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ISZ AMERIKOS
ISZ GAILESTIES

DEL SUNAUS, 
NORĖJO ATIMTI

SAU GYVASTĮ
Feliksas 

namo po

Szale josios gulėjo 
ra-

Pittsburgh, Pa. — 
Ordakovski, atėjus 
sunkiam darbui, užtiko ant 
grindų gulinezia savo paežiu 
be žado,
tuszczia bonkute, kurioje 
dosi trucizna. Motere isztuszti- 
no bonkute visai. Vvras nubė
go pas kaiininka melsdama* 
josios idant nueitu prie mote- 
res o jisai paszauke palicije, 
kuri nuvožė motere in ligonbu-

. Franciszkaus, kur dak-te S 
tarai iszgavo trucizna isz vi
duriu. Priežastis savžudinstos, 
pagal apsakymą kaimynu, bu
vo ta, kad motere tankiai verk
davo ir baisiai liūdėjo paskui 
savo sūneli kuris nesenei mirė. 
Motere randasi 
padėjime.

pavojingam

NORĖJO SUDEGINTI 
SAVO DUKTERĮ 

DIEVO GARBEI.
Huntingtoų, Ind. — 

nas netoli Huntingtono
Randall norco paauki i Dievui 
savo maža, 
•dukteri. Sukilto lJi&ui

Gyve- 
Joe

deszimties metu 
jta na

ga vo duktere ir eme ja degin- 
Tik motinai emus szauktiti.

subėgo kaimynai ir auka isz 
plesze pamiszusio tev
Mergaite buvo taip apdegin
ta, kad vargiai iszliks gyva 
Tėvas paimta in

O nagu

pamiszeliu

PROFESORIS GIRDE 
DARAKTORKAS

IR STUDENTUS.
Coushohoken, Pa. — Moks- 

Jaines direktorei, praszalino 
nuo dinsto profesori Ralph M. 
Weaver isz czionaitines publi- 
kines augsztos mokslaines už 
nepadoru pasielgimu.

Nekurios daraktorkos 
czei pasuke direktoriams, jai- 

nepraszaiins prote.”orintis 
tai visos pames

direktorei,

sta-

gu 
nuo dinsto, 
darbus. Viena isz daraktorku 
buvo taip nugirdyta per poną 
profesorių, kad ja turėjo nu
vožt namo automobliuje. 
feioris už daug meilino-i 
studentėms jeises
tavojo su munszaine. 
namus.

Pro
su 

teipgi oze*

BANDITAI APVOGĖ 
FABRIKĄ.

— Deszimts ban 
(litu užklupo ant kancclarijos 
fabriko International Harves
ter Co., szaudami in darbi
ninkus, apipleszdami kasa ant 
$80,000. Banditai paleido dau
geli szuviu bet nieką nesužei
dė, po tam sėdo in du auto
mobilius ir iszpyszkejo isz 
miesto. Pinigai buvo paskirti 
ant iszmokejimo darbininkams 
taja diena.

Chicago.

m

ir

TĖVAS PANAUDOJO 
KIRVI ANT SUNAUS.

Orange, N. J. — AVilliam 
Freycr, 28 metu, randasi ligon- 
buteje su perskeltu pakausziu, 
ant kurio jojo tėvas panaudo
jo kirvi. Tėvas pasakė detek
tyvams, kad kirto sunui per 
galva, bet buvo tai apgynime 
saves, nes sūnelis ant jojo už
klupo kad jam nedavė pinigu 
kirsdamas tėvui in veidą su 
kumszczia. 
inszehisio

Gindamasis nuo 
sūnaus, pagriebo

1,500 BE NAMU ISZ 
PRIEŽASTIES DIDELES UGNIES
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JOJO MOTINA 
UVO ŽYDELKAE

LEDAI ISZMESTI ISZ UPES, SULAIKĖ
TRUKIUS PER SZESZES DIENAS
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BUVO KRIKSZ-SŪNŪS
CZIONIU IR RASTINUKU.
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Per iszdegima 326 namu Newport, Arkansuose, pcnkioli-
Paveikslas parodo 

namo R. .J. Hugley, kuris in ji insikrauste dvi die- 
« e .m

ka szimtu žmonių pasiliko be pastoges.
griuvėsius i
nas priesz ugni. Keli menesiai adgal tas pats'žmogulis neteko 
namo taipgi per ugni.

