
v
1 t

L •i!1“

!

• ♦

M
t

n-s;

'WWW
’;:r

1
Z

►ee e wwwowwwwwwwwww^wwwwwwww ww^ www^w^ww**w<kk^^4>WI *

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates on Application

YEARLY SUBSCRIPTION |3.00

PUBLISHED BY THE
W. D. BOCZKOWSKI - CO 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

No. 17 m *NTIRKD AT TH* MAH A NOY CITY. PA/ 1MTBRSD AT TH* MAHANOY CITY. FA., \ ’ te.Vroai-orrio* a* b*oond olas* mail mattbhJ f pĄ

ISZ AMERIKOS
DUKTĖ NUŽUDĖ MOTINA; 

MOTINA NUŽUDĖ 
DUKTERĮ.

tam pat i 
ne- 

isz ligonbutes,

Cleveland, Ohio. — Hazle 
Cowles, 32 metu, nužudė savo 
motina 62 metu, po 
atome sau gyvasti. Duktė 
senei sugryžo
žinodama, jog daugiau nepa- 
sveiks ir negales ilgai gyven
ti. Idant nepalikt senutes mo
tinos vienos ant svieto, nutarė 
idant abidvi mirtų.

Buenos Aires, Argentina. — - 
Emilije Franco Carughi, kuri 
atvažiavo isz Filadelfijos su 
savo 15 metu dukteria, nužudė 
jaja už tai. kad be josios pave- 
linimo nuėjo ant maskaradinio 
baliaus. Motina buvo staigaus 
budo ir labai rustai augino sa
vo vaikus. Kada dažinojo kad 
josios dukrele be pavelinimo 
nuėjo ant baliaus, lauko ant 
sugryžtanezios dukreles namo, 
insmeigdama jai peili in szirdi 
kada i nėjo in savo kambarį.

7 PRAŽUVO, 25 SUŽEISTI 
DEGANCZIAM HOTELIJE.

Harleyville, N. Y\ — Ugnis 
sunaikino Schindlerio hoteli, 
kuriame pražuvo septynios 
y pa tos, 25 
nesuranda. Keli isz sužeistųjų 
mirs. Ugnis kilo 2 valanda 
naktije ir svecziai neturėjo lai
ko gelbėtis, nes liepsna buvo 
užėmus k'dhiA^fsii TOftiUkada 
pabudo isz miego.

pražuvo
sužeisti o szesziu

ko gelbėtis, jies liepimą buvo

JAUNA MOTERE BANDĖ 
ATIMTI SAU GYVASTĮ.
Chicago. — Li'llije Rutkauc- 

kiene, 26 metu, norėjo atimti 
sau gyvasti su pagialba truciz- 
nos po susi'liarimui su savo vy
ru,
nes vvras

nepasiseko, 
užtėmi u<>

nuvežė
Vvras

l’žmanvmas 
iii laika

bonkute moteres rankoje, isz- 
inete isz ranku bonkute kurio
je radosi da puse trueiznos, pa- 
szauke ambulansa ir 
kvailiuke in ligonbuti.
taip tuom persitune, jog iszge- 
re puse kvortos munszaincs ir 
ji turėjo nuvežti in ta pa ežia li
gonbuti. Dabar abudu guli sza- 
lc viens kito ir apmansto savo 
kvail v be.

UŽEIS PABAIGA SVIETO, 
BET NESIRŪPINKITE 

APIE TAI.
Chicago. — Profesoris R. E. 

Moulton isz czionaitinio unb 
versiteto, apskaito kada ateis 
pabaiga svieto, bet pataria vi
siems idant apie tai nesirūpin
tu dabar. Kožnas gali suskai- 
tyt kada tai atsibus
Musu svietas turi sziadien 
OCH),000,0(H) metu, 
gyvenimas

saule pri-

b

ir taip: 
o

Paprastas 
tokios planietos 

kaip musu žeme yra 1,000 kar
tu 1,000,000 kartu .1,000,000 
metu arba 1,000,000,000,000,- 
(MK) (vienas kvadrilijonas me
tu.)

Kada laikas ateis,
siartins per arti prie musu že
mes ir — piff! — bus po vis
kam. Kaip užgesiname žvake, 
tekis bus galas musu žemes.

Ant menulio nesiranda nie
ko, tiktai pustynes ir mirtis; 
ne žemes, ne balso, ne szviesos 
*— nieko. Diena ant menulio 
turi 29l/ž musu dienu ir nak- 
eziu. In laika tosios dienos — 
apie 15 valandų per para, sau
le kaitina nemielaszirdingai 
savo spinduliais.

Kada saule nusileidže, tuo- 
jaus prasideda tamsi naktis ir 
in laika dvieju valandų viskas 
eusząla. j,I .1 M

$12,100 už vyr :
MIRTI

KLIUBAS TURI UŽMO
NASZLIAI KURIOS X£Y- 

RAS MIRĖ NUO. 
ALKOHOLIAUS.

Supreme

sanariu 
t uri

buvo
kuris

susirenka
laika,

Trenton, N. J. - 
sūdąs užtvirtino viroka žemes
nio sūdo kuris apsodino nasz- 
lei po mireziai Juozo Bonievs- 
kio, 32 metu, idant Lenkiszkas 
kliubas iszmoketu jiai $12,100 
atlyginimo už josios vyra.

Bonicvskis
Lonkiszko kliubo, 
savo narna in kuri 
sąnariui praleisti 
Bonievskis per 24 valandas lo- 
szc kazyras kliubo ir gere per 
visa ta laika, o kada atėjo nft- 
mo girtas, mirė ta pačia nakti 
nuo pervirszinio gorimo alko
holimis.

Motore apskundė kliuba ir 
sūdąs pripažino
motorei ir josios dviems 
kams.

bet

atlyginimą 
vai-

imliausias nuo 5 lyg 10 
in kalėjimą. Garrett la 

o

nuo

c*
NUŽUDĖ SAV/įi’PACZIA 

ISZ JUI..KO.
York, Pa. — Farrnefis Povy

las Garrett, prisipažino prie 
nužudinimo savo paezios ir li
kos 
met u
diena bandė nuszau’ti szeszka 
kuri mate prie grinezios, 
kada jojo neužmusze, inejas in 
st ubą, paszayįc in savo moto
re: r<l 
tave nuszauti.1 
pataikindamas 
moteriai in galva. Porele gyve
no dideliam sutikime ir netu
rėjo tarp savos jokiu nesupra
timu.

LukaufT^^hvV, galiu da 
Szuvis puolė, 

nelaimingai

Mare
gal turi dau-

BOBUTE TURI 148 
IMPEDINIUS.

Dillow, Fa. — Alrs.
Szmats, 83 metu
ginu genezių ne kaip kita ko
kia motere visam Amerike. Tu
ri jiji 64 aliukus, 83 pra-anu- 
kus ir viena 
Motere vra
pati naminiu darbu.

pra-pra-anu ka. 
sveika ir užsiima

Pulkas

SZUNES SUDRASKĖ 
ŽMOGŲ.

Yonkers, N. Y”.
iszaIkusiu szuniu užklupo ant
Harry Griffith, berankio, mylc 
kelio užmiestyje, kuri sudras
ko ir baisiai apgraužė. Žmogus 
gynėsi su viena ranka kiek ga
lėdamas, liet tujų bestijų nei il
ga lojo.
mobilius surado gulinti lavonu 
ant sniego.

Pravažiuojant is auto-

JAUNAS MILIJONIERIUS 
SUDEGE ANT SMERT.
Chicago. — Fridrikas B. 

Pearson, 30 metu, kurio levas 
mirė trys metai adgal, palikda
mas šuneliui turtą verties ke
liolika milijonu doleriu, sude
gė ant srnert, nuo ugnies kuri 
kilo nuo pape ruso, 
Ola ridge.

hotel i je 
Jojo drangas John 

Hogshead vos iszsigiaibejo pa- 
naszios mirties.

Abudu vyrai sugryžo in ho- 
valanda po

girtnokliszkai orgijei lankyda- 
Visas

t ei i apie penkta
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Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
VAIKAI SUSZALO

TRUKDĖ
300 VAIKU SUSZALO ANT 

SMERT SIUNCZIAMI ISZ 
MOSKVOS IN 

VORONEŽĄ.

ro 
ma sako, i HZ

Berlinas. -— Lokal Anzeige- 
gauta isz Maskvos telegra- 

kad pakeliui
Maskvos in Voronežą traukiny
suszale szimtai vaiku. Tie vai- 

s, pri
klausė benamiu vaiku būriams 
ir gyveno pleszimais ir vagys
tėmis. iie buvo Maskvos polici
es aresztuoti ir neszikloniuose 
prekių vagonuose pasiusti in 
Voronežą. Kai traukines at 
vyko vieton ir vagonai atida
ryta,

kai, viso apie tris szimtu

rasta vaikus negyvai su- 
szalusius.
BAŽNYCZIOS STOGAS IN- 
GRIUVO, DAUG UŽMUSZ- 

TA IR SUŽEISTA.
Vienna, Autrija — Telegra

ma isz Zagrebo pranesza, kad 
nedideliame Kroatijos mieste
ly Marovicani ingriuves sto
gas palaidodamas griuvėsiuo
se kelis szimtus buvusiu baž- 
nyczioj maldininku. Kiek žmo
nių užmuszta ir sužeista, 
kas esą sunku pasakyti.
LIETUVOS KARIUOMENES 
BŪRYS PUOLĖS LENKIJA. “

Vienna, Austrija. ■ 
ežia pranoszimas isz 
vos skelbia, kad būrys Lietu 
vos sienos kariuomenes 
verže in Lenku teritorija neto- 

Laiikiama, kad 
kerszto

kol
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SZIAULIU NAU-

MOTERE MEDŽIOJO
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Trenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso mato |8.0Q 

Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso mate'

I«aUzkoB ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adrMtfT
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MAHANOY CITY, PA. į

W. n. BOCIKOWNKI, Free. A ■<»
P. W. *IMJ£KOWSKI. K4iUr 37 METAS 

‘  :—

ANT ŽVĖRIŲ AFRIKE
BANDĖ “

JIENU” REDAKCIJA 
ISZSPROGDINTI.

Sziauliai. — Vasario 2 d. S 
vai. rvta i i Sziauliu Naujiena 1 ♦
Redakcijoj rasta nakti pro isz- 
muszta Įauga inmesta užtaisy
ta. Vokiszka ran'kine 
kuri laimei kažkodėl 
nesprogusi.

Tuojau pranerta 
t racija i, liet pasirodo, kad ap

, o 
tik 

Piktadariu,

granata, 
iszliko

I
adminis-

skrities virsziniiįksKrities virszimiįkas serga 
policijos vadas atsilankė 
pusiau deszimtaJ [ ".............. ,
žinoma, dar nesušokta, bet no
rą abejones, kadį tai darbas tu 
paežiu “patriotu/’ kurie, ligi 
sziol degutu įr szluotomis 
ginkluoti “žygdarbius” vare.

r Mpatriotu, 
įr

žygdarbiusi i

(
VAGYS DARBUOJASI 

SMARKEI.
Szaulcnai, Sziauliu apskr. — 

Apie mus szimet vagiu užderė
jo. Nors juos visuomet polio, 
suranda, bet nuo aviu 
atgint i, 
da. Isz 9 in 10-11

negali 
net per pamafvs.

S
avis

len- 
/iaulenu 

dv. net 5-kias avis iszuesze. 
Vagis iszsinesze visu lygiai — 
pono ir kumiecziu po viena. 
O 14-11 Levikainiu K. R. dvi 
avis per pamatus i’-ztrankc 
isz tvarto.

pamatus

yjl 
bižM 1

■lt •ii ■ 
i

* 
t
'1,1

Ii Poklaj ( ?).
Lenkai imsis 
priesz Lietuvius.

Washingtonas. Elta.

Gautas 
\rarszu-

insi-

žygiu

Z* > II.
26. — Pasirodžiusios spaudoje 

Lietuviu—Lenkužinios apie 
susirėmimą prie demarkacijos 
linijos ties Padgajumi 
atatinka tikrenybėje. Ginkluo
ti Lenku policininkai 
demarkacijos linija, 
musu pusėje 'kinti
bet musu policijos buvo apsup
ti ir priversti pasiszalinti. 
Liet. Pasiuntinybe Am,erikoje.

ne-

i poroje 
pradėjo 

medžius,

BIMBA IR DIEVAS
BIMBA SAKO KAD NE 
DIEVAS SUTVĖRĖ ŽMO

GŲ, TIKTAI ŽMOGUS 
SUTVĖRĖ DIEVA.

Bimba, redaktoris 
pastatytaslikos

miesi po visokes urvas, 
kam ha ris radosi liepsnoje, ka
da Hogshead pabudo, o ir jojo 
drapanos jau doge. Ant riksmo 
atbėgo kotelio tarnai ir užgesi
no liepsna. Piersonas kone su
degė ant anglies. Tame laike 
hotelije radosi apie 400 sve- 
cziai, bet niekas nežinojo apie 
ugni.

Tėvas Piersorio, buvo prezi
dentas Standard Screw kom- 
pąnijos. . j j . t j . 1 taikė mtazos#

1

i k

czionais
Da randasi to-

Brockton, Mass. — Antanas 
Laisves,” 

priesz suda, 
kurio teismas prasidėjo czio
nais, už paniekinimu Dievo, 
kunigu ir visko kas yra tiki- 
miszko. Ant prakalbos laiky
tos Sausio menėje 
Bimba sake: ”
kiu kvailiu, kurie tiki in Die
va. Mokslas ir tyrinėjimas man 
parodo, kad norą Dievo. Ne 
Dievas sutvėrė žmogų, tiktai 
žmogus Dieva.”

