-

kaltuno,

Asz per kiaura nakti pra- 
ne- 

gi lu ka ? Drib- 
♦ <>

tu per nakti. Ta darža turi 
leist visokiu paukszcziu ir žvė
rių, taip kad kožna 
butu pal bias su pntelka. 
Mikolas parojo vėl 
ome verkt. Jbjo 'mergaite pa

kaki 'darbu uždavė 
Jiw jai viską isz-

menciaus 
’’Taip 

namo, ir

() kad slraiikas pasekmingai 
užsibaigė ir daugelis nuo jojo 
nukente, tai dabar turės pamo
kinimą, jog reike ezedyt dole- 
rukus ant ateities, nes nežino 
kada vela beda gali užeiti ant 
žmonių. Geriause bu’ti pasiren- jis žemai pasveikino seni, ir 
gilsiu ant visko aleiteje, o ta
me jums daug prigialbes geras 
1 a ik ra szt i s, 
ir palinksmins, 
užsiraszyti “ 
praneš z

kuris jus suramins 
Dabar laikas 

Saule’’ kuri jums 
apie darbininkiszka 

padėjimą ateitoje ir busite pa-
s įrengi* m laika.

ATŠALIMAI.
’. S. ir kitiems—Nanticoke,\\

Pa. — Gaila, kad nekurie žmo
nes skaitydami koki straips
neli nesupranta jo ir isz kokiu 
szaltiniu tokis straipsni*- yrr 
paimtas. Tamista skaitydamas 
apie straiko 
perspaudinom isz

padėjimu, kuri 
Angliszko 

laikraszczio ir padavym vardu 
jo, užmėtinėji mums, kad tai 

Kur tamistos 
akys? O gal užtemo nuo mun- 
szaines, kad nematai ka skai
tei ir kaip skaitei, 
kia gerai dalyku apsvarstyt, 
tada žioti atidaryt.
tis yra del skelbimo visko, 
ne apie viena dalyku nuolatos 
bubnit. Netikini idant tu, var
de viso (’itizens 
kiauliszkai pasielgtumei, 
jame randasi 
gaivu su sveiku protu ne kaip 

“Sekreto- 
nes isz tavo raszto galim

musu darbas.

Pirma rei-
O

I ziikrasz-
(

kliubo. teip 
ne>- 

iszmint ingesniu

tu, kuris pasiraszai
rius ”
suprasti, kad negalei ūme i se- 

k K, 
kad

del kaimenei
Ant galo matai 

operatoriai nesutiko ant arbi- 
treiszion ir pasilikai už kvaili.

kretoriauti ne 
kiaulių.

J. I’. Philadelphia, 
kem, bus patalpyta kaip 
pertaisysim. Acziu.

Apia i - 
t ik

S. KliubasW.S.L.B. ir
Scrantone. —Atsiszaukima ap- 
laikerne, o 
baigė tai

kad 
gal jau 

t ai pyti in lai k ra szt i.

straikas užsi- 
nenoresite

ANT PARDAVIMO ELEK
TRIKO DAROMA MASZINA.

visas
Pirke-

Viskas kas yra reikalinga 
ant darvmo elektriko savo na
mie, susideda isz 56 bateriu, 
teip kaip naujos, maszinos ir 
kiti inrenginmi, žodžiu 
intaisymas kaip reike.
jas gali atvažiuoti ir pats pa
matyti kaip dirbusi elektrikas. 
Parsiduos pigei kas pirmiiiu- 
sia aUiszauks pas:

Mr. Chas. Zien i us,
R. F. D. No. 2 

Orwigsburg, Pa.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

t. *15)

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

Iszbalsamuoja 'ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dol 
laidotuvių, vesolln, kriksstyniu te 
kitiems paaivaiinijitnhma.

Bell Telefonas 1878-JL

Parsamdo automobilius del
1 I <1 . .. . *

I

1 > 
pasidrąsinęs, Mi ko

tai iszzsivaduosi, 
gyvybe ežia paliksi; bot mel- 
džemasis nenuliusk, 
neapleisiu.
prietelkos
las nusileido žemyn ir da sziek 
be tiek pavaiksztinejes, ėjo pas 
pati Liucipieriu. In vidų inejes

ČI gerai, sa-

mane nėra

lauke, ka jis jam pasakis. Senis 
pasistObejes in ji: “
ko, kad dabar atėjai; ko anksz- 
cziau, to geriau. Ir tuojau už- 
rasze ji ant juodos knygos ir 
pasakė jam: “Pas
ne vieno neženoto, visi ženoti; 
asz turiu dvyleka dukterų, gali 
isz tu dvylekos iszsirinkti pa
ezia, kokia tik norėsi. O dabar 
sze valgyt, pavalgęs galėsi nu
eiti pas savo paezia.’’
davėjam pietus, ka tik szirdis 
priėmė, gert ir valgyt; o paval
gęs pietus jis nuėjo pas savo 
mergaite, kuri sėdėjo grinezioj.

Anuodu grinezioj 
sma r k ia i susi mylėjo, 
s

Senis

bebūdami 
taip kad 

mikli bebuvo vienam nuo kito 
persiskirti. In treczia diena ant 
pieln tas velniu karalius pasa
kė jam: MAsz tau užduosiu ke- 
lis'darbus, jai tu iszpildysi, tai 

o jai neisz- 
gausi.

gyvensi kai ponas, 
pildysi, tai gala gausi. Ant 
pirmo karto szitai tavo darbas: 
Per szia nakti turi iszkast ant 

gilu szulini, privežt 
akmenų, ir tais akmenais isz- 
muryt szalis szulinio, o dugną 
iszliek marmuru. Ant rvto szu- 
linis turi būti pilnas vandenio 
taip ežy st o, kai krisztolas; pa
dirbk'marmurini kausza taip 
kad asz atėjės gauezia atsigert 

Mikola, 
*, bet

mislijo, kad nuo prapulties nie
kaip neiszspruks. Jis nuėjo iii 
savo grinezia ir pradėjo gudu- 
riot. Sztai inejo duktė Liuei 
pieriaus jo pasiklausti, ka jam 
levas uždavė. Szis apsakė jai 
visas iszgales, kad reik szulini 
kasti, labai gilu, krasztus isz- 

dugna isz-

kalno labai

kuom. ” 
apėmė bainn

lai girdint, 
jis tylėjo ir

murint akmenais, 
liet mgrmuru, padirbi marmu
rini kans-za, ir dar kad ant ry
tojaus szulinis butu pilnas van
dens. Bet ji 
sakvdama: 
rupest ies g

numaldė Mikola 
sziadien be

iszsimiegojes 
t runka ”

ryta,

“Eik 
uiti, asz už tave vis

ką padirbsiu. O rytoj 
anksti ateik pas szulini ir ten 
vaiksztinek, buk dar besidar- 
buojais. Kad levas ateis van
dens, tai paemes kausza duok 
jam per kakta ir pasakyk: Asz 
per nakti darbavausi, ir tai da 
negeriau ne viena malka, ogi tu 

nori gert mano
— Isz vakaro atėjus 

mergaite paėmė szvilpyno ir 
suszauke visus savo pagelbi- 
ninkus velniukszczius. Vie
niems liepe ji cziupt už lopetų 
Jr kuo greieziau szulini kasti, 
kitiems privežt akmenų, o vėl 
kitiems privežt vandenio sii 
kubilais isz szaltiniu. KA tik ji 
spėjo tai isztnrt, kaip tartum 
viesulą ūžti pradėjo, iszsibara
te velniukai in visais puses klei
vi rte vienas szen, kitas toji,

1 visus savo 
velniukszczius.

privežt
* •

virte vienas szen, kitas toji, 
kaip buvo lieptą, ir aki-mirk‘s- 
niu iszpilde dukters Liucipie- 
i’iaus prisakymu. Isz^nprijo 
szalis, iszliejo marmuru dugną 
szulinio, pripildo szulini sklidi

prisakymu.