Isz Visu Szaliu

- Buvusis koko

pinigai. Jonas

n lieja s
prie

SUPLESZE 2,000 DOLERIU 
BUMASZKOMS.

New York. — Czionais ran
dasi daug navai nu žmonių, bet 
gal navatniauses atsirado, ku
riam pa brido
Juka, 38 metu, gyvenantis ant 
369 Broom ulyczios,

Battery Parko, pradėjo 
pleszti bumaszkas, pakol ji ph-
lįcijantas ir ąreszta-
vojo. Daugelis žmonių ji ap
siaubė ir godžiai rinko szmo- 
telius bumaszku. Ant užklau- 
sym<>, kodėl supleszo du tnks- 
tanezius doleriu, .Jonas 
ko, kad lai slaptybe 
daugiau pinigu banke, kuriuos 
taipgi supleszys prie pirmuti
nes progos.

Kada Juka nuvožė in Belle
vue

\ •>- 

a t sa
il* turi

(lakta ra iligonbuti, daktarai ap
reiszke kad Juka staigai ne te
ko proto, nes sveiko proto žmo
gus nedraskytu pinigus ir juos 
nemetvtu ant ui vežios, a •
NORĖJO DINAMITU ISZ
NESZTI VISA SZEIMYNA.
Detroit, Mich. — Petras Sub

czyk, 346 Poulk ulyczios, 
ver Rouge, 
už bandymu 
i 
pagialba dinamito — paežiu 
Pelagije ir trijų metu šuneli.

septynis 
szmotus dinamito po namu, ku
riame radosi pati su vaiku. 
Kkrsplozije baisiai suardė

su 
iszsigialbejo

SUDEGE PEOZIUJE 
KURIAME DEGINA

PLYTAS.
Stanislavas, Lenkije. — Ply- 

tinyczioje Kasvinero, pražuvo 
baisia mirezin du jauni žmo
nys, kurie iszsirinko sau nak
vynių pecziuje kuriame dčgina 
plytas. Abudu insigavo in vi
duti iszimdami kėlės plytas isz 
peeziaus. Ant grindų pasidėjo 
sziaudu kuriuos pavogė ir tas 
tai buvo priežastis juju nelai
mes. Ant rytojaus kada abudu 
atsikėlė, vienas uždegęs zapal- 
ka numėtė ant sziaudu. Lieps
na užėmė abudu, o iszbegti ne
galėjo, ba skyle vela uždėjo ply 
toms nuo szalczio. Darbininkai 
atidarė pecziu užtiko jame du 
suanglijusius lavonus. Isz kur 
tieji žmonys paėjo niekas ne
žino.

Varszava.
rius S. Raczki, hotelyje Bristol, 
dažinojo nesenei. buk jisai yra 
siinum Žydelkos, Sores Cingel- 
mones, bet jisai buvo kriksz- 
czioniu; dažinojo apie tai visai 
netikėtinai. Neturėdamas dar
bo, nutarė atlankyti savo pri
imtąjį tęva, gaspadoriu isz vie
no artyrno kaimo. Atvažiavo in 
pati laika, nes senas gaspado- 
rius gulėjo ant mirtino pata
lo. Laike pasikalbėjimo daži
nojo nuo tavo kuom jisai yra. 
Buvo rastinuku, gaspadoris ji 
paėmė isz prieglaudos del ap
leistu vaiku, iszaugino ir dali
nosi su juom pdskutiniu szmo- 
teliu duonos.

Sugryžes in /Varszava, jau
nikaitis nusidavė in kancela- 
rija ligonbutes. Peržiūrinėjo 
visokes knygas ir ant galo da
žinojo, buk jisai tikrai yra sū
num Zydelkos Sores Cingel- 
man, kurijnivo suvadžiota per 
krikszczioniszkįi mylema po 
tam apleista.