Pagal sūdo apreiszkima tai, 
tasai teismas vra visai nerei
kalingas nes lai yra nesuprati
mas tarp dvieju partijų Lietu- • I• IVI u.

Sude buvo gana juoku kada 
Jonas Ba'lonis likos paszauk- 
tas idant 'butu nekuriems tlu- 
moezium. Kada jojo sūdąs už
klauso ar supranta Angliszkai, 
tai jisai atsake “ no. y ,

fl Allentown, Pa. — Ant 
laidotuvių praloto Massono at-
silanke daugiau kaip 8,000 
žmonių. Kardinolas Dougherty

• !■ •.. ii;..

i

DARBUOJASI.
Vickszna i, Ma že i k i 11 

“Katalikinimo” 
pastaruoju laiku ežia iinta va 
ryti sistematingai. Vartotoju 
bendrove pere jo in kunigu ran
kas; jos name tilpes Vieszasis 
Knygynas ir skaitykla,, kuris 
buvo bonzaliszkas, iszmestn isz 
buto ir vietoje i n kurt a

apskr. 
darbas

Bankai 
in

“ Katu
li kiszkos blaivybes party vinis 
‘ ‘ kromel is. ” 1 dandies 
bei Kredito dr-ja pateko
Ūkininku S-gos globa. Tania 
ves visuomenei p-les Z. Gird- 
vainytes knygynas (jame galė
jo g? 
berods, 
kiant,” 
vuoja szpitole, su 
kais raszt-plaikiais. Paszalinta 
nuo vietos vietines vidur. 4 kl. 
mok v klos

auti i n va i r i i ų 1 a i k ra szczi u), 
klerikalams 

užsidarė.
44 vei- 

Už tad gy- 
kademisz-

Ant deszines stovi Mr Dallett Wilsoniene i‘sz Washin (f-

e:
.M^l

į

. . "T.

’4v<

S

tono kuri medžiojo ant visokiu žvėrių Afrike. Draugavo jai 
josios brolis ir daug juodųjų tarnu. Ana diena sngryžo namo 
su daugeliu puikiu kailiu nuo žvėrių kokius pati nuszove.

KUNIGAI KVIECZIASI ŽY
DU RABINUS IN TALKA.
Kaunas.

pranesza, 
ministerija Sausio 11 d pasky
rė Žydu tikybiniams reikalams 
taryba, kurion ineina 
na i.

Tai tarybai pavedamas’ su- 
instatymo projektą, 

kuris nurodytu ka ta taryba 
turi veikti.

Rabinu viliojimas in Kriksz- 
czioniszka bueži eina ii* kitais 
frontais.

Žydu Ortodoksai, 
diszkieji Krikszczionys, greta 
Žydu bendrdbrneniu steigia ti
kybines bendruomenes ir pri-

— Laikraszcziai 
kad Vidaus reikalu

9 rabi-

sidarvti

sideda pri Chodso, Zydiszkojo 
ūkininku sąjungos draugo, lei
džiamojo “ 
c i ozo ratelio^ 
czioniszkai Zvdiszkame 
rasztv dedami
Szmulk.€zezio ir kitu Žvdisz- 
kiems Krikszczionims kompli-

Kovnar Cait” 
Sziame Kriksz- 

laik- 
kunigo

ofi-

RENGIA EXTRA EKSKUR- 
CIJA IN AMERIKA.

Lietuvos tarptautinio banko 
direktorius p. Romanas 
szia szi Pavasari

Kaip Valdžia Pasielgi- 
neja su Žmonimis 

Lietuvoje.
4

A. Lazauckas isz Wilkes 
, aplaike sekanezia 

gromata isz Lietuvos nuo savo 
szvogerio, kurio pravarde pa
silaikome sau:

nuliūdimų prancszu

; Barre, Pa.

“Su
jums, jog asz szveneziau Kalė
das uždarytas kalėjimo. Szvo- 
grreli, kaip kas nelaimes pats 
jeszko, bot ji atėjo pati in mu
su grinezele, ne tik man teko 
vargt, bet ir mano senam tėve
liui reikė pamatyti kalėjimą 
ant sejiatves, o kaltes ne buvo 
ne tiek kiek už nagu inside- 
tum. Nors trumpai jums apra- 
szysiu atsitikima, kaip Lietu
voje valdže pasielgincja su 
žmonimis. Pirma diena Kalė
dų, atėjo pas mane tėtukas, asz 
važiavau pas uoszvius in sve- 
czius o jisai pasiliko pas mane 
pabūti kėlės dienas. Kada par
važiavau 11 valanda vakare, 
tėtukas iszejo 
Iszgirdau prie

L

'f

.1

■Į

1

kalbos 
visuo-

i i gera Katalike”

num ta i ir pažadu kalnai ir va
roma tarp
jauti Krikszczionims kampa
nija.

Bet indomiausia tai, kad ku
nigo Szmulkszezio pažadėt uo- 

reikalams. referentu 
Reik.

Te 1 szi u 
seminarijos

ju Žydu

m

Kaunas. — Nuo metu

menes veikėjas), o 
pasodinta 
panele.

SUTAIKĄ SU ROSIJE.
szi u

Vasario 1 d. invedamas tiesio
ginis keleiviu ir bagažo susi
siekimas tarp vakaru Europos 
ir SSSR (Roslje) per Lietuva 
ir Latvija. Dėlto geležinkeliu 
valdyba iszloido atatinkamus 
nurodymus kaip tas susisieki
mas eis per Lietuvos teritori
ja ir toliau in SSSR. Susisie
kime bus tik 2 klases: H klase 
— Rusu vagonai minksztomis 
sėdynėmis ir III klase — Rusu 
vagonai kietoms sėdynėmis. 
Asmens norintieji musu ke
liais važiuoti I-ja klase, turi 
prie II klases bilieto prisipirk
ti dar lll-os’.

Minimaliais
traukiniais bagažo svoris 
statytas 20 klg. Kadangi SSSR 
keliai atsako tik už bagažu 
apdraustai sumai, 
viai turėtu savo
drausti. Kelione, pavyzdžiui 
isz Kauno in Maskva skubo
tais traukiniais antraja klase 
suaugusiems kainuos 15 dol 55 
Amerikoniszki centai,
cziaja — 7 dol. 74 centai; ke
leiviniais traukiniais — 14 d. 
95 et. ir 7 dol 44 et. Už kiek
vienus 16 klg. bagažo bus ima
ma 103.24 Amerikoniszku 
centu. , ‘ (i .

vežamojo tais
nu-

tai kėlei- 
bagažu ap-

otrb-

103.24
. ■ j ■ ,1

Žvdu t pataikau-

ministerijos
Žvdu dva- 

klerikas

Lietuviu 
mok y t o j as (pažangus, 

jo vieton prie Vid. 
pask i rt as 
s isz k os 
Kronas.

SUĖMĖ ŽUDINTOJUS.
Sziauliuose, Anyks/cziu vai.

— Sausio 14 d. policija suėmė 
du broliu Bulotus ir Podžiuna, 
kurie kaltinami užmusze žmo
gų tame kaime priesz C metus.

VIESULOS ISZGRIOVE 
STULPUS PAVILNĖJ.

Gruodžio pabaigoje Vilnijoj 
siautė vicsulos. Vilniuje ir jo 
priemieseziuose iszgriauta visi 
stulpai, iszlaužyta medžiai ir 
sugriauta keletas namu. Dvi 
dienas Vilnius neturėjo jokio 
telefono, nei telegrafo ryszio. 
Elektros szviesos 
ir dabar nesutaisyta.
diena ir nakti apszvieeziamas 
dangaus žibintais.

TIKRA BAUDŽIAVA.
Kauno , apskr. 

kor.) — Szios pa

sugriauta keletas namu.
-v • « • 1 1 •

nei telegrafo 
laidai dar 

Vilnius

Seredžius, 
(“V-bos” 
rupijos klebonas, negalėdamas 
apdirbti savo lauko varo visus 
bažnyczios tarnus prie darbo 
(baudžiavos). Teip jis elgda
masis negauna geru vargdnin-
ku, kurie galėtu vesti atsak&n- 
cziai bažnytini chorą; o jeigu 
ir gauna, tai tas tuojau kiek 
pabuvos kraustosi kitur. Tas 
klebonėliui nerupi, bile tik tu-^ 
ri gera berną, q tikinczfao&iuš 
naraniiieozius niktina. v ;narannieoziuH niktina.

ll valanda vakare 
vartus užkelt.

vartų riksmą. 
At begiąs, radau tetuka par- 
muszta ant žemes prie vartų 
su perskiltu antakiu, visa su
kruvinta. T irom tarpu ii/bego 
in kiemą palicijos nuovadas be 
kepures girtas ir puolė mane 
muszti. Užklausiau jojo už ka 
jisai mane musza, bet ant to 
nieko neatsake tik musze to
lia u« ir buvau visas sukruvin- 
tus. -MatydomaM sovo.teveli A’U 
sa sukruvinta szaukenti in ad- 
beganezia paezia kad atnesztu 
braifhinga. Asz labai persigan- 
du nes nenorėjau idant jisai 
papildytu žudinsta. Griebiausi 
paskutinėm pajėgom, pagrie
biau pagali ir uždaviau palici- 
jantui du kart per galva. Pa
griebiau teveli, inbegom in stu- 
ba ir užsirakinom duris ir 
tuom viskas užsibaigė. Ant ry
tojaus mane ir teveli suaresz- 
tavojo, uždėjo geležinius pan- 
czins ir uždare kalėjime. Te
veli iszeme an't parankos, o asz 
persėdėjau visa menesi ir da
bar mane taipgi iszeme, o kada 
bus teismas tai nežinau ir kas 
su manim atsitiks.

Tai matai szvogercli, kas 
pas mus Lietuvoje darosi, kad 
ir tavo st ūboje musza ir su
kruvina tai turi tylėt ir da turi 
praszyt kad nesustatVtu proto
kolą u s.
paduotumei

vargu Amerikoniszkus laikraszczius, 
idant musu visi broliai Ameri-

rno-
ekskursija 

Amerikon. Ekskursija iszva- 
žiuojanti Geguže men. pabai
gų ar Birželio pradžioj. Kelio
ne isz Klaipėdos in New Yorka 

atgal kainuo-ar Bostoną ir 
sianti apie 2,000 litu.

I

NAUDOJA POLICIJOS AU- 
TOMOBILnrrTEESZIMAM.

Lenku laikraszcziu žiniomis, 
Sausio 12 nakti atvažiavę au
tomobiliu 5 ginkluoti banditai 
puolė Ruska Žecza d va ra, 
esanti Traku paskr., 12 kilom, 
nuo Vilniaus. Revolveriais 
gąsdinami banditai paėmė isz 
dvarininkes 500 zlotu ir invai- 
riu brangenybių 20,000 zlotu 
sumai. Tolimesni, banditu ple- 
szima sukliudė atbėgo darbi
ninkai, 
vininke,

dvara

Kita diena dvaro sa- 
at vykusi praneszti 

policijai apie i n vyk i, pastebė
jo ties policijos durimis besto
vinti ta pati automobili,
riuo nakti buvo atvažiavo ple- 
szikai.

ku-

GRAŽINS LIETUVOS 
METRIKA.

Netrukus iszvažiuoja iii Ru
sija du universiteto atstovai 
parvežti tuos sdnus istorinius 
dokumentus. Manoma, kad szi- 
tai metrikai parvežti 
pakaks trijų vagonu.
NUBAUSTAS ŽMOGŽUDYS. k« ži,lotu kaiP su juju broliais

’ ’ k or.)
— Sausio 18 d. Armijos Teis
mas nagrinėjo byla žmogžu
džiu, kurio perėjusiais metais •v

Butau dėkingu, kad 
szi atsitikima in

lll«!

• •^1

Rokiszkis. (“V-bes

parapijoje,Žiobiszkio parapijoje, Ker- 
velkiu kirstuku szeimvna isz- 
žude. Tris žmogžudžius nutoi- 

gyvosikise mirtin, o viena 
galvos, du pateisino.

SAMATA
1926 metams numatyta 

169,880 litu sumai.

n ■ —s

te

Pereitais 
metais ji sieke 5,619,350 litu.

* • •Pasirodo; kad samata padidi
no teatro deficitui 71,900 li
tu sumai. Szis teatras yra gry
nai Vokiszkas, bet leszos jam 
iszlaikyti imamos ir isz Lie
tuviu.

11 New Yęrk. — 
sūdai perkratineja po 500 teis-

Czionais

mu kas mėiiesis ant perskyri
mo nosutinkaneziuju vedusiu 
pcyoliu.

H Quebec, Kanada. — Arci-
viskupas Povylas Eugene Boy

* * * *isz szios diecezijos mirė Suba- 
toje Szv. Franciszkaus ligou- 
butfiie.

pasielgincja czion Lietuvoje 
valdininkai. Brolyti, Lietuvoje 
Teisybe mirė, o kada jiji atsi
kels tai nežino. Girti valdinin
kai musza ir in kalėjimą ki- 
sza bausdami ant dvieju ir tri
jų metu kalėjimu.