i,.. . .. "V

ho vandens, isznesztojo in ązali
žemos isz saulinio išverstas,

• •> 
Jis bent

rius 
szios

Liucipie- 
“Tau ant 

užduodu nauja

tai

vSlOS, ----

misli buklcbe Mikola, jis dyvi
josi isz jo ir mislijo, koki jam 
darbu boduoti, kad
karta prapultu. Kada Mikolas 
atėjo ant pietų,

jam pasako: 
nakties

darbu. Turi iniszko nuo penkių 
valaku iszraut ir sudegint; o ta 
žeme, kur stovėjo miszkas, turi 
iszart, iszaket ir rugius pasot, 
kad tieji rugiai per szianakt 
užaugtu, preitii, ir tu, juos nu
pjovės, iszkultum, sumaltum ir 
duona iszkeptum: 
rytoj ateisiu
butu man ko pavalgyt.
las gavės toki dideli įlarba, nu
ėjo in grinezia, sėdosi in kerte 
ir taip verke, taip verke, kad 
jo mergaite kitoji*
būdama iszgirdo ir atėjo pa
klaust ko verke. Jis jai viską 
iszpasakojo ka jam levas liepe 
nuveikti. Jiji jam atsake: “Ne 
verk, nieko. Ka’s prisidės rūpi
nusis, asz tave pavaduosiu. 
Kad priėjo vakaras,
jam eit gult, o pati iszejo. Su- 
szvilpe ir, kada prilėkė vohiiu 
daugybe, ji liepe jiems nuskir
ta miszka iszraut, sudegint; 
skynimą iszart^ rugius paset ir 
taip prižiūrėt, kad tie rugiai 
per nakti užaugtu; paskui tuos 

liepe nupjaut, iszkult,
gruduw sumalt ir duona isz- 
kept. 'l'aip tie vėl nei kad pra
dėjo vieni raut, kiti degint 
miszka, tai iszrove ir sudegi-

klausė: 
tau tėvas?
pasakojo. Jiji liepe jam eit guli 
ir. nesirūpint. O ji iszejo 
prieduri'o, suszvilpe, ir 
prilėkė velniu daugybe, ji pa
liepė jiems 'ta plečiu 
duris 
džiu 
paukszcziu ir žvėrių visokiu 
pora prileisi tam darže; taip 

kad )) ra dėjo vieni 
tveri, kiti medžius
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>) 1 ,

ant 
kada

geležines 
visokiu

užtveri, 
i n taisyt, 
prisodini

mc
i r

po

o kada asz 
pasižiūrėt, kad 

“ Miko-

(fn aržioje

> f 
ji liepe

tie vėl nei 
tvora
dint, treti laistyt tuos medži'ir, 
kad geriau augt u, ketvirtieji 
paukszezius ir žvėris gaudy1 : 

. ir pataisė loki sodną, kad ne
reikė geresnio. Jiji anksti Mi
kola prikėlė ir liepe jam eit 
greitai ir laukt pas duris 
koku
sodo. Jis nuėjo pas duris 
stojo ir lauke

Tiktai senis kur buvęs, kur ne- 
ir ateina, o priėjės pa- 

paukszcziai
rėkia. Senis Mi

kola pagyre ir liepe eit namon 
ir per diena ulevot; jis-gi par
ojęs vėl su savo mergaite gyve
na. Ant vakaro senis velnes ji 
pasiszauke ir pasakė: 
na k t asz tau kita

rugius

vieni 
tai iszrove ir

no; ana vieta iszare, rugius pa
sėjo; rugiai tuojau iszdygo ir 
laistomi užaugo, priėjo;
kni juos nupjovė, i'.szkule, 
dus sumali* ir pakepo kepalė
liais duonaite. (’zia pradėjo 
au-szt ir velnei iszsiskirstė. Jiji

Mikola prikėlė, 
jam eit ir laukt tėvo ateinant. 
“O kada jis atei'- ij* uores duo
naite valgyt, taip 
duok jam su bandele per kakta 
ir sakyk: asz per kiaura nakti 
dirbau, ir tai dar ne viena kąs
neli nesuvalgiau, o tu, dabar 
tik atsikėlęs, nori valgyt.

greitai

SO

s sodo, 
senis ateis pasižiūrėt to 

, atsi- 
senio ateinant.

buvęs - 
si žiu re jo: 
gieda, žvėrys

visokį

“Szin- 
darba ne už

duosiu, kaip lik iszjodinet ku
mele. (lerai, atsake Mikolas, 

■ man ja 
Senis nieko nelauk-

pas- 
gru-

liepe'

tu imk ir

priėjės sako:

” Mi
kolas greitai nuėjo in vieta, at- 
siwedo pas ugnaviele ir lauke 
kolei bandeles baigs kept. Ne
ilgai trukus pamate jis, kad 
senis pasilenkęs ateina; ‘senis 

“Na, o ka, ar jau
iszkepuis duonaite?“ O tas at- 

Senis pa
ėmė pagrandi, pralaužė ir no
rėjo valgyt; taip tas jam isz na
gu isztraukės, kad rože per 

Asz kiaura 
nakti dirbau, ir tai nemėginau 
valgyt, o tu, dabar tik atėjės 
nori valgyt.
sake; 
v o; ’ ’ 
kolai fei'ti namon. Mikolas par
ėjo pas savo paezia ir tirei su

sake: 4 4 Jau iszkepe.

isztraukės, kad 
kakta ir pasako: 4 4

Liucipierius at-? f

“tavo, vaikeli, vale, ta- 
paejo in szali ir liepe Mi-

*

»
No. 126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas, Priversta links* . 
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Tžys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną, 
61 puslapiu................................... r5c

No. 127 Trys istori jos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus....

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu..........15c

No. 130 Penkios istorijos, apie

• •••••••••e

S

bisžkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
virsmais. Didumas knygos 0U per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

. ! Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti-

audeklinais

<

704
15c

.15c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri
minaliszkns apraazymus, 202 pus. 35c Gromata prie Motinos Dievo

Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 

Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c 

Trys istorijos, apie Ne-

No. 103

imta isz Lietuviszku užlieku. C

60 puslapiu..................... 15c
Puiki istorija apie Jona-

Gerai, ;
ilszjodinešiu, tik dabar 
parodyk. ’’
damas nuvedė ji in arklvde, ir 
parode juoda, kaip peeziaus 

katra anuodu 
ateinant iszgirdus eme žemes 
kast, .-spardytis ir prunkszt.

juoda, 
kakta, kumele,

. [TOL1AUS BUS]
mM

$1,000 TIK UŽ 60c.

Atsiunsk mums 60c ir gausi muso 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nore ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui i> 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esat 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo pc 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ii 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausytse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, tafpjradinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

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

M. ZUKAITIS,
25 Gillet Rd. Spencerport. N.Y.

patrūkimo,

Juokai.
No. 131

sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35c
No. 132 Trys istorijos apie An- 

glorius isz Valenczijos, Kožnas dai- 
gtas turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . . .20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu

No. 134

No. 104
valiojo pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 ptis.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka................................ 25c

No. 106 Penkios istorijos, 
Gregorius, Isz 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau^ 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltui, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu....

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, -Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....

No/111 Sziupinis 
tlilpinasi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgaJ- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. . . .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu....

No. 114 Dvi istorijos apie Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu............

No. 115 Puikios istorijos 
tra Alena, Motyna eiles, Gufiri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25c

No. 116 Istorija 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ...................................

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia H&remo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos,apie Valu
kas isz girrios ir Ant nernuno. 58 
puslapiu .........................   15c

No. 121
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu. ....... 15c

No. 122 Penkios istorijos 'apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Ibz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios Istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus sziio, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu .............................15c

No. 124 Dvf istorijos apie Dvari- 
no Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ... ♦ • •. 15c
, No. 125 Trys istorijos apie Pa- 

ginga žmogaus, sunu ir razbaininka 
62 puslapiu    .15c

Prakeikimas;

apie 
numirusiu prisikėlė,

t.

(3

apie

. . . 20c

. .. .15c
dūlis)
Ila isz

....25c

.15c 
apie

Sierata, 
....15c

.........15c

...................................... 15c
Dvi istorijos apie Baisi 

žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalųkas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli-, 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu...................25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji..........15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapių................... 2Oc*

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakac ir Nikitas 
61 puslapiu................................... 15c

No. 141

Kaip nekurie lietuviai
I

181 
35c

. 15c

• ♦......................... r

Trys istorijos apie Trys

Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele ....................................  15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c 

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... 15c 

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas. Ar pas^aukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 piM. . .. 20c 

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. . 74 puslapiu.... .......... 20c

Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida. 45 

..................................*15c
. .Asztuonios istorijos

apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedelo 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezti
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito* 
kiu paskaitymu. 48 puslapiu. .. .15c 

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.........................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys. Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.......................15c

No. 182 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 62 
puslapiu. .............................. 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ..................................

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vielos, Doras vaikinelis. 60 pus... 15c 

No. 155 ’ Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........X5e

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77'puslapiu............15c

157 Juokingas apraszymas 
46 

puslapiu. ....••.••♦•• 15c
No. 158 Keturios istorijos apie . .H.,:' “ _

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu .

No. 149

62 
15c

V

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

,l1' ............ ......

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigtis yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio

' ' ' 1 .