Tolimesni tyrinėjimai davė- 
de ji prie gyvenimo savo moti
nos, kuri .veUans isztekejo už 
Žydo ir gyvena su juom ant 
Franciszkoniszkos

at lauk vt i motinos 
kurios nepažinojo. Motina pri
ėmė ji su aszaromis, bet pasi
sveikinimas buvo trumpas, nes 
Sores vyras Ii epe su nu i eiti 
laukan, o moterių nuvede pas 
rabinu spirdamasis persiskyri
mo nuo apgavingos paezios, 
nes jam apie tai nieko nebuvo 

apie josios

Nusidavė

i

ulyczios.
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Visi trukiai buvo priversti sustot ėja per szeszes dienas ant Erie 
Franklin ir Oil City Pa., isz priežasties iszmestu ledu isz Allegheny 
Paveikslas parodo lokomotiva stument ledu daužytoja maszina 
sztangu, bet mažai turėjo pasekmes tame darbe.

geležinkelio tarp 
ant geležinkelio, 

idant nuvalyt ledus nuo
upe.s

ISZ LIETUVOS
SŪNŪS UŽMUSZE

TĘVA
PATI JAM PRIGIALBEJO, 

PO TAM PASKANDINO 
LAVONA NEMUNO 

UPEJE.

Ri- 
li kos aresztavotas 

iszneszti in pa
langes visa savo .szeimyna su 

dinamito —

27,000 ŽMONIŲ MASKVOJ 
SERGA INFULUENZA.
Maskva — Rusijoj siauezia 

Vienoj
til Maskvoj inregistruota

Visi be vietų

kalbėjus, tai yra, 
praėjusi gyvenimą.

Teismas atsidūrė in suda, 
kur nei.szrado jokios priežas
ties ant persiskyrimo ir paliep
ta porai dili namon. Sūnūs

influenzos epidemija.
97G-

namon.
priėmė motina pas save, nes 
josios vyras nenorėjo su jaja 
tolinus gyventi nes buvo ‘‘tref-

. na.”

Subczyk padėjo

na
va i k u st e-ma, bet motere

bnklingu budu
be jokiu sužeidimu, \\vras aisz- 
kino, buk jojo motere kerszino 
nuo jojo persiskirt ir isz tos 

js labai rūpinosi, to-priežast it 
del norėjo juos gyvus iszsimis
ti ant ano svieto.

ISZAISZKINO GERAI.
T----------

Dukrele: — Mamyte, del ko 
jauna marti yra pasirėdžius ii}
szlinlia baltai ?

Mama: — Ba balta spalva 
reiszke czystata ir linksmybin. 
Juoda spalva tai ženklas nu
liūdimo ir reiszke gailesti.

Dukrele: — Aha... dabar ži
nau, del ko jaunavedis yra pa
sirėdęs juodai! *

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.
Stacijos arba Kalvarija Viosz., Jo- 

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. Kantlczkos arba gie
smių knyga, paprastais kietais apda
rais $1., Geresneis apdarais $1.50

w. n. nnr.7.KAiTSKAs . r»n..

000 susirgimu.
gydytojai ir nurses paszaukti 
in ligonines padėti ligoniuligonines 
žiūrėti.

KALNAS UŽGRIUVO 
TRUKI.

Zofije, Bulgarije. — Drėbė 
jimas žemes Pelopomnesuse 
padare dideles bledes ir daug 
žmonių žuvo, pagal daneszi- 
ma per viena isz raiteliu kuris 
atjojo isz Graikijos.

Dalis kalno nuslvdo ant 
praeinanezio trūkio, užgriau
damas tris vagonus su pasa- 

visi pražuvo ir 
sužeista.

žemes

PAKORĖ VAIKA UŽ PA
VOGIMĄ VISZTOS.

— Zinojevsko kai
me, Ukranioj, valstiecziu go- 
veda sugavo asztuoniolikos 
metu berniuką, pavogusi visz- 
ta, ir ji pakorė.

Maskva,

sugavo

Paskutines Žinutes.
Jonas11 Port Carbon, Pa. — 

Dombovski, staigai mirė sirg
damas szirdies liga. Paliko pa- 
czia, dukteri ir sunu.