Pa rėja s isz kalėjimo radau 
laiszka ir szirdingai jums dė
ka voju už puiku kalendorių. 
Radau daugeli nuostoliu ir gal 
vėl reikės ncužilgio eiti in ka
lėjimą be jokio reikalo. Kas 
turtingas tai ir prova iszlosze, 
o kas vargingas turi atsedet, 
nes norą už k a pasisamdyt ad
vokatu. Už szita daneszima ga
liu pristatyt deszimts liudinin
ku, todėl nebijok ji patai py t in 
laikraszczius. Matai kas musu 
brangioje teviszkejc dedasi.

—K. M.

U Scranton, Pa. — James 
Griffith, 48 metu, bosas Hyde 
Park kasyklose likos sudras
kytas ant szmoteliu per eks- 
plozije dėžės dinamito kuria 
nesze ant pecziu ir nukrito ant 
ŽMVlAA.
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Daktaras Kristianas Gauss, 
profesoris Princeton universi
tete ant bankieto Saint Louis, 
Mo., pareikalavo atszankimo 
arba permainymo prohibieijos 
tiiKsn, tvirtindamas, buk nuo 
i n vedimo prohibieijos nužemi
no moraliszkuma visuose uni
versitetuose Amerike. Dr. 
Gauss sako:

direktoriai isz

Apszvietimas Svctim- 
taueziu ir Vietiniu 

Nunokintu Gyventoju

t

S

..

Amerike.
“negalima užgin- 

ezyt jog girtuoklyste prasipla
tino no tik Princeton universi
tete, bet ir po kitas mokslai- 
nes. Kada mes lankėmės in 
universitetus, buvo vietos, kur 
studentas galėjo iszsigert vie
na ar du stiklus gero alaus ka
lia jam norėjosi. Sziadien jai- 
gu nori gerti, o kvailvbe butu 
jaign sakytum, kati studentai 
negero — turi sziadien jeszko- 
ti urv«\<, kuri sutlemoralizavo- 
ja studentus. Paleistuviu urvos 
pasidaugino baisiai 
užstojo pr oli ibi e i je,

nia.
Szuo likos nubaustas už tai 

su kulka, o likuczius moteres 
palaidota. _

Mokslainiu
Elmont, L. L, užtvirtino pasi
elgimą tenaitines daraktorkos, 
kuri suplakė gana d i didins 
pusbernius su gumine pa i pa už 
munandagu pasielgimą moks- 
laineje; pritardami, jai, 
turėjo tiesa taip paxlaryt. 
vai vaiku užved}! skunda prie- 
szais tiara k t orka bei teismas 
likos atmestas. — Kaip kada 
keli rimbai prigialbsti apmal- 
szyti pusbernius 
žai duoda ergelio 
koms mokslą i nese.

<s- 
kad 
rfe-

kurio nema-
dara ktor-

pasibaigimui slraiko, an-

nuo kada 
o ir jau

nuomene nuėjo po velniu. t y

Aplinkinėje Avesta, Szvedi- 
joi, tūlas darbininkas isznesze 
dinamitu in padanges visa sa
vo szeimvna, susidedaneria isz 
paezios ir keturiu vaiku. Judė
jo jisai p«> kelis szmotus dina
mito in kožna lova po tam su
jungė visus >u elektrikiniu 
dratu kuriuos pritaisė prie ba
terijos. Eksplozije buvo baisi 
— siulraske ant szmoteliu pa

ti likusieji
.baisiai sužeisti bet levas likos 
tik mažai sužeistas, bet iii ko
los miliutas po eksplozijai pa
sikorė.

ežia ir viena vaika

kadaAna diena katla sutižę 
Strong i>z Queens pavieto Su
preme >udo iszklausinejo kan
didatu aut ukesiszku popieru, 
pasakė susirinkusiems: 
gu manote būti gerais ukesais, 
turite skaitvti laikraszczius 
savo kalboje ir prispyrinet sa
vo vaikus idant skaitytu, o 
ypatingai genus laikuaszczius, 
kurie nekvailina žmonių, idant ’ 

ant ■ 
I

4 l Jai-

žinotumėte kas atsitinka 
svieto ir kurie ju> mokina*kaip 
gyvent ezion Amerike.” 

bu\ oTarp kandidatu. nu- ’ 
nyszka Hilda, kuri per 27? me- .

Po
glekasiai Migryžta namo prie 
savo paprastu užsiėmimu, nes 
kasyklose geriausi darbai, il
gai nedirba ir
Praeita Subata pamote darbus 

su virszum trys 
szimtai darbininku 
mi in kasvklas.

uždirba gerai.

EHadelfijoi
s u gry žilą

Kada rinks nauja prezidentą 
Siiv. Valstijų 1928 mete, lai 
laiminga partije turi prižadėt 
kati permainys probiliicijos 
tiesas. 'Taip buvo nutarta ant 
bankieto laikyto Washingtone 
per “ Eaee-tbe-Eacts” 
rencija, ant

konfe- 
lalvba vokurios < 

daugybe ženklyvu ypatu, kurie 
lai blogo 
Amm-ike.

ap>varstinejo. kiek 
pada re 
Ku n.
staeziai pasakė:

p roh i bicije
I)r. James Empringham 

“Katla Dede 
."Šamas apsipaeziavo su pana
Prohibit-!je per staigai, neap- 
manstydamas gerai ka daro ir 

po laikda ba r ga i lt*.*i 
vinezevones. ’ ’

t OS1OS

Vidaus Departmcnto 
szvietos Biuras ka tik iszleido 
knygute no. 36, 
tins vra Charles M. 
Massaehusette vaisivbes 
gilsiu Ateiviu 
direktorius, 
netik apszvietima 
gyventoju bet generali Ameri- 
konizaeijos problema ir moki 
iiLma Anglu kalbos ateiviams. 
Eederalis cenzas isz 1920 m. 
rodo jog tais metais buvo 13,- 

svet imtaueziu 
Valstybėse, i 
buvo ateiviai (ne naturalizuo- 
ti.) Nemokintu ateiviu nemo- 
kaneziu skaityti buvo 1,763.- 
740. Aparta tu, yra 3,084,733 
vietiniu nomokintu gyventoju, 
isz kuriu 1,242,572 yra buitie 
ji gvventojai ir 1,842,161 juo. 
tlioi. Nuo to matyt kati vieti 
niu nemokintu grupe sudaro 
64% viso tautiszko nemoksiu- 
mo problemų.

Szalies sziaurinej tlalyj ma
žai vietiniu nemokintu 
niu. Ten dauguma nemokintu 
vra sveflmtaueziai. Tokiu Im
liu New York’o vabtybej yra 

nomokintu svetimtau• 
Pennsylvanijo 

Massachusetts 
nois 
595; Ohio 84,387; Michigan 
70,535 ir (Connecticut 
Vietiniu nemokintn 
ju skaiezius didelis 
kur daugumas nomokintu yra 
negrai. Bet pietų valstybes tu 
ri taipgi didelius skaiezius

712,754

389,603 
ežiu;

A p-

kurios auto- 
llerlihy, 

Au- 
Apsz\ iet imo

Knygute lieezia 
nemoki nt u

Snv 
z kuriu 4,.‘>64,900

žino-

258,812.1
135,720; llli-

131,996; New Jersey 111,- 
(llrio 84,387;

63,131. 
gyvento- 
pietuose.

didelius 
baltu nemokintu. North Caro 
liną, Kentucky, ir 
kiekviena, turi 

szimta

Tennessee, 
dauginusFLO ELECTRIC C0.

(F. D. Boczkautkas, Locnintnkas) 
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

I
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po 
kaip szimta tukstaneziu. 
Texas valstybėj rasta 112,417 
baltu nomokintu žmonių ir 
(Karolinoj 69.768.

Kalbėdamas apie 
tu patlejima.
” Nežinojimas veda 
paisejimo instatymu. 
jimo asmeniszkos

žmonių

nemokiu 
autorius :

prie

tnsyra per.letine klio-ztoriaus UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA 

in Namui, Sztorus, Mokalainea, Baž-

Ant >ah>s Borneo, kurio> di-

Szv. Jono ligonbnteje. 
Island (’it v.

I auig

ir kur tik yra reikalinga
Sinos OOriH'o. KOMOS <u- Elektrikin. Szvieaa. Teipgi parduoda 

durnas yra du kart didesnis už j 
Vokietija, likos surasta turtin-f 
gi laukai deimantu, kurie ran 
įlaši vakarinėje < 
salos, kuria tenaitinei gyvento
jai vadina Martapura.

O kati Borneo priguli 
Olandijos, todėl liko.* iszsiuns- 
ti in tonais 
gai ant tolimesniu tyrinėjimu 
ir pratlejimo kasti deimantus.

Jau nuo senesniu laiku buvo 
girdėt kati Bornejui randasi 
turtingi laukai 
aukso gyslos.

nyczei

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS) 

pigiau ne kaip gausite sztorosia. Už.
Lilyje tosios veda verpalus prie duriu, taiso elek* 

trikinius prosus ir kitokius elektrikin* 
ius intaisus.

• manote užvesti szviesa arba perinsi

ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Eliropiszkl geolo- Apsiymu iszpildyti didelius kontrak

tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ojsite kur kitur.

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

Ateikite pa* mane jeigu

I” . nyti savo narna pagal naujausia *i*te-

deimant u

i-

i r 
Su laiku likos 

užmirszta apie taji turtą. Ne
senoj likos tonais surasti dei
mantai didumo 70 karatu. D
bar Olanderiszkos kompanijos 
jeszkos deimantu pagal 
jausia būtim

Viilurmiestije
Erancijoi, vienam name ant 
penktu lubu,’gyveno naszle su 
savo szunycziu, kuri užsilaikė 
isz mažo procento ir dirbdavo 
visokius darbus. Naszle tan
kiai iszeidavo ant uždarbiu 
ant keliu dienu ir sanvaieziu. 
O kada josios ne buvo matyti 
per koki tai laika, niekas tuom 
nesirūpino, pakol ne atėjo lai
kas mokėti raudos. Loeninin- 
kas nesulaukęs užmokesezio, 
kuri senuke mokėdavo regula- 
riszkai, nusiminė ir nuėjo pas 
moterių, bet ant balatlojimo 
atsiliepė tik Vai szuniukas loji
mu. Ant rytojaus vela szuniu
kas atsiliepė.

Dave žine 
atėjus iszmusze duris 
grindų surado lavonu moteres, 
pusiau apgraužta. Staiga mir
tis paėmė moteria, o iszalkos 
szunytis, pradėjo esti savo po-

nau-

I’aryžiaus, 
name

policijai, kuri
o ant

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atldeagtmas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
ChaldelBzku, Peralazku, Gralklazku, 
Arablazku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nosą.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulvaj Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI U± ..... .

Prlsiusktte mumi* SBo. Gausite
_ . >1

Pinigus galite siusti stempomls.
W. D. B0CZK0WSKI-C0. • 

MAHANOY CITY PA.
* | i' H v * i x - .

—WWNIIII IĮ II n II wiiiwi n ....... su luiAa

:UTE’25c.

▼itM trig knygutes per paeita.

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS, 

t

Ir iszejo ntorgaite; eina, ei
na per girre, ir priėjo vakarop 
kita atsiskyrėli.
t a ji pasiklausti savo 
juotlvarniais 
ji* 
sako: “ 
ežia pernakvok pas mane

sako: 
ne 

nepaiso 
ir vieszos 

sveikatos taisyklių, nenžt i koji
nio. ir neileinokratiszkos nuo 
žiu ros.”

• Gegužes men.. 1925 m., Ee- 
apszviet imo komitetas 

klausypin
derail
pasiuntė daugeli
apie pradini apszvietima Ang
lu kalboje, ir api(‘ pilietyste, 
kiekvienas valstybes apszvieti- 

Sulig sugra- 
rokuojama 

st u
pradini mokslą

mo direktoriui, 
žinių atsakomu 
kad 336,000 pilnameeziu 
ilt'utu gauna
szios szalies mokyklose.

Apie
Herlihy sako — 
svet imtaueziu 
ta žodi ” Amerikonizaeija. 
Tas gal yra del nekuriu Amo 
rikiecziu iszsitarimu, t it' tiki 
kati imigrantai turi prisilaky- 
ti prie nekuriu nustatytu tai- 
svkliu. Amerikai nevertėtų už 
mirszti puikias kontribucijas 
kurias imigrantai atnesze ne
tik industrialiszkam bet agri- 
kulturiszkam gyvenimui.

— F. L. I. B.

žodi

Anierikoiiizacija, 
4 4

vedeju nemegs
Jy

P-
labai daug

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveiksiu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot, 
puikiai drueziai apda-

Knyga

ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1,50.