. 'MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir te 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau

„ - DŽkite savo 
Banka © ‘persitikrinsite ir matysite

.! L1'. 1 ■ ...T. t,: .V g, , i* 1^- — . M ■

$
J

Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra-
. saugumo.

*1 . .. ...

del žmogaus kuris dirba ir 4iedUa. s
c 'A ■ 'k a e a ' auMk. .. . m    J S. isltk. t .pinigus in Mita

L Dekite savo 
i! || 'u 1 ■ . v , , ’

* kaip tai pinigai auga lu padauginlmu Prooento
Įį Illiiiiį»nįi' i»jJl»i*iiiĮfcįii||i»il jįi.įiy .........................................  I Jį.niiiįntaįu^^įįjį.įį <n'i

... .. ‘ ■ "■ ——

. L

<0
n«žm

skutinis noras, Septynis brolius, Var
inga žmog
2 puslapiu

No.
apio Savlsrola, didis klastoris.

..... •

Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gl isityre, Prigautas va-s 
gis. 60 puslapiu.

Ii

i » i i i * • t i « • *1 SS 1

W. D. BOCZKAUSKAS 4 CO- t 
MAHANOY CITY, PA.
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Istoriškas Aprišimas Apie Bulgaru
' 4

BREKSZTANT
Atgijimą Isz Tautiszko Miego.

PARASZE DEL “SAUUES" XX.
*

ofi-

»

Užmanytojas
Metrikinio Sistemo

gian'.s valgio nuo Turku iszvi
’■ \ i

Ar jus turite muzika ?

■b ■>/:, 1'1 ft■ 1 -II J f‘Ų M *
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1

viesz-

pats tilto riogso 
dengta meana, t.y.

Krikszczionvs
Ruimingas priean-

I.

Ant upes Jantros kranto, ne
toli tos vietos, kur ji in Duno
jų inteka, szale didelio
kelio stovi kaimelis Krivena 
vadinamas. Kaimelio gale prie 

sziaudais 
ktirezema, 

kur Magomotantai užeina isz-
gerti kavos, o 
degtines.
gis skiria trioba in dvi lygias 
dalis: viename gale gyvena 
szeimvna meanos savininko 
Peto, — o kitam — meana, kur 
nuolatos sėdi patsai )zeim in in
kus. Gerose dienose, kada me- 
anoje daug sveeziu buna, Peto 
neturi laiko nuobodauti, o ka
da tuszczia, Peto sėdi ir snau
džia, rūpinasi tiktai, kad ka
minėlyje ugnis visiszkai neuž
gestu. Kaip tik iszgirsta. kaip 
kas ateina, ar vieszkeliu va
žiuoja, tuojaus paszoka, inme-

viename gale 
menuos

Ugnių — suniurno
cieris — bet... žiuri?

— Žiūriu, tai ka ?
— Ar ne puolė tau iii 

koks komitetas?
aki

Kas tai — komitetas?
— paklauso Peto.

— Komitetas., 
patsai nežinau... - 
cieris ir nusisuko in kareivius
tarsi klausdamas anų.

gm ? Asz 
atsake ofi-

Bet nei 
kareiviai nežinojo, ka tas žo
dis reiszkin.

tas —
Tur but tai koks 
atsiliepe ofieieris.
Amatas ?... Gal Imt — 

atsake Peto, tarsi tas dalykas 
jam visai nerupetu.

— Žinai ?
Tu žinai, effendim!
Amatas tas vra toks 

už kuri kalejinian meta, gal 
vas kerta, arba karia. Mes del 
to czion ir atėjome ir tavo me- 
anoje pasiliksime, kad komite-

ta malku in kaminėli ir puczia j gaudyti.
I

IPa diena ineanoje nieko ne
snaudė, 
s-eptyni

Turku kareiviai, nizamais va- 
Pirinucziausia

tam tikromis dumtuvelemis.
t “

buvo, Peto seile jo ir
kada in meana i nėjo

dinami.
oficieras. paskui ji szeszi pras
ti kareiviai, tarp kuriu buv
\ ienas vyresnis,
dinamas. Peto

mojo

o
Onbaszi va- 

pažino, kad ofi 
rieras priguli prie žemesniojo I

ania

lioti. *■*

pa Mamie ofieieris.
— Turime, szirdele 

ko čigonai.
— Gerai...

taip degtines? — vėl pašiauše 
ofieieris atsisukęs in kareivius.

— O ka, Imtu gerai -— atsi
liepe kftrtu keli kareiviai. '

Mat/ Korano uždrausta gerti 
vynas, o apie degtine ten nieko 
nepasakytu;

Ir taip — tarė ofieieris—

atsa
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O kasžin, kad 
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Priežiūra
Mokyklose

t Į amžiaus vaiku trukumas, tai 
blogas matymas. Kareivis su- 
gryžes isz 
būdamas geroje

Pasaulinio Karo, 
sveikatoje, 

bet negalėdamas matyti yra vi
su apgailestaujamas. Apsun
kintas visam amžiui jis turės 
ieszkoti užsiėmimo kuris nerei
kalauja akis vartoti.
yra idaug vaiku ir inergaicziu 
kurie tampa aklais kasmet 
Jungtinėse Valstybėse vien tik 
del neprižiurejimo ir nepaisy
mo.

Trakoma yra kronin akiu li- 
akluino 

ir

Vienok

ii

■ i'3

I

illii
Hm

Pelo ant to nei žodžio 
sake.

sakyk, 'kaip ir ka. Tegu žiur' 
in t reta ir jaigu patemyjs ka 
panaszaiis in komitetą, 
suima ir czionai atveda.

neat-

Pastatyk sargyba ir pa-

•tegv ’
Su

pranti? — pasako ofieieris at
sisukęs in Onbaszi.

Suprantu effendum!
Onbaszi paszauke viena isz

laipsnio oficieriu. kuri Turkai 1 kareiviu; misai pakilo, apsiuvi
miliazinu vadina.
grinezia ofieieris numėtė 
kojų pantaplius ir Turku pa- į 
proeziu atsisėdo ant žemes, pa- Į 
sėsdamas koja?-. Szale jo a t si Į

Perėjės pei • I pnntaplian, paėmė 
nuo

K 
i abudu laukan i sze jo.

Po valandėlės Onbaszi 
I gryžo.

sėdo ant žemes Onbaszi ir kiti [Oticens. 
kareiviai. Susode visi iszsieme Į 
pypkius ir prisikimszo in 
tabako, o Peto padavė visiems j gn

.110 jnaža žarija.
— Kavos! — tarė ofieieris, 

kada Peto su žarija priėjo prie 
jo.

Szisai tuojaus užvirino ka
va ir. pripyles 
davė < 
pateng’va. 
Sekdami ofieirrio pavyzdi, vi- j 
si 
vo. Begerdamas kava 
ris paklausė szeimininko:

— Na, kas girdėt i ?
— Nieko effendi (pone) — 

atsake Peto.
— Ar daug žmonių užeina 

in tavo meana? — klausė ofi- 
cieris, leisdamas dideli durnu 
kamuolį.

— Ji — atsake Peto 
kartais mažai, kartais tai 
daug.

() k a ? —

inklus ii

Sll

paklausi

Viskas gerai, offend u m 
. Jai 

tai tiktai kitu
jus i komitetas czion nepraeik.

• • . ♦ I •praeitu, 
vieszkeliu ant Bielos.

Ir ten sargyba stovi.
1 nutilo ir ilgai

tvledami, kol Peto,
Vis sedeji

in puodeli, pa- 
•ficieriui, kuris gere ja ig(‘UP 

rūkydamas pypki. Peto.
• • • • . ' 1 ~i kareiviai kavos pareikala-: kas.

oficie-

užsirakei 
pvpki ir atsisėdės szale oficie- 
rio, nepradėjo kalbėti:

Beda, effendum ta n

Kirkia ! — paklaust* Tu r

— Negerai dabar ant svieto.
— Kodėl!
— Žmones dabar

tokiu amatu, už kuriuos kale-
galvas kerta irji man meta, 

ka ria.

atsake
vėl

— Kas tai per žmones?
— Žmones... pasakė keliu 

aplinkiniu kaimu vardus.
— Gerai — suniurno

cieris — ar tau pažystami ?
nepa-

ofi-

— Ir pažystami ir 
ž\ stumi.

— Kaip

Jantra 
ja van-

nepažystami ? 
paklau.se ofieieris.

— Argi klausia 
avies, kuri ateina in 
dens gerti, keno ji ?

— Gerai! Bet tu nejautra.
— Taigi ir žmones, ka 

ateina, ateina ne pas mane, 
tiktai kavos gerti.