■. ■ ' . . 7, J " ' '
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W. D. BoczkaiMkas^Co,
> i f » m • J a

Mahanoy City, Pa.
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Inejo ir pas 
broliu 

lakstaneziu 
jie yra.

ar
nt'žino, kur jie yra. rfasai 

Asz nieko nežinau, bet 
, asz 

rytoj ryta susiszatiksiu visus 
vėjus, tie, jai bus kur, tai bus 
užėjo ir tau pasakys.” 
tojaus siisiszauke atsiskyrėlis 
visus vėjus: tie supute, suuže 
suszniokszte. Visus iszklausi
nejo, visi atsake, kad nevienas 
nežino, iro vienas niekur neuž
ėjęs, ne vienas niekur nematęs. 
Atsiskyrėlis jai sako: 
ra nt' pasaulyje, kad ue vienas 
vejas niekur nėra užpiltos, ap- 

Bet nenustok
Kaip eisi sziadien per 
girria, atrasi vakare musu tre- 
cziaji broli, kuris turi valdžia, 
ant visu paukszcziu; jai bus 
kur jie, tai gal kokis pauksztis 
bus juos apėjės.”

vėl ėjo per visa 
diena ir apie vakara rado Iro- 
eziaji atsiskyrėli, tas jai taip 
pasako: ‘‘pernakvok pas mane 
per uakti, asz rytoj suszauksiu 
visus pankszczius 
koks kur apėjės, įai tau pasa- 

Ant rytojaus atsiskyrė
lis suszauke visus pankszczius, 

dideliu, mažu 
atsiskyrėlis, 
tie visi atsi-

Ant ry-

“gal ne

i

I

ėjos. vilties.
musu

Szi iszejo

k v 1 I

y

kaip iszpasakojos buvo ereli 
aptaise lovas,

S apvalkste
už vai kuziais,

k lodomi 
vi us

ir

s: 
apdangsto pa- 

priegal- 
padoste 

kiekvienam ant1 ju lovų kt'lines
marszkiirius, pavalgo nuo 

kiekvieno kt'palelio atsiriekda
ma |>o riekele ir, palindusi po 
mažojo brolio lova, 
Sztai, tiktai vakaras, tuojau ir
iszgirdo: juodvarniai sukrank
sėjo, nusileido ir suėjo žmono
mis iii 1 rioba. Visi džiaugėsi,

a I sign it'.

Visi

r. I 11    -- W, H- * — ■ - ll ■ • - - - - -I- .. I -TT- 

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

įSu 
111* ’

kątl tu ‘Imtum iszkeutus
* » 4^ ♦ I1 1namie t hr vioiius metus, tai bu

tu m mųsu sulaukus 
si'saite, 
vargi i

paklode , sako: 
laukan, kaip

susaltolysk, nvnui t i , 
ja'lf bus, taip.” 

Daugiau^ vyresnysis brolis sa
ko: “I ' ‘ ‘

4 <

I

o dabar, i

W. D. BOCZKAUSKAS - C0.» 
MAHANOY CITY, PA,

iy

tai reikės mums ir tau 
ve! dvvlika motu. Jai 

iszkenlesi niekur nieko neszne- 
kt'jus per liek metu, tai dar 
pasimatysime.
Ii epe sesi 
pasivertė visi

r nPa ip pasa kęs
Ųs sau ant nugaros ir

* ♦ • • I •

kad pataisytos lovos ir padėti i>’ nulėko, 
visiems marszkiniai su kejne- 
mis; visi apsitaisė, eina valgy-I

I Ii, žiuri, kad ju duona nurai- 
kvta. Vvrt'snvsis sako: “ lo
vas ir mus paežius a plaiši', bot 
kati duonos trūksta, tai nege
rai. Nu, bet ka padarysi!” Per
nakvojo, ryla atsikėlė, iszejo, 
sukranksėjo ir nulėkė sau. Ji 
atsikeli' isz savo palovio ir 
vaikszezioja po vidų Ir laukia; 
iszejo laukan, ant kalno visur 
miela, g 
eme norėti 
staluku: taip pat ,besa kepale-1

gražu'bet vakarop ir vėl Į 
valgyt. Eina prie I

m juodvarnius

[TČLIAUS BUS] 
—... .................

jie, jai bus

k ■ •■«
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 

jtiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1
S20 W. Centre St. Mahanoy City, Pa,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ežia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

liai tlumios. Szi vėl po riekele 
atsiraikydama suvalgo ir vėl 
palindo po mažojo brolio love
li' ir atsigirlo. Vakari' ir vėl 
eme juodvarniai kranksėti ir 
suėjo triobon visi broliai. Vy
resnysis sako: “matai, ir vėl 
duona, suvalgyta 
nors pas mus yra negeras msi- 
metes. |r <ln nieko ne.lar.y- p^1KI DIDELE KNYGA.

4
jį

matai,
— jau kas

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

■< .... -■
27 ARABISZKOS ISTORIJOS.

704 Dideliu Puslapiu.

1

siu, bet jai Ireezia diena taip 
pat bus, tai nors visa kaina su
griausiu, vienok turėsiu atras
ti. kas ežia mums taip daro. 
Mergaite gulėdama nusigando 
rūpinasi, kas ežia galėtu būti. 
Na, pavalgi1, visi atsigulė, bet 
szi neužmiega. Jau visi broliai 
szna rpszezia 
neiszkente: eme 
ji broli budinti, ome* 
už kojos kusztinti. 
šia: ‘ 
sake: 
šuo; .

150 Paveiksiu.
Dm ežiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszalt

S*
y y

1

8ZTAI kA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gerbemasfa Temintai:—
Sulaukiau nuo juau alunczfaoMMi 

mano vardu knyga 'Tūkstanti* 
Naktų ir Viena” už kuria tariu 
sztrdinga aeziu ir labai džiaucluoal 
kad tokia knyga kaip "Tūkstanti* 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra iingeldu skaityti visokias 
iBtorijaa, jaa skaitydama* nei nepa
sijunti kaip laikas azvontai ir sma
giai praeina. Asą visiems linkAczfau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena" net ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirėžti ir visokį rūpesniai nor* 
ant valandėlės atsitrauki*.

Su pagarba, 
13 d Gegužio 1921 m. 

D v. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas mzdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti įn Lietuva.

Tūkstantis Naktų
vardu knyga 
ir Viena”

N

pulku 
iszsi-

(ai kati prileki' 
visokiu! Iszejo 
klausinėja visu;
sake, nevienas niekur nematęs
ir gdna. Atsiskyrėlis 
pulkus atleido ir 
skirstė.

Sztai ant galo pagalios, kur 
buvęs kur 
szlubas ereli' 
to suszuko:

VISI

_ S 

i 4

Erelis at-

nebuvęs, atlekia
; atsiskvrelis ant
V f

kodėl tu nesisku
binai, ko gaiszinai ?”

“man koja szaulys per- 
szove, labai skambi, sergu, ne

greitai atlėkti.
atsiskvrelis klausia Cre-
ar ne esi mates kur dvy-

sake:

ir krankia, ji ir 
tavo ja u ne>n i- 

su ranka 
Pas k lan

kas ežia?” Szi tvlom ai- 
brolaiti, jusu se

al ėja n, susi jeszkojau, bet 
kati brolis pyksta, barasi, ka 

Brolis sa
lary! i, buk kaip I 

ryloj pamatysime.’’ j

t * asz

f 11

/
;*

lt

asz dabar darvdu !
ko: “ ka da bar t 
buvus,
Ant rytojaus sukilo visi bro
liai, jau taisosi eiti sau laukan, 
mažasis ir eme -sakvli:

? ’ ’

ŽOKAB.
Dau-y ygalėjau

ginus
lio: “
likos broliu, juotlvarniais laks-
taiicziu.'” Erelis atsake: 
ežia u iv žinau, 
juotlvarniais

bro
lau, vakar žadėjai ardyti, vers- 1

4 i

t i kaina;o kad rastum koki gi- f

lakioja,

Dauginus atsiskyrėlis da-

“ ma- 
jie per dienas 

o ant 
nakties žmonėmis kalne gyve- 

9 ♦na.
ve tai mergelei dvylika smaig- 
teliu ir im-ake, kati kaip lips iii 
ta kaina, tai kad vis insismai- 
gydama užsistotu ir 
apaezios trauktu, 
smeigtu.
saugot, kad ne vienas jai isz 
ranku neiszk ristu:
vienas iszkris, .tai ir nebegales 
ant kalno užlipti, o ereliui pri- 

“tu žinrek, kati ji nenu
kristu ijr neužsimusztu!

Ir iszejo mergdle su ereliu 
lekianeziu.

Tas kalnas buvo 
taip augsztas, net už debesius 
augsztesnis. Ir ome mergele sa
vo medelius smaigyti in kaina 
ir liptų augsztyn. Ji ten smai- 

smaige, kaisziojo, kaiszio- 
gal koki pusvarsti nusinai- 
ir butu nžlijius, tik vienas 

ma in krintanti medeli, eme ir 
pati kristi. Erelis, tupėdamas 
pakalnėje, pamato ja bokrin- 
tanezia, tuojau pakiler nuo že
mes, pakapt su sveikąją koja 
jai už ryszeliio, ’ 
augsztyn 
tai už debesų, pas dideli urvą. 
Užnesze ir pa leido sakų: 
tas urvas, 
parlėkė sulenda, tai tu ežia in- 
ojus rasi ju dvylika1 lovų, tas 
apdangstyk paklodėmis, visus 
priegalvius apva l'kstyk u'ž-

sake:

vėl isz 
m virszuO

. Tildai, sako, turimi

paplasta 
prie kalno.

jai

> J

nors

Nuėjo

ge,. ir butu užlipus, tik vienas 
smaigtelis iszkrito. Bežinreda-

vis Mg&tyn,
yn, nžnlesze labapiJųgsz-.

J-*

“sztai
in kuri jie vakare

apvalkstyk 
va’lkcziais ir padestyk kiekvie
nam ant lovų Tnarszkinius,'kel
nes: rasi prie kiekvienos lovos 
po staduka, Ant staluku rasi 
padėta po kepalėli duonos, nuo 
tu kepalėliu galėsi po riekele,
atsiriekus suvalgyti. Rasi dar 

i inažiaiTsiojo brolio 
lovele, po taja palindus galėsi

jai viską pasakęs, 
i, d. ji ir inlindo in 

/ a. Tenai rudo, visk a t ai p, 
¥ r

pas duris

pernakvoti. 
' Erelis, 
nulėko sau 
urvą

d ji ir hrlindo in

¥

minai!i, ar seserį kagi tada da- 
Vverstivsis brolis sa

ko: “aha! tai mainu, kad Iii 
jau žinai, kas ezion yra! na, tai 

Szis atidengęs

rv 1 imi ’> * >

pasakyk kas?4 ’ ’

Teipgi galima 
Preke knygos Amerike $2.00 

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOCZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY. P As

Žiūrėk del raudonos bolės.

Padaryti Angliakasiams

1

It

•Or*
“Ball-Band” gumines kurpes yra padary- . 
tos del ilgo nešiojimo.

BA L USbAN D"

Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau- 
donos boles) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.
Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band° 
gumines kurpes, kurios čionąis pažymėtos 
—Lopac ir H i miner.
Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

Užsidek porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
atrodo.' Yra smagiausios kurpes kurias 
bile kada nešiojai.
Gali gauti “Ball-Band” čebatus, Lopacs ir 

Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

! Visi krautuvninkai juos parduoda.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mklmwakat Ind.

“Nsmas Kuris Išmoka Milijonus Del 1
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BREKSZTANT
Istoriszka* Apraszimas Apie Bulgaru 

Atgijimą hz Taut i szk o Miego.
PARASZE DEL “SAULES” XX.

VII.
Pirma diena virszininkas nei 

Ant valandėlės nepaliko viena 
Mokra su kaliniais per tai jie 
galėjo kalbėti tiktai apie pa
prastus dalykus. Iszeidama 
Mokra niekam nemanant inda- 
ve virszininkui gera papirki
mą.

— Kita karta, jaiigu norė
si, galėsi su jais ilgiau pabūti 
— pasakė papirkimo su- 
minksztintas.

Kita karta ne tik leido El
giaus pabūti, bet dargi juos 
vienus paliko, isz ko Mokra pa
sinaudojo. Daug kalbėjo 

kas 
pradėtas 
Dave jiems 
kaip geriausia teisintie

papirkimo

M. ,

— Rodosi isztikimas.
rasztus, nesza ir, kaip isz jo 

nprantama, už musu

I ma

žodžiu s
szali (Įmitusi ant žarijų iszkep- 
ti.

pakalbėk— Gerai, paKaibeK su 
juoni, gal jisai apsiims mesti 
siuvėjo darba.

Ateinancziaine Nedeldienv- 
je Nikola atėjo pas Mokra ir 
juodu greitai sulygo. Nuo ki
los dienos Nikola jau sėdėjo 
krautuvėje, už ka gavo nuo 
Mokros kanibari, maista ir ne

laisvam laike

ja is,

kad

nesigailėjo 
pas visus 

valdininkus

su 
reikia daryti, kad 
darbas nenustotu.

taipgi patarmes,

kitus bėdon neintrauikti.
Podraug Mokra 

darbo vnikszczioti 
vyresnius Turku
ir kur kysziais, kur praszymais 
rūpinosi kaltininkams bausmes 
sumažinti. Jos darbas atnesze 
vaisiu. Isz kaltininku nei vin
ilas nebino pakorimui nuteis
tas. Vyriausias isz ju paliko 
nuteistas katorgon, bet tasai 
>u virszininko žinia 
isz kalėjimo,
gelba i szk din v

pabėgo
o su Mokros pa- 
o in Rumunija, 

idant toliau> vesti pradėta dal 
ba. Jiiai supažindino Mokra 
su agitatoriais, isz kuriu vieni 
gyveno Rumunijoje, kiti 
propaganda paezioje 
joje. Mokra apsiėmė būti 
pininke. per ja ėjo isz Rumuni
jos laiszkai ir rasztai, kuriuos 

nuo jos paimdavo. 
Mokra liko 

szalininke ginkluoto 
Maiszta, kuriame pražuvo jot- 
vyriausias suims, ji laike dar
bu ne tik naudingu, bet būtinai 
reikalingu ir turineziu naši 
sekt i.

Stanko 
Abclnai.

Jus nežaiskite

vede 
Bulgari- 

tar-

karszta 
maiszto.

ant

sunaus inoeze 
vaikszcziojo 
prieplaukos, 

at-

didele alga, o 
lanke skaitykla. 