— Ir degtines.
— Magomet a nu kavojo ra

ja (teip Turkai vadina Bulga
rus) degtines.

— Ar Raja tyli gerdami ?
— Arba tvli arba net vii.
— O, kaip netyli, tai ka !
— Kalba, effendum.
— rpu bzmintingas — 

re ofieieris, matomai, norėda
mas ka nors iszkvoszti isz szei- i
mininko, bet szis stengėsi isz- 
sisulkti. — Tu iszmintingas, ir 
turi ausis ir girdi.

— O teip! — atsake Peto. 
Ar negirdėjai ko? 
O, effendum, kad 

turecziau tiek skatiku, 
žodžiu esu girdėjos,

pas

ta-

a) z 
kiek 

visame 
aviete turtingiausias žmogus
bueziau. Bet asz klausau ir ne 
girdžiu, tai ne mano dalykus.

t veriasi

Tveriasi!
To seninus nebu\ o ?
Ne buvo.
Už ka juos karia ir gal-

vas kerta ?
— Teip

pritarė

tai

szirdele, padisza 
kas (sultonas) liepe. O kaip ji
sai paliepia, teip turi ir Imti.... 
Sztai kas!

— Nei žodžio 
szeimininkas.

— Kad man palieptu, 
aiva nukirsti, paimeziau peili 

ir nupjaueziau... Sztai kas!

— Ugnių! — atsake Peto. 
— Bet su manim teip neatsi
tiks.

<r 
K

-r- Ne kalbėk szito, j-zirdele.
— Apie mane pailiszakas 

nieko nežino.
— Kaip ne žino? — priesz- 

taravo ofieieris.
— Isz kur gi ?
— Paklausyk, asz tau isz- 

aiszkinsiu: zapti (Turku žan
daras) tave pažysta ?

— Pažysta — atsako Peto.
— Taigi matai: zapti pasa

kė apie tave agai (žandaru vir- 
szininkas), aga mudirui (pa
vieto virszininkas), audine* 
kainui kauni . (gubernatorius), 
kainui kanas paszai (generalis- 
guberiiatorius), pasza didžia
jam vezirui (ministerin pir
mininkui), o veziras padisza- 
kui. Tokiu budu padiszakas • t v • • • «• • • v, •

virszininkas)

viska žino, o jaigu jisai rižtei 
manytu tavo galvos, tiktai pa
sakytu didžiajam v^zirui: 
° galva menuos kzeimininkoM 
ir ji tuo jaus maisze iii Stambu
lą (Konstantinopoli) nukeliau
tu. Supranti dabttrt

didžiajam

Amerika daugiau 
lazdukes, nes kon- 

FTed. Britten isz 
lllinojaus invede nauja rokun- 
da, nes vietoje paprasto masto, 
coliu ir 1.1, dabar naudos met- 
rikini skaitliu, panasziai koki 

, sklypai. Isz pra
džia bus sunku Amerikie- 
eziams priprasti prie naujos ro- 
•kundos bet in laika pripras.

mast i nes 
gresmonas

nenaudos 
nes

turi Kumpos
bus

Suprantu atsake
Peto.

(> dabar nueik pas vaitu 
ir pasakyk jam. kad in 
vena 
sziais

su
Kri- 
sze-atėjo m iliuzini

mizamais ir reikia, kad 
Krivena juos maitintu, nes jie 
ne del to tarnauja padiszukui 
kad badu kęstu, — tarė oficie- 
ris,

turi duot i 
muistą.

atsisukęs in szeimininka.
Gerai — atsake ansai.

Turkijoje buvo investas pa 
protys, kad kaimas, kur apsi
stoja kareiviai,
jiems butą, painia ir
Visi kaimo gyventojai paeiliui 
turėjo neszti ta sunkuma. K a 
daugi kareiviai apsistojo nie- 
anoje, tai Peto iszpuole pirmu
tiniam eile pradėti; per ta5 
jisai, niekam nieko nesakyda
mas, nuėjo in kita triobos ga
la ir paliepė savo moterims ga
minti Turkams valgi.

Kada valgis buvo
:ia Peto motina isznesze ma- 

ir pastate ana ant 
kiemo po didelio rieszuczio me
lžia, ten kur ofieieris paliepė

gatavas,
M

ža >1 aleli pastate

va slat vt 1. a •
A rgi pn> tave namuose 
nei jaunos moteriszkes,

— paklausė ofi-
nėra 
nei mergaiti 
cieris >zeimininko.

Nėra, effendim — atsa
ke >zis.

— '1,'u tik esi vedės?
— Taip.
— Tai kodėl ne pat i paduo

da mums valgi ?
Mano pati sena ir serga.
Peto tyczia pamelavo, 

idant nukreipti Turko atyda 
nuo savo paezios ir dukters. 
Tiesa, žemesniems oficieriams 
uždrausta buvo kibti prie mer
ga i ežiu, tiktai 'krikszczioniu 
moterimis jiems, kaipo prigu
li n tiems prie vieszpataujan- 
czios tautos, valia buvo naudo- 
t ies.

Kareiviams bevalgant ant 
tilto pasirodė žmonių pulkelis. 
Onbaszi pamate pirmutinis. F*/ * ’— A! .r:.'A,
— tari* jis < ficieriui.

— Paži resime, 
mus ei'ti.

Tai buvo čigonai. Prieje ar
ti, čigonai sustojo ir godžiai

* va Iga nezius karei

>

ar ne komitetas

turi szale

žiurėjo in 
vius. Ofieieris tuo tarpu griau
žė kaula; nieko nesakydamas 
sviedė kaula in čigonu tarpa. 
Čigonai szoko prie kaulo ir 
pradėjo varžytis. Onbaszi ftiote 
kita kaula, vienas isz kareiviu 
— tteczia, kitas vėl — ožiuko 
galva. Čigonai varžėsi, 
raieziojosi ant žemes. Turkams 
tai labai patiko; juokėsi pilvus 
susiėmė. Ilgai jie taip mete či
gonams valgio szmotelius, kol 
jau nebuvo kas mesti, nes pie
tus jau pasibaigė ir Peto dau
ginus nieko ant stalo nestato. 
Čigonai paliovė varžėsi. Ta 
j u pesztyncir varžymasis? bu
vo tiktai nuduoti, idant Hnu-

varžėsi.

szeitnininkas pastatys degti
nes, mes gersime, o čigonai dai
nuos ir szoks.

Po valandėlės degtine stovė
jo ant stalelio, Turkai gere ir 
žiurėjo, kaip szoka čigones.

Sztai Onbaszi veQ rodvdamas 
in tilta tarė ofieieriui

— Žiūrėk, kasžinkoks žmo
gus. Ar ne komitetas.

Oficieri'.s dirstelėjo in tilta ir 
paliepė vienam isz kareiviu pa
imti ginklą. Kol kareivis viską 
tinkamai susirinko, keleivis 
jau netoli meanos buvo atėjės. 
Ant pažiūros apie ji nieko pik
to negalima buvo pamanyti. Jo 
kojos iki keliu buvo apvynio
tos storais autais ir apautos 
szikszilinemis naginėmis. Apsi
vilkės jisai buvo storais kai-> 
miszkais drabužiais. Vos tik 
ansai, svyruodamas 'kaip an- 

prisiartino prie kareivio,
szisai suniko:

— Sustok!

lis

ir paemes už 
siprando atvedė pais oficieri. 
Kad ofieieris neimtu buvęs ge- 

degtines, jisai Imtu paste
bėjas, kad keleivis ypatingai
dilbtelėjo in ineanos szeiminin- 
ka, o szisai ta'ipogi jam akimis 
atsaike, tai buvo kalba be 
dzin.

ros

zo-

— Isz kur tu?
ofieieris.'

Keleivis, trypdamas ant vie
tos, pakraipo galva ir atsakepakraipo galva 
miikeziodamas;

no>.

t O ?

v
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Pittsburgė yra tokiu merginu,

1

pa klauso

A sz..e..i..isz... p- p- pi>ja -
I

Kuom užsiimi?
Av-v-vis g-g-ganau.
O ar nedarai t u komite-

— B-b-be
cziojo ir nidko isztarti negale- 
.)<»•

p-p-pe — mik-

Komitetą žinai ?
N-n-ne ž-ž-ž... — atsaky-

lamas taip juokingai kraipėsi 
kad Onbaszi neiszkente nepa
suk c < :

Meszka.
d’i'kra meszka

(

pritai'e
ofieieris ir atsisukęs in čigonus 
pak'la use:

Ar jus turite meszka ?
Ne, szirdele, pastipo mu- 

atsake čigonai.

imkite ji, tegul szo'ka

cigonu

su meszka
— Na tai sze jums meszka;

o atsi
sukęs in kadrnieti, tarė anam: 
— Szok, jaigu nenori, kad isz 
tavęs komitetą padarycziau ir 
k a 1 e j i ma n in mescz i a 11.