Belaukdama 
Mokra tankiai 

Dunojaus
kur sustodavo garlaiviai, 
plaukianti iiuo Bielgrado pu
ses. Kelias dienas veltui 
vaikszcziojo, net pradėjo jau 
abejoti, ar parvažiuos, bet ga
vo laiszka, kuriam
patsai rasze, kad urnai parva
žiuos ir Įirasze, kad niekas jo 
sutikti neateitu, nes I I

k a 
“ne asz” 
kuris iszaiszkino jai.

Kelias

Proga na s

žinosiu ne-asz 
nnsirprat usi 

ne asz

“parva- 
rasze. Mok

iai gali 
, paklausė

ra
reikszti
Stanko, 
kad Droganas parvažiuos tnr- 

i but persiredes. Mokra atsidu 
so ir, tarsi, jausdama ka nege
ro. tarė:

— Dieve duok, kad rz to 
! Į nors kas negero neiszeitn.

Nuo to laiko paliovė vaiksz- 
cziojusi ant prieplaukos, 
tose \ a landose, kuriose garlai
viai ateidavo, nueidavo >n Ni
kola ant Dunojaus kranto iv 
kur toli atsistojusi žiurėjo iii 
prieplauka, 
tu i vaikszcziojo.
vėl abudu su Nikola

bet

firma diena vėl
Antra diena 

žiurėjo 
isztolo, kaip pasažieriai pro 

žandarussustojusiu^ eilėmis
. ėjo in. knnibn|:XiiOlU< peržiu-

ra sztai s.
bet pirkite revolverius — kal- 

kalejimobėjo ji tam, kuri isz 
iszeme.

Vienu revolveriu 
kanka — atsake ansai.

— Tai peilius.

nepa

Mes turėjome ir peilius, 
trūksta.— Tai kogi jums

turbūt, szautuvu.’
— Ne taip szautuvu, kaip 

žmonių.
Mokia pakraipė galva ir ta 

re:

neturėjo

i szos. rasza paliepė ja pa
kviesti pas save ir, pasodines 
szale saves, maloniai nusijuo
kęs paklausė:

— O ka, ar tau.patinka už 
rubežinis vaiku mokslas ?

, sake.
Pasza pakraipė galva.
— Ne isz tikros szi\liės 

kalbi szitai.
— Knlbu, pasza effehdtim, 

tai,*ka verezia kalbėtu nelaime, 
kuri sztai jau antra knita ant 
manos krinta.
asz tavos papraszyczuui ‘ 
kas dar nepilnametis... 
kūdikis... atiduok ji man!...

— Neatidtiocziau, bot pa 
velvczian tau atlhnkvti 
kalėjimo ir, kaipo motina 
patarti, jam teisybe, sakyti:

— Ar jis dar gyvas L-- pa
klauso

— Gyvas, eik pas ji: 
i b zi n u 11 i n ga. mot e riszko, 
si kaip ir ka su juo 
kad atvesti ji ant gero ,kelio 
Nuo to priguli bausme, 
ji laukia.

— Ar jis nenubaustas? Ro
dos, del nepilnameczio 
užtektu to, ka jau gavo.

— Tas vaikas du žandarus 
sužeidė, viena nuszove.

— Ar mažai žandaru viesz- 
pa ty stojo — tarė.

ar ne 
tame dalvkas. 

Vercziaus parnislyk apie isz 
golbejinia savo snnaus galvos, 
kuri nepavelysiu gydyti pirin- 
neg atshkys imt klausymu, kn 
riuos aga (žandaru oficieris) 
užduos. Ar supranti, duszele? 
— paklausė maloniu balsu, ir, 
paszaukes adjutantu, paliepė 
Mokra nuvesti pas sunu.

gulėjo
grindų,

Pasza tare aga.

Taip bnvo lemta — at

O kanžiu, kad 
vai 

beve i k

b

Tu 
ž i nu

kalbėti,

kuri

vaiko

pasza —
Mažai, 

ne
— atsake

kona ke 
szale 

sargybos kambario, 
sumusz

Droganas 
pamestas ant 
žandaru 
Jo veidas taip buvo
tas. kad vos galima buvo pa 
žiu t i, kad tai žmogaus veidas.

Mokra patylomisPasilenkus 
paszaūke:

— Šimeli!
— Mama! - li-

lift ----
Gydytojas tuojaus inejo ir, 

dirstelejes in ligoni, pasakė:
— Jau negyvas. Negyvus 

asz negaliu atgaivinti.
Mokra paprasze agos pa ve 

linti paimti namo sunaus la
vonu.

mas*.
Ilgai nelaukdama Mokra, 

paėmusi sunu in glebi, iszne-' 
szc ant gatves, kur jos laukia.

Szis paemes1 lavonu 
daneszo iki namu ir inneSzeS 
vidun paguldė ant sofos.

Reikia ji nors žmoniszkai 
palaidoti1

Imk

Nikola.

U -
J

atsake iszcida-

Mok ra

tarė Mokra ir pra- 
dejo rntosztifcs prie laidotuvių. 

Thojait^ susirinko namisz- 
kiui,'atbėgo ir Drogauo sesuo 
Anka ir prasidėjo verksnias.

— Tylėk... Tylėk... Augsz- 
cziausias pakvietė Drogana,

Pražuvo už szvonta 
pas Dievą 

st ogO 
žadino jo moti

na, nors paežiai szirdi labai 
sopėjo.

pas save 
dalyką... 
skustis...

t

t:
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Tylėk...

• • *
Nuėjo 

Isz po musu 
jau* antras

rinkties 
at lan- 

mel- 
desi, dūsavo ir pat ylomis kal
bėjo. Nikola visiems aiszkino 
smerties priežastį.

Droganas pražuvo kai
po didvyris. Žandaru ■ buvo 
trisdeszimts, o jisai vienas. No
rėjo atimti nuo jo rasztus 
nedavė.
privalo taip padaryti

Tuojaus pradėjo 
gimines ir pažystami, 
kvti numirusi. Rinkosi.

pu. didvyris.

Kiekvienas Bulgaras 
— kal- 

b<‘jo jisai badži llristienei ir 
dukterei. Po laidotuvių pakele 
pokyli. Susirinko daugybe. 
Visi ja ramino. Raminantiems 
ji atsake:

— Sztai jau antras nuo 
manės eina pas Dieva skųsties 

Tegul tik

ant ras

ant musu prieszn. 
kandimas nepasiliauja karta 

laimėtu
S'

prasidėjęs...
meni.

idant
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i Apie: Skrantus yra du
bei bo kai,

Poita iczi Ai i r geri pijoką i, 
UŽ bnrda nCttŽ»iTnoka,

Ir da’ gaspadinems in akis 
szoka.

Vienas girusi, jog už dyka 
laikrasisti skaito 

O jam nesti hike, -
I ’ ra V APdfes jo nesą k y s i u, 
Tuom' 'laik susilaikysi u.

♦ >Sc >Jc

Ruklos tai ne kas,
O bet geras spasabas, 

Baczkute su alum pakabinti

3

y

PENKI NAUJI TAU-! PAJESZK0JIMA1. 
TISZKI PAMINKLAI.
' Laisves Stovyla New Yor- 
k’o uoste per trisdeszinits- 
lisztuonis metus skaito visus 
atvykstanezius immigrant us. 
Bet tik Spalio menesi, 1924 m., 
prezidentas Coolidge oficialisz- 
kai paskyrė ja tautiszku pa
minklu. Ofieialiszkas nusaky
mas užvardino Laisvos Stovy
la — Fort Wood.

Paežiu laiku prezidentas pa- 
skvre keturis kitus tantiszkus 
paminklus. Vardai ir trumpa 
istorija tu paminklu seka
Fort Matanzas ir Fort Marion.

Fort Matanzas randasi SI. 
Augusiine, ir Port Marion ne
toli to miesto. Don Pedro Me
nendez, Floridos gubernato
rius insteige St. Augustine 15- 
61 metais. Jis, su savo Ispa
nais, apgyveno ta viela kad 
galėtu atakuoti Francuzu ko
lonija, Fort Carolina, penkias- 
deszimls myliu in sziaurus. 
Iszpanai sake kad Prancūzai 
be i u pavelijimo

Floridos gnbernato-

su savo 
ta

I

AsX Petras Strackauskas pa- 
jeszkau savo tikro brolio Vin
co Strackausko, ir sesers Mag
dės Strackauskiutes, po vyru 
Merkeviczieno. Brolis gyveno 
Brooklyn, N. Y. Dirbo prie 
kriauezin,
motai tam atgal.

Sesuo gyveno Ponnsylvani- 
jos steite. Jos vyras dirbo La
ka vanijos niainose, ’ dvylika 
metu atgal, netoli Scranton.

Paeina jie isz Suvalkų Gu- 
bernes,

trisdeszimts trys

Vilkaviszkio pavieto, 
Pa ra pi jo G ra ži szk iu, 
Dambaukos. Jie patys 
kas žinote apie juos, praszau- 
duot žino ant szio adreso.

1 >e t ra s S t ra ck a u s k a s 
1239 Davis Ave

Grand Rapids, Midi.

Kaimo 
arba

M

t.lZ)

W. Szneideris jr Šonus
GRABEORIAI.
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Patarnaujame simpatiazkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėm* 
kriksztynom* ir tt.

Bell Telefonas 90

215 E. Centre St. Shenandoah.
$1,000 TIK UŽ 60c.

.4

I i

vartojo ju 
perspedami 

nutarė juos 
siurprisuoti. Ju laivai atplau
kė in St. Augustina bet didele 
audra juos sudaužė. Menendez 
paėmė Fort Carolina, Franeu- 
zu tvirtove. Jis nuszove visus 
apgynėjus, paimdamas vaikus 
ir mot eres. Gryžtant užpuolė 
sudužusius laivus ir suome v v- 
.... J'uos visus Francuzus 
Menendez nuvarė in 
gu'stina, ir 
naujo tautiszko paminklo Fort 
Matanzas, jis davė insakyma 
juos nnszauti. Iszpanu kalboje 
“Matanzas” rei’szkia “nužu
dymą.” 
buvo nužudyta, bet antra par
tija isz apie 150 pabėgo ir pra
žudo. Dviejais metais vėliaus, 
Prancūzas, De Gourgnes, su 
būreliu draugu užpuolė Iszpa
nu kolonijas ant St. Johns 
upes, bet ir toms dienoms Fort 
Marion buvo per tvirta jam

.ja 
žeme. Prancūzai 
Iszpanu plianus

rus. VISUS

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

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

Jeigu kenti nervu suirimą, gaivos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gmml 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Nėr* 
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir sutelkia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mn- 
su žolių ir knygų katalogu. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai vienose 
miestuose.

M. ŽUKAITĖS,
25 Gillet Rd. Spencerport, N;Y.

-'I

St. Au- 
netoli dabartinio

y

t M

” rci’szkia
Apie 200 Francuzu

De Gourgnes

patrūkimo.

Nežinia, ar visi suprato jos 
kalba, bet visi pritarė. Supra
to Nikola, Stojimas, suprato ir 
hadži Hrist įene ir pats Grist o, 
bet szis paskutinis laiko už 
reikalinga atsakyti:

— Moczb Mokra, tave »isz- 
tiko didele nelaime; 
siems skaudu szitai 
Teczian nereikia norėti, 
panaszi nelaime isztiktu kitas 
Bulgaru motinas.

— Oi, ne,.... to 
nei vieųai — atsake atsidusu
si — bet nereikia velyti 
kad musu 'Bulgariszka 
nuomone snaustu, kaip tai pir- 
miaus buvo ir nenorėtu statyti 
galvas už savo szali. Mano su
nns padaro pradžia... 
Tokis dalvkas iszkarto 
sisoke, o bandymai pamokina 
proto. Kūdikis tiktai tada mo
ka apsieiti su ugnim, kada 
nusiplikina. Tai visiems žino
ma. Reikia iszmdkti su ugnim 
apsieiti.

[TOLIAUS BUS]

atsiliepė 
gonis atidaręs akis.

Toj paezioj valandoj Mokra 
iszgirdo žingsnius ateinanezin 
žmonių, todėl vėl skubiai pa- 
silenke prie sūnaus ir tarė:

— At(»ina aga, klausines 
tavęs. Sūneli mano nesakyk 
jam nieko, kas galėtu kenkti 
komitetui. Ar girdi ?

Inejb aga; atsisėdo ant grin
dų, užsirūkę py^ki, ir szitaip 
atsiliepė iii Mokra:

— Tegul tavo vaikas sako 
teisybe, lai gydytojas
res ji... O jei ne... pastips. Pa
sakyk jam szitai, taip kad jis 
uprastu.

— Sūneli — tarė
girdėjai

,0,  ... « M- • "

pasiduoti.
Senose dienose Fort Marion 

buvo pavadinta San Juan de 
Pinos ir vėliaus St. Marks. 
Czionais pirma karta Iszpanai 
atgabeno Amerikon citrinų ir 
Sevilijos vynuogių. Ir iki sziai 
dienai Florida pasaulyje pa
garsėjus del vaisiu. Bet kuo
met Floridos vaisiai pakele tos 
valstybes varda, Menendez nu
žemino atgabendamas in Ame
rika pirmus Belaisvius.

Fort Pulaski.
Fort Pulaski randasi Savan

nah upes intakoj. Toj paezioj 
vietoj, revoliucijos laiku stovė
jo Fort Greene, įkuria audra 
isznaikin-o.
Kares pietiniai pulkai paėmė 
Fort Sumter, saugoja Charles- 
jo pasiduoti sziauriniams pul
kams.