Tuoj'aus vienas isz
pradėjo groti ant birbynes, ki
tas rnuszt.i būgneli, o freezes, 
paemes ilga maiga, indejo ana 
kaimiecziui iu ranikas, užmėtė 
ant kaklo virve ir iszvedes ome 
szokinti viduje szokancziu či
gonu rato. Turkams szitai fe
bai patilki). Paszoke koki pus
valandi, čigonai nutilo ir, gave 
nuo Turku kelis pinigus, pra
dėjo ruoszties in kelione. Tuo 
tarpu Peto pasirūpino atsisto
ti taip, kad keleivis galėtu, 
Turkams nematant, in meana 
insprukti. Laimingai atlikęs ta 
darba, Peto isznesze Turkams 
paduszkas ir visi jie, nei'szski- 
riant nei to, kuris ant sargybos 
stovew, sunkiai sumigo.

Turjcu kareiviams, lauke be
miegant, trioboj keleivis, pasi- 
sveikinos, kalbėjo su motina, 
senute ir seserimi, nes tai buvo 
Peto sūnūs, Stotinas.

Ka wznairuoja ant vaikinu, 
Mrtitele, del ju per prasti, 

Del to, kad nenuskusti.
Ncsenei kokia tai mergina 

pribuvo,
Isz kito miesto, tai ir juoku 

buvo, 
Munszaine bjaurei nusilakė, 
Jog žodžio negalėjo isztarti.
Po teisybei ir daugiau 

tokiu yra,
Ka mėgsta guzute ir byra, 
Ne viena už saves nepila, 

Tiktai tiesiog in gerkle pila.
‘ x< *

Skulkine saluninkas turėjo 
ba rtenderi, 

Badai mergina ar moterį 
Nubodo bartenderiaut,

Norėjo saluninkas už locna 
paežiu gani.

Pa p ra sze palicmonus, 
Už brolius, 

ddeji tuojaus ir atpleszkejo, 
Be parduno taszczyli norėjo,

Iu bažnyczia ant szliubo, 
Bet da laisnu isz korto ne buvo.

Nubėgo, laisnirs iszeme,
O ir kita mergina •paėmė. 

Nuėjo, szliuba gavo, 
Tuojaus pas save pargabeno.

Kaip pirmutine tai paregėjo, 
Graudžiom aszarom apsiliejo, 

Vargsze an’t juoko pasiliko, 
Dideliame varge liko.

Jaigu mergina protą turėtu, 
Tai toki rakali pamokytu,.

Gerai paszokylu, 
Ir pa pelnyt u.

>!<

Isz kur tai in Szenadori 
mergina pribuvo, 

Ir tuojaus maižiesziuka gavo, 
Juk ant svieto visaip atsitinka 

Ne kožnai tokios dovanos 
patinka' 

X*
Mano sesutes rūteles,

S k a i s c z i o s l e 1 i j e l es, 
Ar žinote, jog boba kvailai 

nobažna. 
Tai jau szpielis ir gana. 

Kas isz tokio nobažnumo 
daigu neduoda žmonim 

s pa kai n ūmo ?
Bobos privalumais, 
Vaikelius augint, 

Nuo viso piketo gint. 
Liežuviu nevedžiot, 

Snukiui valios neduot, 
Norints nobažna iszrodo, 

Ka i p szventa bezde pasirodo, 
Kaip gyvate akis nuleidus, 
Ir visu ledoku pripurtu's.

Puczesi kaip utele,
O nežino kvaile, 

-Jog puikybe, tai g riekus, 
Isz tokio nobažnumo niekas.

O ir protas kaip perekles 
v isz tos.

Vvras isz tokios ne turi 
jokios naudos, 

Ba ne szven-ta diena vyras 
atilsio ne turi, 

Bobele bažnyežioje, o pdts 
vaikus ir puodus apžiūri. 
Dorybe milte re dabina, 

O ne kryžiai ir iszkaplieriai 
ka apsikabina.

I )a ugelis vyru * rugdja i sz 
' ■ -visu sztiliu,

- Jog prikivėišeb davMku, ’

•»

9

:!<

laikrasz- 
ir 

nes tai ne- 
Vienok

užauga

kareiva iavimui.
nuo

kad sz io,| e 
dvi-de-

Pasitaiko, kad kasyklos už- 
gniuva daug darbininku; neti
kėta ektipliozija apjakina ir už- 
kurtina daug žmonių; teatro 
lubos i n lūžta ir užmusza dau
gybe, ir t nujaus visi
ežiai skelbia tas nelaimes 
žmones indompuja, 
paprastai atsitikimai. 
tos paežius apielinkes moky
klose daugiau vaiku
raiszu protuose arba kilnume, 
turėdami nesveikas akis ir 
ausis, nesuimant visas nelai
mes ir suskaitant visus nelai
mingus atsitikimus, ir tai yra 
dėlto, kad sunku žmones ūžiu 
terosuoti tuom dalvku.

Daugiau neg trccz dalis vy
ru egzaminuotu, buvo atrasti 
netinkamai)
Tas netinkamumas paėjo 
nepriežiūros kūdikystėje, kuo
met visus trukumus butu buvę 
galima pagerinti ar panaikinti.

Apskaitliuoja,
szalyje randasi apie 
szimts penki milionai moky
klos vaiku. Tame atsitikime, 
apie septyniolika milijonu isz 
ju negauna tinkamos priežiu- 
rios sveikatos žvilgsniu, kuo
met mokykla lanko. Vaikai vra 
reikalaujami iifstatymu pri
verstinai mokvklas 
beveik visose valstybėse, 
tik biski daugiau

iitstatvmu
lank vti 

bet
negu pme 

tu valstvbiu teturi medikales 
priežiūros instatymus, ir tie 
instatvmai veikia tik miestuo
se ir parinktuose distriktuose.

Jungtiniu Valstybių Vieszo- 
Sveikatos Biuras, buvo ilga 
lai ka 
vaiku

buvo 
t vrinedarnasužimtas

fizine padėti in va iriose 
szios szalies dalyse.

Priesz duosiant pagelba vai
kams, reikia žinoti ar jiems ta 
pagęlba tikrai reikalinga. 
Daug vaiku parodo reikalin
gumą isz pirmo peržiūrėjimo, 
bet dauguma kitu,,kuriems rei
kalas vra didesnis, nephrodo 
jokiu ligos ženklu ant pirmo 

V* •• 1 ® *1

tikrai

peržiūrėjimo tol kol pasidaro 
pervelu sulaikyti pasekmes. •

Dauguma tėvu ir motinu no
ri, kad ju vaikams mokyklose 
sektųsi. Jie nori kad jie kitus 
virszvtu moksle, ir kad gautu 
kuogeriausi mokslą. Tam tiks
lui rejkalaujamas sveikas pro
tas sveikame kūne. Vaikas tu
ri būti fiziniai sveikas kad ga
lėtu priprasti prie atmainos 
nuo namu in mokyklos kamba
rį. Nes mokyklos kambaryje 
patemijami visi tie trukunlai. 
kurie pirmiau ne buvo matomi.

Vaikas geroje sveikatoje ga
li greitai mokykloje progre
suoti, bet vaikas būdamas 
prastoj sveikatoje, ne tik kad 
negales progreso daryti, 
gali būti nukeltas žemesnen 
kleson. Toks vaikas gali labai 
moksle nusiminti. Tai yra vie* 
na isz priežaseziu, kodėl vai- 

atsitikimu 
apleidžia mokyklas labai anks
ti. Tėvai kartais nesupranta 
priežasties kodėl ju vaikai ne
gaili isz mokti arba progresuo
ti greieziau, ir ne žino, kad ju. 
vaikai fiziniai nėra tinkami. 
Tėvu ir motinu priederme yra 
sužinoti, kiek tik galima, apie 
ju vaiku sveikata. Kad tai pa- 

kad 
gantu 

i szegza minavimu

kai daugumoje

bet

a t sake

— Kur t u taip ilgai buvai t 
kiauše’jo senute — jau puse 

metu, kaip tavęs nematome.
-— Per pu no metu vos tik 

puse darbo a'tlikau —
Kurgidmvai? ’■ ;
B irva u Serb i jo jeh U-

n i jojo, o Bulgarijatai visa isz*- 
vaik'szeziojau ske'rshi ir iszil- 

; Cfti. Tolinusi hna

t '___ .
ga, kuri privedė prie 
jei nėra gydoma tinkamai 
szi liga pradeda labai iszsiple- 
toti Amerikos mokyklose Jei 
mokykloje nėra medikales 
priežiūros, ne gali būti tikras 
kad tavo sūnūs ar mergaite, ta
vo sesuo ar brolis, sėdi arti 
vaiko, kuris turi trakoma, ir 
nuo kurio ta liga gali kitiems 
prilipti.