• 1 -I> * ■

rrjo ju pasus ir kratė pundus.
» prie 

Pasažie-
o 

žandaru nutvėrė 
skverno, bet
šit raukės isz kiszeniaus revol- 

szove iii žandaru ir pasi 
leido bėgti in miestą.
ras in kuri szove, atsisėdo ant 
žemes, o kiti puolėsi 
Pasažierius 
szaude in areziausiai 
ežius žandarus. Žandarai pra
dėjo szaudyti isz szautuvu. Ta 
kova pasibaigė greitai ir 
laimingai del pasažierio.
žeistas parpuolė; žandarai pri 
bege gulinti musze kulbėmis, 
ant galo pusgyvi nuvilko. Mo- 
czc Mokia stovėjo, tarsi, stabo 
isztikta.
suspaudė.
nebuvo panaszus in Drogana 
nes bu\’o su barzda ir akiniais, 
bet jos szirdis jaute, 
turi būti Droganas. 
palikes ja npbego in t 
kur pasažim’ius parpuolė ir 
atydžiai prisiklausė, ka kalba 
žmones.

— Niekas

i Sztai žandarai priszoko 
vieno isz pasažipriu. 
rius smuko 
isz

i u szali vienas 
ji už 

pasažierius, isz- aga, 
mano

i

— Taigi tiesa... r»?ikia žmo
nių. savo padėjimą suprantam 
ežiu.

Tuo laiku Mokra
dar nažinties nei su Stojami, 
nei su Nikola. Tiktai Stanko 
ateidavo pas ja paimti uždras- 
tus rasztus. kad neszti juos pa
mesti skaityklose. Abudu liku 
šieji jos sunai mokinosi užru- 

vvresnvsis Petras — 
Vokietijoje, o jaunesnysis, 
Droganas, dažnai keldavosi r z 
miesto in miestą, 
nežinojo gerai, ko jisai moki
nosi: Droganas buvo dar jau
nas vaikinas ir rasze motinai 
karsztus neatsargius laiszkus 
Kada viena karta parasze, kad 
mokinasi Bielgrade kariszko 
je mokykloje, Mokra labai 
džiaugėsi. Jai rodėsi, kad jis 
bus iszvaduotoju Bulgarijos, 
kad bus didvyris tokis, 
koki dainose dainuoja. 
Droganas neilgai ir Bielgrade 

menesiu, 
Mokra gavo laiszka, nuo Pet
ro, kuriam ansai rasze, 
Droganas neilgai trukus 
grysjr in Ruszcziuka.

— Laukiu jo — sako 
cze Stankai — ir norecziau pa
imti sau toki vaikina, 
butu man
Droganui draugu.

Stanko patarė paimti Niko
la, kuris jau tuomet eme nuo 
Stanko rasztus neszti in skai
tykla.

klausė Mokta.

bežyj:
O

Mok ra nei

apie 
Bet

veri,
Zanda-

vvtis.’ 
atsisukdamas 

begali

Nors '

laike y

apžiu

pabuvo. Po keliu

kad
su-

ino-

kuris 
pagelbi ninku, o

ne-
Pa-

jai skausmai 
pasažierius

y

a

kad tai
Nikola, 

vieta.

daugiau, • kaip 
koksai prigulintis prie komi
teto. Macziau,
prilipinta barzda, kada ji žan
darai kulbėmis per galva mu- 

stovin-

kaip nukrito

sze — tarė vienas isz 
ežiu.

— O kur jis dingo? — pa
klausė kitas.

— Žandarai paėmė.
— Szove szeszis kartus.
— Ne, penkis. Viena ran

ka szaude, o kita ranka kas- 
žin kokias popieras kiszo 
in burna ir rijo.

— Uigm

sau

— kalbėjo žino-

♦

Ar jisai isztikimas?

nes.
Nikola nieko daugiau daži- 

rioti negalėdamas, 
pas Mokra ir papasakojo, ka 
žmones kalbu.

— lUilauo Droganas! 
re atsidususi.

VIII.
Mocze Mokra neapsiriko.

mums vi
niai vti.

kad

no veliju

ir to, 
jau-

girdėjai 
agos žodžius, girdėjai mano. 
Daryk taip, kaip tau tavo są
žine sako, ir atmink Dieva, ku
ris isz dangaus in tave žiuri.

— Gerai — atsiliepė aga ir 
pradėjo tyrinėti. Pasza ir aga 
žinojo, kad Droganas visvien 
sinerczia bus nubaustas, b<?t. 
jiems rūpėjo iszgauti isz jo ži
nias, sulyg keliu, kokiais agi
tacija platinasi po szali. Dėlto 
jie davė motinai vilti, tikėda
miesi, kad ana, norėdama su
nn iszgelbeti, padės agni isz
gauti isz 
žinias, i

si naus reikalingas 
Kita 

tanti motin i 
padariusi, o 
sau:

mažiau supran- 
gal taip ir butu 
Mokra pamislino’ k

— Tegul ir szitas ver 
czuius pražūva, negu iszdavi- 
ku palieka.

Aga uždavė klausymus ir

i

baudė...
nenu-

/

KRE1PK1TEŠPAS DR. HODGENS
Philadelphia Speciali.ta 

Visos Kronisakos Ligos.

lauke. Droganas aut nekuriu silpni s.rt.nti Vyral ir

sugryzo .

---- (<!•

— Kati tai buvo jos jauniausias
sūnūs, jį gavo žįhja "nuo pa-

klausymu nieko neatsako, ant 
kitu sako “nežinau/’ Ant1 
svarbiausiu davė neteisingus 
atsakymus. Taip antai agai 
paklausus, kokiu keliu ateina 
in Bulgarija uždrausti rasztai, 
jisai tyczia neteisingai atsako 

‘ ant Konstantinopolio, ’ ’
Turkams podas
Juo tolyn, tuo ligonis vis ty
kiau ir rec^iau pradėjo atsa
kinėti, ant galo visiszkai nuti
lo. Mokia garsiai suriko:

— Droganę! ;
Ligonis tiktai atsiduso.

“nežinau.
Ne Serganti bet visgi k* tik pajicge 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai kataraį užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, keponu, 
inkštu, pu»l«sr liga, rumatifcma lum
bago ar neuritis ligas.

kad v 
supainioti.

Ir priėjus prie krano gerti. 
Szenadorįje vyrai taip daro, 

Pasikabinę baczkute byra 
isz krano traukia, 

Kaip verszci isz spenio mauke. 
♦ * ♦

Vienojo vietoje ant Veselkos 
ant vieno užklupo,

T rysią su peiliais vos kailio 
nennlupo, 

Musze ir peiliais pjaustė,, 
Ne mažai kraujo iszlaiste

Ant galo da vaikina apskundė 
Nubaudė ir in koza patupdo, 

Pinigus užsimokėjo, 
Penkiolika dienu sėdėjo. 
B(‘l vaikinelis neapsileido, 

Kaip tik isz kozos iszleido 
'Puoš tris apskumle, 
Pas vaitu nugabde;
Bnusmo užsimokėjo, 

O vienas net du menesius 
atsėdėjo. 

Tai rots vesbile, 
Subeldže makaule, 

Pinigus ant provu leidže, 
Vieni kitiems neapsileidže.

❖ >!*
Daugeli levu dukteres turi 

Tai ant nieko ne žiuri,
Bile tik munszaine fundina, 
Tai viskas gerai ir gana. 
Važinėja nuolatos pas 

baliukus, 
Žentais vadina visus 

sport tikus, 
Tieji seni apstoja vieszina 

Ir dukrelėm fundina.
OCIIIS V<K111VIV0 filiui,

Mano sztant dukreles vaikine.
❖ Ms *

Ne buvau matos tokiu nieku, 
Kur du susijiesze prie brolio 

palaikų, 
Mat, negalėjo pasidalyti 
Reikėjo galvas skaldyti. 
Mnsztync didele pakele, 

Net ant stryto persikėle, 
Palicije atvažiavo, 

In vežiuna supokavo, 
Ir in cypia pasodino, 

Ant rytojaus apsudino.
Visus pinigus sudia užmokėjo, 

Jog net namon parvažiuot 
neturėjo, 

gunglino

savo dukreles girria

Pradžioje Civiles
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS (

I APMILL & PATTERSON ST&g 
ST. CLAIR, PA.

iBžbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krikaztyniu ig 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.
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Pąkszti kolos mylės 
Net eidami stenėjo.

* *
Tieji ka Lietuvoje pauzes turi 

O sziezion ant kitu žiuri, 
Tai szluotos nesigailėkite, 

Per snukius užduokite.
Toki, tai niekiausi gyvulei,

J

Kaip Žydiszki arklei, 
Ant paczios ir vaiku 

neatsimena, 
Pr i sa k y m u s po ko j u pa mi na, 
Tokiems tik kaili nulupt, 

Ir sprandus nusukt.

PARSIDUODA FARMA,

74 akerai žemes, 15 raguotu 
kiaules,

maszi
v 32 arkliai, 3 mažos

Kraujo ir Odot Lifa. visuose pa- antys, 30 visztU, VISOS 
nos, nuo szevelo iki kulęmaf 
maszinai. Sodas geras, prie ge
ro kelio netoli nuo miesto. Pla^- 
tesniu iii formacijų klauskite

tiSjimubW.’' Litiszkas vyru' Ilgas.

Antra* Flora*,
Dabar* gydytojas tegul ątei-l _ i

Be operacijos ir patrtirthna lalko.
Rodą’ ir patarimas dykini.

Košna sanvaita—-Seredomis, Ket
vertais ir Petnycaiomiš. < 
landoi: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
r.j m . i?. ■■■' ' 1 ' > dr u'.iw

Ofho* vo-' laišku po sziuo adresu: Jphn! 
’ G. Patterson, R.- D.

4 Si CENTRE ST.

Fort Pickney.
Fort Moultrie, kuri atlaike 

Brittu laivus 1776 metais, ir 
Fort Pulaski, bet vėliaus ture- 
ton uosta. Kadangi tie abudu 
dar vartojami, Fort Pickney, 
nevartojamas, ir
buvo paskirtas tautiszku pa
minklu.

Virszminetos t virtuves 
te daug kovu ir kariu, bet Bed-
loe’s Sala v ra Laisvos lova, ir

Lietuviaakaa Graboriua

K. RĖKLAITIS

tokiu badu

ma-

jos istorija neapipinta kovoms, 
czion visuomet ramybe viesz- 
patavo. Xes Franuijos 1876 m. 
auka s-tovi už linosybe.

- F. L. I. B.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
J to '■ I

Koina motai* *r margin* r
t ' _ i. • . it ..Ak. ■ i '* n* ■»

privalo turėti iria 111
» I' f • ;i

Laidoja numirėliui pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

B16 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

CAPITAL STOCK $125,00(^00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02
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‘ Mokame S.csia procentą ant 
i sudėtu pinigu. Procentą prida-
* dam prie jusu pinigu 1 Sausio
t ir 1 Liepos. Mes norim kad ir<
* jus turėtumėt reikalą su musu 
p banka nepaisant ar mažas ar--

didelis. ___
------------------

“ — — — ■ - JU - - -|(I' 11 ' W t ■ ■

G. W. BARLOW, Vice-Pre*
J. E. FERGUSON, Kas.

1
iir ji tnnt* raatia įdek-

didelio ramsto. Drntata
a (, j a**' , t'MbdM ’ i AI :U.« t . ... n'1 /. ak * Ji 1 «j . >> Į

kntnfctaT
J ■. j

M1

vienam name. 183 puslapiu

PidelM ųdtntt Prs.
srfiKFT . . / 1150

•s . . i ' ’!'r
. < . ILSO3*< Fac- 

tiszkai matyt po 1806 N, Main D. BO0ZKOWSKI-CO

IT* Jt cVvlGl 8011) U* I. # __
toryviĮle, Pa., arba galite ypn-

Ave., Scranton, Pa. (t. 17. m*haw "

H. BALL, PreddenUt
V

» "i įla ■

I
B



E i

H

įl ii■■
: t

i-

į'.' "

■i > 

l&:#l 

Sįj' 

p ■' # I

fa1

I r

į

FI
r

*

t

8,;1

i

t

ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
— Panedelijo pripuola Ima 

diena Kovo — March.
— Anglekasiai nutarė kad 

po 1 Apriliaus, visi biznieriai 
kaip, buezieriai, sztorninkai, 
ir saluninkai bus uždrausti 
dirbti Vulkano kasyklose^ Biz
nieriai turėdami daug laiko, 
dirbdavo kasyklose o bizni va
re szeimyna. Nuo tojo laiko 
turės paliaut dirbti kasyklosią.
1— Miesto anglinei lokalai 

nutarė, kad visi darbininkai 
prigulinti in uni jo kad užmo
kėtu padarytas skolas buezie- 
riams, sztoriiinkams ir kitiems, 
kurie davė kreditą laike strai
ko, bus praszalinti isz unijos 
arba bus baudžemi jaigu biz- 
nieriabapie, tai pranesz virszi- 
nin'kams. Labai geras užmany
mas, kurio visi privalo laikytis 
ir isapildyt.

—/ Sirgdamas keliolika me
nesiu, staigai mirė Vtarninko 
ryta senas Mahanojaus gyven
tojas Juozas Czeczkus, 64 me
tu amžiaus, kuris pergyveno 
mieste apie 42 metus, pribūda
mi* isz Lietuves jaunu vyru
ku. Buvo nevedes. Velionis bu- 
v o ant burdo pas Zerdeckrema, 
622 W. Centre ulvezios isz kur 
laidotuves atsibuvo ketverge 
ryta su bažnytinėms apeigoms 
Szv. Juozapo bažnyczioje. — 
Velionis paliko broli ir seseri 
Lietuvoje, taipogi brolio vaiki 
Joną Czeczku Philadelphijoj 
kuris pribuvo ant laidotuvių. 
Graborius Traszkauckas laido
jo-

— Rytoj, tai yra Petnyežio
je, atsibus gailės pamaldos už 
atminti Boczkausku szeimvnos 
— tėvo ir 
“Saules.”
kauskas įnirę 25 diena Febru- 
ariaus, 1909 mete todėl szia- 
dien suėjo 17 metu kaip silsisi 
po žemele.

— Steitine policija užklupo
1 aikeside.

lis

gy-

— B. Barovskis, 216 E. 
Penu uli., persemtas munszai- 
ne, atėjo namo ir baisiai su
plakė savo rnylema prisiegele. 
Likos už tai uždarytas kozoje.

• .Jonukas, 16 metu sune- 
Jono Židenelio, 423 5V.

Washington uli. nupuolė nuo 
trepu susiniuszdamas sau bai
siai galva. Likos nuvežtas in 
Ash'lando ligonbuti.

— Andrius Draugelis,
veriantis ant W. Arlington uli., 
dirbantis del Home lee Co., li
kos sužeistas in ranka per du 
szrnotus ledo.

— Vincas Lutkeviczius, 
prigulintis prie lokalo 144.3 ap
skundė Antana Czcrnecki už 
tai, kad ji pavadino skeliu ir li
kos pastatytas po 300 doleriu 
kaucijos lyg teismui. Lutkevi
czius dirbo laike straiko kaipti 
meinteinanc darbininkas. Lo
kalus užtvirtino skunda ir da
bar visi lauke kaip szi dalyku 
niiHprens Pottsvilles sudus.

- Ana vakaru, apie 9 va- 
Juozas Popiel, 320 E. 

Centre ulyczios iszgirdo riks
mą savo paezios, kuri ka tik 
buvo iszejus ant kiemo. Iszbe- 
gias laukan pamate kaip kai
myno sūnūs Antanas Gegužis 
norėjo perinuszt jojo paežiu. 
Abudu susirėmė bet Gegužis 
isztraukės peili perpjovė Po- 
pieliui koja 
liūs.
Geguži,

Lutkeviczius

SA'JLB

nui dienojo jojo gimimo sukak tuviu Lincoiln Park’e. Drauge

once Kaufman kuris perstatiueja Lincolna ir galima ji pažyt
paveiksle žiūrint in ta, kuri po smert perstatineja.

11 melu,Hudson, Mass.

Apvaikszcziojunas Linkon Dienos mieste Cicago, III.
Boy Skautai Chicago atidavė garbe prezidentui Lincol-

• % • ••• •• « . • ' w a ’]-- • . --

su jais dalyba vo garsus krutamuju paveikslu aktoris Laur-

. II  .................................... . ......—I llllilllll.W.U.MIHI—1.1 S | II Ulinei

Algirdas pakilo isz sėdynės 
l, bal-KO® 1T0ROM s“"“p”
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Nusiskynus žydinezia gele, 
1 žiurėjo in ja, giliai užsimas- 
cziusi. Jos galva nusviro že
myn, ir gele isz jos rankos nu
krito ant žemes, su gailiu jos 
akiu palydėjimu. Vejalis pa
lengvėlė pute, o gėlos eme vie
na prie kitos glaustis, lyg ap- 
gailaudamos likimą savo žy- 

idinczios drauges, gulinezios 
ant žemes.

— Laba diena, mamyte — 
prakalbėjo jaunas 
motinai, 
Ha i.

4*

vaikinas
giliai užsi masezi u-

I

landa

apie keturis eo- 
Palicije aresztavojo seni 

sunu ir burdingieriii, 
bet vėliaus paleido, uždaryda
mi jauna Geguži. Priežastis už- 
klupimo ant moteres nedažino- 
ta.

motinos iszdaveju
A. a. D. T. Bocz-

ant rodhauzes prie
naujo mūrinio namo kuris sto
vi prie geležinkelio, suimdami 
kėlės paleistuves ir
Tarp paleistuviu r andasi kokia

kuri sakosi

vvrus.

Per eksplozije žibintiem 
Alfredo Knpins- 

481) K. Lloyd uli.,
ant kepures
k i o,
Hill ka>yklo.sc, apdegė baisiai 
jojo ranka.

— Martinas

Maple

Gralmuekas

E

— Tai linksmas szis vaka
ras; turėsiu ka paraszyt in 
laikraszti — labanaktis 
siems!

vi- 
f

— Pabūk su mumi's, Algir
dai, eisim visi sykiu — szauke 
jaunimas.

— Matai, kad ir musu ma
myte kartu su mumis linksmi
nasi — tarė Daminykas.

— Kurgi ne, vaikeliai.. Man 
labai smagu su jumis praleist 
laika ir pasiklausyt jusu dai- 

I uoliu, ir pasikalbėjimu. Algir- 
vaikdli, pabūk kartu su

h

M?J

Lietuviu 
Piliecziu Kliubui insakyta ap
leisti sale, kur 
tingus, dėlto, I 
nariu tarpe komunistu.

■ laikydavo įni
ko d turi savo

East Vandergrift, Pa. f Va
sario 15 mirė czionais Nikode
mas Butnoras, G9 metu am
žiaus, kuris Arnerike iszgyveno 
49 metus. Laidotuves atsibuvo 
su bažuvt inems
kurias laike trys kunigai. Pa- 
iliko dideliam 
ežia, dvi veduses dukteres 
nu ir (lukteri namie 
cage ir viena sunu McKees

Petras Baronas, 
gyveno 247—27th St., mire 19 
Vasario, buvo laidotas 22 \ a - 
sario isz kun. Rodžio bažny
czios Szv. Jono kapinėse.

Dorothy Julia Godwin, 
metu, gyveno 418—17th 
mirė 20 Vasario,
23 Vasario Szv. Kryžiaus ka
pinėse.

Domininkas Szuilaviskas, 
gyveno 249 Hudson St.

New York, mire 18 
buvo laidotas 24 Vasario, isz 
kun.

pamaldomis m.,

viena 
Kocks, Pa.

nuliūdime pa - 
su

siimi (’Id

5 
St., 

buvo laidota

PADĖKA SUNAUS 
DEL MOTINOS 

. ... .....,... . u i!

PA80DYTI
KALĖJIMĄ, BET PATS 

GAVO GERA 
PAMOKINIMĄ.

NORĖJO IN

;>o
i

Vasario,

Szesztoko 
frejybes kapinėse.
Sziuo tarpu vėl sušilau-

bažnvczios
rr

Velionis prigulėjo kerne musu operos dainininką 
prie Lietuvos Simu, S.S. Petro Joną Butoną. Vasario
ir Povylo draugystes Piitsbur-

Szv. Jurgio ir Piliecziu 
draugyseziu czionais. Paėjo isz 
Kauno rodybos, Sziauliu pav., 
Gružucziii kaimo. Sirgo suvir- 
szum metus laiko vėžiu, kuris 
velionio kuna labai suode. Bu
vo per ilgus metus skaitytojas 

Saules” kuria mylėjo ir pla-
t ino.

ge,

k 4

tai Ona Kriptas, 
buk paeina isz Mahanojaus.

— Vtarninko diena parva
žiavo isz Shamoku ligonbutos 
Szimanas, sūnūs Szimano Nor- 
kevieziaus. Norints ne visai 
iszsigyde, bet namie po tevisz- 
ka priežiūra bus daug geriau 
ir smagiau.

— Andro Bakalar slavokas 
nupirko salima su namais nuo 
Antano J. Saka'laucko. ant W. 
Centre St. Sakalauckas pirko 
sau kita narna prie 411 E. Pine 
St. in kuri neužilgio ketina in- 
sikraustyti ir užsiims tik gra
binio bizniu.

— Ctarninko vakara atsi
buvo kriksztas dukreles Kazi
miero Lapinsko, W. Spruce 
uli., kuri ajilaiko varda Hele
na. Kriksztu 
Pranas Rutkauskas 
A n ei e K ris t a pa v i cz i u t c.

— Anglekasiu draugai taip
gi sugryžo iii kasyklas, o tais 
vra žiurkes. Kada kasvklos 

visos iszbego in 
virszu nes maisto neturėjo. Ne- 
kurios žiurkes yra taip pripra
tę prie anglekasiu 

drauge

Nori a t s

žiurkes.
nedirbo tai

tėvais buvo p.
su pana

kad net 
valgo pietus drauge o kitos 
taip insidrasinia kad ir diner- 
kes pavagia.

> 
van-

PARSIDUODA 
GERA FARMA.

30 akeriu žemes ir ganykla 
5 akeriai geros miszkos, 
duo isz szaltinio varoma su ro
mą in stuba. Czvertis miles nuo 
Horseshoe Piko kelio, arti mo
kyklos, sztoru ir Readingo ge
ležinkelio, 38 miles in 
delphia, ir 7 miles in

visi geram 
padėjime, stuboj naujas dide
lis hiteris del apszildymo, vi- 

ukiszki padargai, 10 
vežimu szieno. Parduosiu pi-
gei — tik už $3,300. Kreipki
tės ant adreso:

W. Tamaszunas,
1137 Fairmont, A ve., 

Philadelphia. Pa.

ville, Pa. Geras namas 
tas, visztinyczia,

Phila-
Coats-

tvar-

šoki

t J 81

.3011 2 A\ . Chestnut uli., kirsda
mas projms prie St. Nicolas 
kasyklų, pa.sižeido sau koja ir 
gydosi namie.

J Vincas Januszauekas, 411 
Lloyd uli., mirė nuo užde

gimo plaucziu po keliu dienu 
ligos. Paliko paezia (po pir 
mani vyrui Szaponieno) ir sze- 
szis po-vaikius. Laidotuves at
sibuvo Ketverge ryta su pa
maldoms Lietuviszkoje bažny
czioje.

t Vincas Makalonis, kuris 
mirė Panodeli Ashlando ligon- 
buteje, likos palaidotas Ket
verge ryta su bažnytinėms* pa
maldomis. Velionis buvo neve
des ir buvo ant burdo pas Le- 
vanavieziu. Paliko seseria Je- 
va ir giminaiti BaTtimoreje.

J Juozas Mikelionis, 58 me-
S. Ferguson uli., mirė

nuo anglekasiu dusulio, 21 die
na X’asario, 11:30 valanda va
kare, pergyvenes Arnerike 34 
metus. Paliko dideliam nuliū
dime paezia Teofilio, du sūnūs 
Juozą ir Vinca. Velionis paėjo 
isz Suvalkų redVbos, Seinų ap- 

Leipunu parapijos, 
Laidotu-

smagu jame 
eina

tu, 090

s k ri ežio,
Va'lancziunu kaimo.

atsibus Suimtos ryla, 9 va-
su

gorns, kurioms užsiėmė grabo
rius

i» Pri gulėjo
Auszros Bromo.

Port Washington, Wis. — 
Musu miestas yra puikus, gu
li prie Michigan ežero ir labai 

gyventi. Darbai 
pusėtinai, bet pribuvu

siems sunku ap'laikyti koki už
siėmimą. Turimo ir Lietuvisz- 
ka parapije Szv. Ambrazie
jaus, kurioje klebonauja kun. 
W. J. Daunora, kuris labai rū
pinasi gerove savo aveliu ir 
yra geru gaspadorium. Turime 
ir draugyste Szv. Lamino ir 
kuopa S.L.K.K.A. ir visos ge
rai stovi. Biznierių turime taip 
gi keliolika kurie daro gera 
bizni, o svafbiause, musu mies
tas ir neapsieina nuo 
gu liežuvninkiu” 
myli nu|4eszinet sžlovia savo 
artimams ii' ardo žmoni u gy
venimą sėdami 
tai’p poru. Jai neapsiinalszvs 

• • a « a

‘4garbin
kit rios labai

ves 
landa, bažnytinėms apci-

V la d a s V a 1 u k e v i c z i u s. 
prie draugystes 

Lietuvoje 
Karalių ir

“Auszros Bromo.” 
paliko du brolius 
Mateusza ir dvi se seres J ieva 
ir Morta.

Velionis buvo dede pono V. 
J. Mikelionio kuris laiko bizni 
po 539 E. Mahanoy Ave., Ala
lia noy City.

Hudson, Mass. — 
laikraszcziai paduoda 
isz szio miestelio, kad Bimba 
“vyskupavęs” laidojant tūla 
Katarina Tamosziuniene Kal
tina kunigas Mullen, kuris, pa
siremdamas žodžiais veliones 
dėdės, Kazio Statkaus, sako, 
kad Tamosziuniene buvo aprū
pinta paskutiniais sakramen
tais, bet vėliau palaidota be

Anglu 
žinia

sako

kunigo, limbai vadovaujant, 
ir ant jos kapo barstyta raudo
nos rožes, bei sakyta prakal
bos. Kunigas nori, kad visus 
nepilieczius, dalyvavusius tose 
InidetnvARA dftnortiintn. —V.

neapykanta
- tai reikes paduoti juju pra

vardes ir plaeziau apraszyt 
apie juju darbelius.

—Prist prinke vieži us.

in. gyveno 97

GI metu, 
mi-

12

17 d. 
jisai su- 

s--.......... ............i talijoje,
kur dainavo operose. Jam bu
vo i szsi baigias
Ameriko, todėl prisiėjo gryžti 
ji atnaujint. 