Gana didelis vaiku skaiezius 
prastas 

akis arkokia nors akiu liga 
no prie- 

a kili
mo užaugus, o kituose atsitiki
muose vaikas ne gali laikytis 
su kitais moksle vien tik kad 
ne gali gerai matyti. Kiekvie
nas vaikas turi būti nors svki 
in metus gerai iszegzaminuo- 
jamas, kad iszvengus ligų, ku
rios apsunkina kaip protines 
teip ir fizines pajėgas.

Prastos akys sulaikys tavo 
vaika moksle, ir jei tuojaus ne
bus prižiūrimos, akys gali am
žinai sugadintos būti.

Geros ausys, teip-pat kaip 
geros akys, teip-pat reikalin
gos vaikui kuris nori greitai 
irtis mokslo bangose. Medi- 
kalis iszegzaminavimas paro
dys austi padėti, ir tinkamas 
gydymas gali visus trukumus 
panaikinti.

Meidikale mokykloje priežiū
ra atranda ne sveikus adenoi- 
dus ir tonsilius. Dažnai vaiko 
progresas mokykloje pageri
namas kuomet jo tonsilai esti 
iszimami. Teip pat daug aty- 
dos kreipiama in dantis.

Ar nori kad tavo vaikai- li
tavo kaimvnu vaikai užaugtu 
in tvirtus vyrus ir moteris? 
Ar nori pagelbėti prie padidi
nimo žmonių fiziniu ir protiniu 
veikianeziu pajėgu, tuomi pa
gerinant ekonomine* padėti? 
Jei teip, tai stengkites kad 
sveikatos biuras rūpintus me- 
dikale mokyklose priežiūra. 
Kiekvienas vaikas turi teis© 
prie sveikatos ir prie tos sveL 
katos apsaugojimu.

nėra

musu smok v k lose tu i i

Daugumoje atsitkimu 
žiūra gali privesti prie

J

F.L.I.B.

W. Szneideris ir Simus
GBABEORIAI.

l

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

t

LietvritskM GraboriM

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius para] 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieinama prekes.

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

Bell Telefonas 149
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Kurios apie mimus neadboj^i, 
Tarp sa'Ves liežuvius vedžioja, 

Pas kitas bobeles reikalus 
turi,

Grincziu ir dukrelių vikai - 
 __ neprižiūri.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAs

HANOYCITYGRABORIUS

l * • i‘ > M>» 11”-- i'*1^ c '■ **>4. lyto pU -1” "i r i>

Laidoja kunua numelrellu. Pasamdo 
f 1 ii J 4.r J'-uJ J 'r ’ 'L ■ 'į ", _ J-. '■ ,.'‘1 l!\ # "

huvvilivviiiųo ųoi IRiUVVUVIUf All&Bb* 

tiniu, vėsėti J u, pasivažinėjimo ir t~.t 
rton iv O*

Laidoja kunua numelrellu. Pasamdo 
automobilius del Uldotuviu, krikfcs* 

t. j.’i, .. ..j* „ ' .. . .... ui l r 1 . . ... * -1 <

darius, reikia reikalauti 
visi vaikai mokykime 
medi kai i i 1 B t ■ 1 I ■ <.< > U II IVB I

kad visi fiziniai trukum u bu- , 
tu pataisyti. Jei toje mokyklo
je, kimia tavo vaikai lanko, 
nėra daromas medi kai is iszog- 
zaminavimas, reikia savo vai- • 
kus vesti pas savo gydytoja. *

Reikia atminti, kad mažiReikia atminti, 
trukumai gali tapti dideliais 
trukumais vaikui pradėjus ’ 
mokykla lankyti., Jei tie tru-* 
kūmai ne bus tuojaus panai
kinti arba pagerinti gali ‘pri
vesti prie netekimo ambicijos 
ir iniciatyvos, ir vaikas gali 
uža ugti negalėdama s* pat s sa - 
tos užlaikyti ir tu kurie jam

'•4 . 'Ll'« a * ' ' . a

*
M

M į

pridėrotu' užlaikyti.
n' ' * b r

r i

r

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVI 

PROFITS >623,358.02
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BĘD J 
82\ *-

Mokamo 8_c»ia procentą aat 
•udčtu pinigu. Procentą pride* J 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 3 
ir 1 Liepos. Mes norim - kad' ir ?! 
jus turėtumėt reikale ’ su mtira I 
banke nepaisant ar mažas ar .4 
didelis. <

»• f -■v*; <r r '

H. BALL, PresidtntM
G. W. BARLOW, Vic«-Pre«.
X E. FERGUSON, Kas. *
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dirbti gal ket-

KUNIGAS GUDAITIS DIRBA MODELI NAUJO MIESTO
ST. AUGUSTINE, FLORIDOI

Idant žmonys matytu kaip iszrodys naujadalis miesto St. 
i, arkitektas Fred W. Leist, dirba maža 

keturis 
tik dali miesto.

MIRE
AR MATE KAS SZITOKIA KIRMELIA

ih

f1

*

— Pelenu Diena Seredoje.
— Sniegas pradeda tirpti.
— Straikas užsibaigė. Ka

sikius pradės 
verge.

— Daugelis anglekasiu li
kos iszszauktais in kasyklas 
Panodelio ryta parengti kasyk
las ant darbo.

— Subatoje miestas iszrode 
kaip pedes dienoje. Žmonių bu
vo pilna ne tik isz miesto bet ir 
isz aplinkines.
pilni ir žmoneliai

Sztorai buvo 
nesigailėjo 

praleisti keliolika doleriu ant 
reikalingu pirkiniu.

— Sziadien suėjo penki me
tai nuo kada mirė mylema Ire- 

lukte redaktoriausna, norse, 
“Saules”
Lai silsisi

(

F. W. Boczkaucko. 
at silsi, 

atmintis josios pasiliks >zirdy-
se josios tėvu 
žinstamuju.

amžinam

ir daugelio

< >

pa

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Palieije aresztavojo d 11 
(Iraikus viena> isz ju vardu 
Tony (iinapiiolis, kurie prikal
bino dvi jaunas mergaite 
]>ah‘istuvavimo.
mergaites dažinojaj 
paliept' ji aresztavoti.

r p
nui 

sienosLevas
įpie viską

McAdoo, Pa. —
czis, 25 metu, eidamas jieszko
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SUBATOS RYTA PERSIS- Augustine, Floridoj
KYRE SU SZIUOM SVIETU, i modeli naujos dalios miesto. Keturios merginos per

menesius dirbo ta,ji modeli, kuris parodo ne

f
k ,k

**

BUVO PRABASZCZIUM 
TAMAKVEJE PER 15 

METU.
- t-

Tainaųua, Pa. - 
kun. Czesna, 

pranesze
liūdna žinia, 

Pet ras Gudaitis, 
prabaszezius czionaitines Lie

pa ra pi jos S.S. Petro 
o, persiskyrė su sziuom 

svietu Subatos ryta apie devin
ta valanda.

\ (“lioni.s turėjo apie ketures- 
/■inits met u, 

no apskriezio, 
pergy \'enes

r 11

ta,
prabaszezius, 
les” redakcijai, 
buk kunigas

Subatos ry- 
Mahanojaus 

‘ LSa u-

J

bet upes ir mares ant kurio plaukiu, ja maži laiveliai.
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paėjo isz Kau- 
Papyles parapi

jos, pergyvenos Amerike 15 
metu kuriuos iszbnvo T'ainak- 

parapijei. Kunigu buvo 18 
metu. Priežastis mirties buvo 
ilga plaueziu liga o norints gy- 
de.->i pas visokius daktarus, bet 
nelaba mirtis pakirto da jauna 
kunigą.

Laidotuves atsibus Ketverge 
su iszkilmin- 

I goms misziomis ant kuriu už-

ves

ryta Ta ma k vėjo

Vladas Vv- H’aszo dalybauti visu-žmonių
• • 1 • 1 • •

ti darbo užszoko ant freito, bet į
paslydo ir gavosi po ratais ku ii’ linkimo
rie ji pusiau perpjovė, 
mingas paliko tėvus, 
ir seseris.

N’flai- 
brolius

i

i>z aplinkines.
Velion s buvo mielaszirdingo 

budo kunigas ir su 
vaiku 

Kkai. 
tsiLi.

mažiausiu 
\ o draugi? 
amžinam <1

U
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pasikalbcda-
Lai silsisi

DU NEPRIETELIAI PRIETELINGAI
KALBASI SU VIENS KITU
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Hugh Seoott, garsus kovotojas Indijonu, dau- 
> daugeli Indijonu, kada tieji už-klupi- 

nejo ant baltuju gyventoju, su -Jeju ana diena su Indijonu va- 
prezidenta ('oolidge. 

Indijoniszku bildu.

Generolą
. geli met u adgal, padej<

du l niatilla kuris ana diena atlankė 
Abudu kalbasi su pagialba pirsztn

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

I )arbai eina 
vidutiniai, la t i-z kitur pribu uialszei, 

(’zi'>n 
lirbt lives:

Kewanee Boiler 
o., Bo s ( o., 

Lietuviu

Kewanea, III.

vusiems sunku g., 
randasi sekanezios 
Walworth (’o., 
Co., Peter Pump (’
Water Supply Co. 
ne didelis būrelis.

xaut i.
i

1 ’a ra p i joj
reikalai eina gerai ir malszei.

netikėjimą in 
priesZ ji ne bus

Dievą tai 
joki 

inro

J, ) 
pradėta 

bvla Bet Rubliu bandys 
dyti, kad Bimba nu tikslu nie
kino Dievą ir todėl 
ji sulyg instatymu

NELAIMINGA
KAZYTE/

KANT1CZKOS nrba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresnels apdarais, preke $1.50

y 
$
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Szis dv i-galvinis barszkut is lik
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reikalaus 
pa baust i. Isz Tikro Atsitikimo Czionais

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

•i

ko.s uzmusztas arti Fresno, 
t p ro

kada Selby Laki' karukas, kur: 
mot orinonas negalėjo 
dyt, trenki' in kita karuka prie 
Seventh ir Seven Marners. Su
žeistu.- nuvožė in ligonbutes.

czionais

suval-

nuveze
Lietuvei czionais gyvena 

nes \ ra labai isz^ime 
tia po visas dalis micj.to.

(’zio- 
kolonije

Rubin sako, kad yra skirtu
mas tarp žmogaus, kuris rim
tai jiareiszkia savo gilu insiti- 

nera,‘ ir 
kuris tiksliai, piktai 

Dievo varda.
gins advokatas I lotT- 

isz Bostono.

v ra A me rike.

Calilornijos ir padovanotas del Fresno kolegijos, kurios [— 
iesoriai pripažysta, kad tai vienas isz recziausiu atsitikimu — 
kirmėlė mi dviems galvoms.

kinima, kad Dievo 
žmogaus, 
szmeižia

Bimba
man isz Bostono. Jis pareLz- 
ke, kad inst;it\ inas apie Dievo 
pagarba yra ant knygų ir 
del Lralima versti žmones 
pildvti. Bet tos prievartos ne 
reikėtų daryti, kadangi tai ba

sa ži

L
Sziauliu apskrityje, 

patogi Kazyte N. Visi ja mylė
jo, visi ja gerbe, nes buvo dora

augo
DIDELE UGNIS SOUTH BEND, INDI JANO!

verst i

lu praj įžengimas prie1 z 
laisve.

I (

to

ir paveizdinga. mergaite, 
i krajojo 

sva jonesia
na džiaugsmo
jaunėsiu
pauksztyte laisva po era.

Pil-
savo
kaip
Te-

:; vėliai džiaugėsi su savo malo-

nes laisve.”
Kadangi Bimba kai 

visi
Lietuviai, tai abi 
vertimu-' ir ie:zko tulkiu. Bim
ba, jei bus inkaltintas, 
iiugszcziau.

International Labor Defense 
komitetas, kuriam 
Lietuviu moka po 
nesi, nusamdo savo advokatu 
ginti Bimba už laužymą pase
nusio instalymo apie 
niekinimą. Prie to

tuviszkai ir
b< 

liudininkai 
daro

■jo I .iv-

puses

skusis

daugelio 
10c in nu‘-

Dieve 
ji žada gin

ti ir Civil Liberties 
jei tik bus kreiptąjį

’Sa junga, 
prie jos. 

Mat, Bimbos byloje insivelia 
principas laisvai skelbti tiky
binius insitikinimus. Jei Bim 
ba liktu kalta:, kas labai gali 
būti, nes syki Supreme Court 
yra pripažinęs ta sena instaty- 
ma neprieszingu konstitucijai, 
tai gali gauti iki meta 
moir iki $300 pabaudos.

kaleji- 
V.

Pamėtė Gera Darba
Idant Butlegeriauti

nia dukrele ir svajojo apie jo
sios laiminga ateiti' — laukda-1 
m i kada Kazyte užaugs, kada 

už turtingo 
matvl i

gale-; iszleisli ja 
jaunikaiezio ir gales
jos laiminga ateito. Bet kada 

ant patogios 
kiti, 

aukso

Kazyte užaugo 
mergaites ir ji, kaipo ir 
pradėjo svajoti apie

Ii Amerika. Norints motinė
lė verke ir maldavo kad dukre
le pasiliktu savo tėvynėje Lie
tuvoje, bet ni^ko nogialbejo jo
sios malda v ilgiai; Kazyte užsi
mano važiuoti ir tiek. Prisiar
tino iszleistuviu diena,
ko kaimynai, Kazytės draugai, 
drauges, paskutini karta su ja 
atsisveikvt ir linkėti laimin
gos keliones.

Saulute slope
spindulius už medžiu 
niu, 
pauksztelei 
A t (‘i na tamsi
gamtuže ilsisi,
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Sztai didele ugnis South Bend, Indijanoi, kuri kilo vid urmiesHje tarp didžiausiu biz-
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iiiiii -Blodės padaryta ant pusantro milijono doleriu. Vienas ugnagesis likos užmusztas o ke
liolika sužeido.

T----------------------------------

Atismine jiai brangi 
kur praleido laimingai jaunai Į 

dieneles, motinos aszarasj

Lietuva, j ves, vaUga kentėjau ir vargeAmerika, te i p 
dorai 'kaip tėvynei.

pat
savo I >

vejelis
giedoja. 
pailsus 

Ka
noj

aukso 
virszu- 

aprimo putes, 
mist ojo 

nakl is,
vien tik 

zyte szi nakti ne miegos, 
turi keliauti in Amerika. Žir- 
gelei jau pakinkyti, laukdami 
Kazvtes iszei'nant. Kazvte at • «

M ot inele
savo miela 

galesezio 
dukrele, su

kad buvo

užsilaikė 
Buvo pa

veizdinga visame, pildė tikėji
mo privalumus, o
patogi mergaite, todėl ir jauni
kiu nepritruko, kožnas norėjo 
ja gauti už draugo savo gyve-

t
Kazvtes.

ir

miriau.
t žkase ir likos amžinai už-savo

ir maldavimai, kad 
tu iii svetima szalelia.
dabar susilaukė atvažiavus ii.
Amerika ?
tinante mirti, mehh* :

paszaukt u

nevažine- i mirszla Kazyte, tarpe svetimu-
Ka j i Į.i n.

1 kapo,
I reli, I i k lauko.Jausdama prisiar 

savo vvr< 
1 kunigą

į kada perbėgs pronimo, o ir svieto ligintojai 
teipgi rijo seile ant
Bet Kazyte staezei vniems at
sake savo szirdele ir su jeis ne
norėjo draugauti.

Vienas tokis svieto li.ginto-
Katalik vstes 

sparnu, pradėjo lankyti bažny- 
ezia ir nudavinejo 
mingu žmogum.
Kataliko, buvo tai tiktai mesz- 
kere, su kuria tikėjosi pagau
ti patogia žuVytia. 
susidraugavo su Kazyte ir ap
sivedė. Isz pradžia buvo 
szio no to, bet už kokio 
nusikratė nuo saves 
kaili ir pasirodė tikru

Įtik------------ „ _ - r- _ • |

ant ko jisai atsiliepe piktai:
Ne, to niekados ne padary-

kad jisai

i i

r*>

neallankys josios 
niekas nesukalbės pote- 

žverelis, jaigu 
kapa. Vien 

saulute rvte tekedama sa-
vo aukso spindulėliais apszvies 
aph'ista kapa nelaimingos mo- 

Sztai kokia laime at
idoje lai s-

siu. Kunigui ne vale pas tave Į teres.
rado musu Kazvtepažeminimas

“Žiūrėkite,

ateiti, nes butu
musu Socializmo.
d i jo ir sa'ke:
ve, kaip suslobo tai ir protas 
jiai susimaisze szaukdaina ku
nigo.”