■4...,

Pittston, Pa. — Vgnis sunai
kino czionais Cornwall augliu 
plovinyczia padarydama Me
des ant $100,000, kuri radosi 
tarp Pittstono ir Dupont. Dar
bo neteko 50 darbininku.

— Adomas Gi'lis isz Inker- 
mono likos aresztavotas už su

mosimo agento isz

Per eksplozije politūros 
grindu

laivu
CTVŽo isz

i i Acpiitania.
M dano

7 >

J

leidimas ISZ

muszima 
l’t ica.

del grindų baisiai apdegė 
Katro Kolaez, 45 metu, kaipo 
ir du vaikai. Visi likos nuvežti 
in ligonbiiti.

New York —Jonas Nichols, 
4 metu, taksikebo dreiveris 

at ėjas in suda su motina 
szauke iii magistratu: 
man nubodo kantrybe su 
no motina, asz noriu idant ja 
uždarytumėt kalėjime. Toki tai 
skunda innesze nedoras sūnūs 
ant savo motinos Adelines 
Nichols už girtuoklyste. Moti 
na vra mažiulele žmona turi 
45 metu o iszrodo ant 60, dir
ba fabrike ir nereikalauje sū
naus suszelpirno, nes josios vy
ras randasi paniiszeliu name, 
su kuriuom susilaukė trileka 
vaiku.

Magistratas dirstelėjo ant 
sūnaus iszkirsdamas jam 
toki pamokslą: 
maneli. Manai kad 
motina uždarysiu kalėjimo kad 
tau butu lengviau ir be jokios 
atsakomybes del savo gimdy
tojos. O ne! Duodu tau 
rodą: pirkie biblije ir 
perskaityk penkta Dievo pri
sakymą. Daugiau su panaszeie 
skundais pas mane neateik ba 
tave liepsiu uždaryti kalėji
me.”

‘L

i i

pa
jau 
ma-

savo

* <

SZl-
O tu neisz- 

asz tavo

gera 
gerai

Mount Cannel, Pa.

n

Kokis 
tai H. Pilarczik 45 metu pri
kalbino Ona Runczak 13 metu 
mergaite ant a [įsivedi mo, o 
kad juos czionaitinis kunigas 
ne norėjo suriszti, misibostino 
in Shenadori, bet ir fenais juos 
kunigas .ne norėjo suriszti. 
Valdžo juju jeszko ir sugrąžys 
mergaite tėvams.

— Praeita sanvaite buvo 
arsinta kad ezionaitine para

pija apemo kun. Dabinas isz 
Shamokin, ant vietos kun..Bar- 
tuszko kuris Jszvažiavo Ket
verge i n New Yoyka iszplaukti 
iii Lietuva. Dabar vela girdėt 
kad parapija apėmė kun. Sta
nislovas Povilionis isz Naujos 
Anglijąs.

Akyva kad czionaitineje die- 
cezijoi randasi senesniu kuni
gu kuriems prigulėtu ezionai
tine parapija.

Brooklyn, N. Y. — Katarina 
Vinskunieue, 52 
Messerole St. Miro 11 Vasario 
palaidota 15 Vasario, isz kun 
Paniuko bažnyczios Szv. Trai- 
ėes kapinėse.

Rože Karodkiene,
gyveno 100 Ten Eyck St., 
re 13 d. Vasario, palaidota 17 
Vasario isz kun. Remeikos 
bažnyczios Szv. Jono kapinėse.

Stanislova Petrele viez,
m., gyveno .17 Evans St., mire 
15 Vasario, palaidota 18 Vasa
rio isz kun. Rodžio bažnyczios, 
Szv. Traices Kapinėse.

Anthony Mulvinskas, 40 me
tu, gyveno 68 Ten Eyck St., 
miro 20 Vasario, buvo laido
tas 22 Vasario, Kalvarijos ka
pinėse.

Joseph Brusokas, 46 metu » 
gyveno 34 Stagg St., miro 19 
Vasario, buvo laidotas 23 Va
sario isz kun. Pauliuko^ baž- ; 
nyczios Szv. Trejybes kapinė
se. 1

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.

Stacijos arba Kalvarija Viosz., Jo- 
zuso Kristuso 10c. , Graudus Verks
mai arba Pasibu^inimas prie Apmb 
slinimo Kanezios Vieš., Jezuso Kris
tuso 10c. ;
voneziausio Veido Viesz. Musu Jėzaus

Kantlczkos arba gie
smių knyga, paprastais kietais apda
rais $1., Gcresneis apdarais $1.60

W. D. BOCZKAUSĘAS - CO.,
’ MAHANOY CITY, PA.

Graudus Verks-

Maldele Arcibrostvos Sz-

Kristaus 10c;

DA1NU KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekiiamacijos. 92 pus
lapiu,' popierini apdarai.

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

Preke 25c

‘CARAS’ PASIRODĖ 
LENINGRADE

INIRSZUS MYNE SPYRĖSI 
IDANT ‘CARA’ ARESZTA- 

VOTU IR SUSZAUDYT.

ant

Leningradas, Rosije. — Gy
ventojai dagirdo buk czionais 
pasirodė caras Nikalojus, susi
rinko prieszais Žiemini Palo- 
ciu ir spyrėsi idant ji valdžo 
tuojaus aresztavotu. Tik tada 
maisztininkus apmalszino pa- 
licije kada virszininkas iszejas 

gonke'liu apreiszko susi-
•rinkusiems kad “caras” ne 
yra tikru caru• tiktai duonke
pis Nikalojus Jovdukovas, ku
ris yra panaszus in eara kaip 
du laszai vandens. Soviatai ji 
iszrinko aut loszimo roles nu
žudyto caro krunamuose pa
veiksluose, kuris loszo role isz 
gyveni mo Roma novu 
1905 meto.
dasi žmonis kurie tarnavo bu
vusiam carui kaipo ir 36 afi- 
cieriai kurie turėjo diiistus pa- 
looiujeo už caro gyvasties.

priosz
Tarp aktorių ran-

ANT RANDOS.

Szesziu ruimu namas ant W. 
ailroad St. Kreipkitės ant ad
reso:

Mrs. M. Kellėy,
* 51 S. Main St.,

ItTnhnnnv CK i v Pn♦. IfD

— L-a-b-a — atsake lyg ne
norėdama.

— (kdes skinat, mamyte!
— Viena... Ir giliai atsiduso.
Jis pamatęs ant žemes gu- 

linczia gėlo, lenkėsi ja paimt, 
bet motina užKle'jus jam ranka 
ant peties, tarė:

— Patinka tau gėlos! Bet 
szita ne tau. Darželyje yra j u 
labai daug ir invairiu, tad ga
li pasirinkt ir nusiskint dai
liausia, a'sz leidžiu.

— Bet leisk, mamyte, pa
imt ir szita, nuo žemes.

— Duodu tau valia, vaikeli 
— ir eme nuo jo tolintis, retais 
žingsniais eidama nuo jo sza- 
lin.

Jis giliai užsima'ste ir ranka 
pasirėmęs ant žemos tvoreles, 
eme galvot, ka reiszkia moti
nos žodžiai, “ 
lia.” 
in gele, vystanezia ant žemes. 
Jam begalvojant, netoli pasi
girdo jaunimo dainos balsai 
“Turej’ motin didi varga kol 
ji mane užaugino—o ha, oha, 
oha, oha!” ir 1.1. Galinus jis 
pasiėmė nuo žemes gele ir žen
gė ton pusėn, kur buvo girdi
ma daina. Inejo per duris trio- 
bon, kur jaunimas taikė balsus 
prie antros dainos.

žodžiai duodu tau va-
1’1 gai galvojo žiūrėdamas

Jaunimas 
pamatęs ji suszuko: Eik -szia, 
padek mums dainuot.

Jauna Juzyte priėjus prie 
motinos tarė jai:

— Mamute,

1 *

I

jau t rys metai

4 4 Ant ma-

nie-

jaunimo

'taro

dai,
v i sars.

Algirdas priėjės pabueziavo 
motinai ranka ir tarė:

— Miela mamyte, asz
kad jus ne užmirsziu, nes esa
te labai maloni. Tikra mano 
motina. Tai pasakęs Algirdas 
greit iszejo per duris.

— Keistas tas Algirdas 
tarė kasžin kas isz 
būrio.

— Matot, vaikeliai — 
motina. Algirdas jau nuo ke
liu metu neturi tėvu, o koks 
jis mandagus, ir kaip jis mo 
ka su visais gražiai ir manda
giai apsieit!

Jaunieji, supratę motinos 
kalinis jautrumu, eme neri
maut ir pradėjo skirstytis na
mo. Juzyte, kaipo hamiszke, 
pasiliko su motina, tik Dami- 
nyko prasze, kad tas pasiliktu 
ilgesniam laikui.

— Bet Juzyte, asz negaliu.
— Tik kelioms minutoms.
— Bet....
— Ka, bet!
— Mamyte jau pavargus.
— Tai, ji nepyks — ar teip, 

mainyte? — paklausė atsikrei
pus in motina.

— d’arp, dukrele 
gali pasilikt.

— Darni nykai,

J sveczias

i

L

pasiklausyk 
kaip mus Daminykas gražiai 
dainuoja. Ji‘s
kaip lanko M. Petrausko kon
servatorija.

— Girdėjau, vaikeli, kalbant 
apie kompozitorių Miką Pet
rauską, bet dainuojant ji gir
dėt neteko. Labai norecziau 
iszgirst nors jo mokini.

— Taip, taip, mamute, dabar 
iszgirsi. Na, Daminykai, pa
dainuok man su mamute.

— Taip, Juzyte, mamutei asz 
visada patarnausiu. O kasgi 
man pritars?

Juzyte akis nuleido ir nedrą
siai atsake:

— Mamutei ir asz patarnau
siu...

— Tikiu, kad susitaikysime.
— Tik kasžinkaip pirmu 

kart seksis.
— Na, tai k a dainuosim?
— Sudainuosim

riu krantelio.”
Pabaigus dainuot visi suplo

jo delnais. Vicna's vaikinas pa
sikėlęs nuo suolelio, žiūrėda
mas in mergaieziu buri, tąre:

— Bene panele Onyte dabar 
padainuos?

— Kas? Kokia “panele?” 
Ka tas reiszkia? — teiravosi 
Daminykas.

— Tai mandagumas.
— Mandagumas ? Kame ? Ar 

lenkiszkaihe žodyje? Lenkai 
yra musu amžini prieszai ir lai 
jie prasmenga su savo ponisz- 
kumais.

— Atleiskite, bot koks kita's 
sakinys butu tinkamu prie 
mandagumo?

— Argi nebūtu mums vi
siems smagiau, jeigu mes var
totume į t*guodojamas ? ” Juk 
butu kurkas patogiau 'sakyt — 
guo<lojąma Onyte padainuos.

— Labai gražiai skamba.
— Labai yra tinkama, vaike

liai — tarė motina. — Mokin- 
kites ir pratinkitės vienas ki
ta guodot.

Juzyte giliai kasžinka užsi-

4 ( panclo ? ’

guodo jamas?

maste, ir ranka atsirėmus in 
piana, Jcąrtafe nedrąsią! žvelg-
i '' ♦ ffii i > *1
d n va in Tinminvlrn

duok man 
ta gele, kuria turi prie szvar- 
ko prrsiseges.

— Negalima.
Juzyte priszokusi prie Da- 

minyko, isztrauke isz jo szvar 
ko gele, ir linksmai žvalgyda- 
inosi, tai in motina, tai in Da- 
minyka, balsiai suszuko:

— Negalima? Sztai, jau pas 
mane.

— Tai visgi tas nemandagu, 
Juzyte. Szita gele yra mamy
tes nuskinta jusu darželyje.

— O asz ar ne mamytes?*
— Juokdare esi, Juzyte.
— Kaip?
— Suprantama, kad mamy

tes, ir kartu motinos Lietuvos 
duktė.

Daminykas greit priszokes 
prie Juzytes, atėmė isz jos ge
le ir jin inkiszo motinai in 
plaukus. Motina ' atsiduso ir 
pasikėlus nuo kėdės, nuėjo in 
savo kambari.

— Bot, Juzyte, jau 
mum skirtis — ture Daminy
kas.

— Skirtis? Koks keistas isz 
tavos, Daminykai — tarė jam 
spausdama jo deszino ranka.

— Ka tas reiszkia? 
minykas klauso.

— Kas?
:— Rankos suspaudimas.
Ji apkabino rankomis jo 

kakla ir savo galva priglaudo 
prie jo krutinės.

— Ka tas reiszkia, Daminy
kai ?

— Meile.....
Ir abudu jie susiglaudo sto

vėjo, giliai užsimąstė....
— J. Žukauskas.

esi,

laikas*

— Du-

|*r odg j pat M vista. U kur 
' i nesmagumai.

_'ain>ExpeU«ti« palengvina kraujo

_ RX PEL LERIS I
. Frtveja Skausmus I •

Trinkiu rreitai taip, kad iia 
- atabttinas linimsntas peraiauuktu

* P?r. °4’ i Pat M <* kur 
plrina nasma<umai.

^^^^^Pain>Expell<tis palengvina kraujo 
“^^^^sukopirt>< ’ ir atsteima siortnalj 

-- -1 — kraujo takCjlmj fJsKMnia.^

Inkaro vaiabaŽrakUs ant pakoliol
SSc Ir 70c vaistinis*. Tlmykite, kad bute

F. AD. RICHTER > CO. 
~ f C ----- :j- 

raoktwM. W. V
* South 1th Sts.
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