Kazvte te 
dejavo: ” 
jauti kokiame jadejime 
ta tavo dukrele, 
savo nelaiminga kūdiki, t) Die
ve pasigailėk manės ir atleisk

1»’
užmigo

dukrelia 
plyszta.

jas, apsiden'ge Kiti szan- 
ana

voje szalelejc.
Todėl jaunos 

buk i te
j ežiais,
jliniu avinėlio, greitai persimai- 
j no ant vilko, kad po laikui, ne- 
reikėt u

K*
jus mergaites 

atsargios.
kurie
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dievobai-
Xuda vimas

Ant galt

i u jaunikai- 
apsidengia kai

Igiliai at; idusus,
() brangi mot inele ar Į

• 1 • ' • 1 -si nelaiminga Kazyte.

— Menka Dulkele.

S U -

gailestis kaip gailėjo-S
mirsz

melskis HZ

— (lilei 
amžinu

DuBtLTKVAJ 
T1K1ETAS

PHILADELPHIA
Washington’s Birthday

mano nusidėjimus! 
atsiduso ir 
miegu.

Laidotuves Kazytės atsibu
vo tikrai eicilikiszkai; ne krv- 

-r be jokim 
pagarbos. Vieni gere, kiti juo- 

visai neat,jausdami,

ne 
laiko 

avinėlio 
vilku. 

Pradėjo paniekint Dieva, tikė
jimą ir tauta, nes svieto ligin- 
tojas nepripažysta nieko. Imu 
zytei buvo sunku skirtis 
bažnyczia ir tikėjimu ir 
mirszti savo tauta. Tamsus 
debesiai prislėgė Kazytės gy
venimą. Su laiku josios vyras, 
pavergė ios d vase ir ji pradė
jo jam pri t aukauti. Susilaukia 
kūdikio, vyras stabziai 
prieszino ji duot pakriksztyt 
ir baisei korszino jeigu drystu 
kūdiki pakriksztyti. Bet Kazy
tės szirdyje da ne buvo visisz- 
•kai užgesus Dievo meiles ki- 
birksztclo. Ji troszko kūdikiui 
sutoikinti szventa krikszta. 
Viena khrta nežinant vyrui, 
nuneszo slaptai kūdiki pas ku
nigą ir pakriksztino.
-1,;

> ... 3.
Liundna pabaiga Kazytės.
Liūdnas Kazytės gyvenimo 

naszta., pakirto josios pajėgas 
ir paguldo ir lova isz kurios 
jau daugiau neatsikele. Sun
kios buvo josios kanezios ku- — *___ A .

Pentwater, Mich.
uaitine Lietuviszka
kas motas didėjo ir atrodo kaip 
Lietuvoje. Visi farm^rei mal
szei ir sutikime gyvuoje, o tai 
... I to, kad nejiranda namines 

kas czion ne naudo 
jo. Farmerei turėjo gera

• savo 
o ne kurie nusipirko ir po auto
mobiliu. Žeme czion derlinga ir 
ne brangi. Farmeris P. C. Bar
auskas pardavė 2500 buszolui 
bulvių už kurias aplaike 3,750 

i doleriu, ant jevu ir sodo pada
re 1,840. Tai matote, ka gali
ma. padaryti isz G0 margu lau
ko kurie v ra verti $5,590. Oras 
Ibai gražus, žienmos kaip ir nė
ra, ok ad truputi ir pasnioga 
tai greitai sutirpsta.

— Ūkininkas.

tarme I (|e|
I . .
kurios niel

Turime G Lietuviszkii
rius, G laiko valgomųjų tavoro 
sztorus, 7 turime naszle , 4 gy-

‘rv'’a I p jute, iszmokejo
3 muzi

kantai, kalvis, stalorim ir /ne
lengva, 

o kad ir

vanaszles, 2 naszlei, 
naszlei, 2 kazirninkai,

Žiema

g v varv

rug- 
skolas

* %

įo: ft 

t

V*:

geliales liūdnai 
galveles, f rasele

J 11

u Z- želi o, ne žvakes

gorininkas. 
sniego kaip ir nėra 
nupuola tai tuojaus ir sutirps
ta.

Baltruviene aplaike pakvie
timą idant priimtu in czionais 
idant suvaldyti jaunas mergai 
tęs nuo slankiojimo po idiezes 
naktimi, o kad gavo visu var
dus, todėl atlankys visas kaip 
neužilgo pribus.

— Abraomo Sūnūs.

re 1,840.

Czio-Saint Paul, Minn. — 
nais likos uzmusztas nežino
mas žmogus o 3 likos sužeisti.

Brockton, Mass. — Advoka
tas Rubin, kuris kaltins Bimba 
sako, kad, jei bus inrodyta 
Bimba naroisZkus tik “rimta
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Mrs. Hilda Stmie, ana diena
likos aresztavota 
rysta ir uždaryta kalėjimo. Mo-

už butlege-

tere turėjo gera darba už rasz- 
tininke didėlėje kancelarijoi, 
bet norėdama daugiau uždirb
ti pradėjo butlegeriauti ir aut 
galo pateko iii kalėjimą.

sisveikino su visai:. 
verke apkabinius

, szirdis isz
“Su Diev

Diev, mano brangiausioji neuž-
mirszkie tavo senu teveliu, ne- 
užmirszkie Dievo, iK'panie: k 
tikėjimo, buk tokia dora kaip 
ir czionai. Duodu tau szita ro- 
žaneziu ant atminties, lai
tau nuolat primena Dievo gė
ry bia ir meile tėvu.”
beh.n- gmmymmk sunra, pDo

Dukrele verke ir prižada isz- 
pildyti viską. Atsisveikina su 
visais, eina da in rutu darželi 
paskutini 'karta atsisveikint su 
gelialems. Vos pravėrė darže
lio vartelius, 
nulenkusios
krinta rodos aszaros nuo žaliu 
lapeliu; rodos visos vienu žo
džiu kalba: 
apleidi kas mus apžiuręs? kas 
mus apsaugos nuo szalnos? 
Gegute atliekusi in rožių krū
mą, kukuoja graudžei sakyda
ma: “Su Diev, Kazyte, Su 
Diev Kazyte!”

Kazytei gailestis suspaudė 
szirdi, veidelis apsipylė asza- 
romis susiskyno ploszteli 
lialiu, prisispaudė prie szirdies 
ir iszejo isz darželio, sodo in 

pasijudino 
isz vietos ir bego keliu, 
zyte da karta pažvelgė ii? savo 
gimtyni nameli ir in savo ne- 
laimingia motinelia prie var
tų. Po valandėlei visai isznyko 
isz akiu.

Kazyte, tu mus

Kazvte

ge-

tauta.
r>.

pasi-

vyrui

vežimą, žirge le i
Ka-

kad
Už keliu dienu 

N’u ve-

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 15c
2.

KAZYTĖS GYVENIMAS AMER1KE
T/7/1 n irir r» /%

kosi,
tai szermenvs.
palaidojo vela laisvai.
že lavonu ant miesto kapiniu, 
o kada kuna dojo in kapa, vie
nas isz pasaulio ligintoju —t ci- 
ciliku, su pasisziauseis plau
kais, raudona nektaiz.a, 
stojas prie kapo pradėjo 
spy ožiu — kalba:

Žiūrėkit, susirinkia drau- 
ipV, kuri 

pažino laisva gyvenimą ir lais
vai mirę.,Netikėjo in poterius,

• prie

Iltis i- 
tavo

I

h

i <

gai, sztai musu drauge

ne szauko.; ilga-skvernio 
savos laiko mirties. Lai jiai bu
na garbe o ir jus imkite pavyz
di nuo jos!”

Dangus apsiniaukė, vejas 
liūdnai suuže rodos atjungda
mas Kazytės duszios suopulus, 
rodos Kazytės balsas davėsi 
girdėt isz grabo: “Nelaiminga 
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Panedeli, 22 Februariaus
Specialiszkaa Exkursinis Treinas

............ .............................................. ......... .............

Isz isz ryto
Shamokin .................................... 5:10
M t. Carmel............................ .. .. 5:1 o
Ashland............................................ 5:53
Girardville.......................... ..  . . , 5:59
Shenandoah . . ..................  5:40
Mahanoy Gity (Tikietas $3.25) . .. 

.....................................................  ..’ 6:22
Tamaqua (Tikietas $3.25) . . .6:46 
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
czia vakar in virsz-minčtas sta
cijas.

Ant Readinizo Geležinkelio
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