žieriais
daug

ŽINIOS ISZ RUSIJOS.
— Leningrade per 1925 me

tus žmonių užaugo 140,000, 
Sausio 1 d. 1926 m. buvo 1,420,- 
000 žmonių.

— Sz. m. Sausio 1 d. Rusijoj 
tikrųjų komunistu (partijoj) 
buvę 1,078,000 nariu.

— Kuopa Rusijos raszytoju 
iszvyko iii Japonija ir toliau, 
susipažinti su Rytu szalies gy
venimu.

— Pereitais metais su tikslu 
pažinti Rusija atlankė 1,664

pražuvo
1P Minersville, Pa. — Pali- 

eije apreiszke visiems tingi
niams idant pasijeszkotu dar
bo arba turi apleisti miestą. 
Visus valkatas aresztavos ir 
talpins in kalėjimu.

II Blairsville, Pa. — Kai
melis Starford konia visas isz- 
dege Seredoje. Ugnis padare 
bledes ant $125,000. Ugnago- 
siu tonais nesirado.

U Passais, N. J. —

svetimszaliai: 109 mokslo vy
rai, 79 dailininkai, 61 visuome
nes veikėjas,* 410 spaudos dar
buotoju, 17 pedaigogu, 53 pra
monininkai, 33 studentai, 17 
kariu ir kiti sziaip visokį

Badai 
czionais sustraikuos 40,000 au
dėju in pagialba 7,000 strai- 
kieriams isz Passaic, Clifton ir 
Garfield audinyeziose.
■ 11 Coaldale, Pa. —
apiplesze Katalikiszka bažny- 
ezia Szv. P. Marijos, paimdami

. Vagys

iss^ biedriu dėžės $20 kaino su-

Vilkija. — Birbilu kaime, 
Veliuonos vals., A. Mockus 
Sausio men., 19 d. likes namie 
su žmona Autose, ir tėvu Ka
ziu, užmusze tęva ir paslėpė 
klojime dobiluose.

Sausio men. 22 d. A. Moc
kus savo tėvo lavonu inside- 
jes vežimun atvožė in Vilkiji 
ir Nemune po ledu paskandi
no.

Namiszkiams ir kaimynams 
A. Mockus ir jo žmona sake 
kad ju tėvas yra kur tai isze- 
jes.

Suims Kazvs ir 
nesulaukdami tėvo, 
iii policija ir i n vyk is liko isz 
keltas aikszten.

A. Mockų su savo tėvu gy
veno bloguose santykiouse, ir 
turėjo kokia tai byla teisme 
Vasario 12 d.

Kaltinamasis A. Mockus ii 
jo žmona Autose suimti, ir pa
talpinti kalėjimo.
SAVŽININGAS PILIETIS.

regist. laiszka

A.

dukterys, 
kreipėsi

pasiausta in
Chieago, III. p.III.

Už pamesta
Marijampolėje isz paszto tar
nautojo buvo iszjeszkota siun
tėjui atlyginimo 100 lit. Tas 
100 litu buvo 
Amerika
George Vlnsbergui; pastarasis 
sužinojęs nuo savo giminaiezio 
p. B. Veisbergo Marijampolė
je, kad pinigai 100 1. yra isz 
paszto tarnautojo iszjeszkoti, 
atsisakė priimti ir pinigai tapo 
gražinti tam paežiam tarnau
tojui, kuris už tai labai dėkin
gas.
LIETUVA SKIRIA

KONSULĄ ARGENTINON.
Lietuviu iszeiviu skaiezius 

Argentinoje ir kitose Pietų 
Amerikos valstybėse kas me
tai didėja, todėl Lietuvos vy
riausybe, susirupinusi savo pi 
liecziu padėtimi tolimame 
kraszte, turi jau kandidatu,

padėtimi 
jau

kuris, reikia tikėtis, netrukus 
bus paskirtas Lietuvos kon 
šulu Argentinoj.
STATYS KAUNE NAUJU 

TILTUv
Dabartiniai Kauno tiltai jau 

gerokai paseno, todėl plentu ir 
vandens keliu valdyba savo’ * 
pasitarimo tuo reikalu nutarė 
artimiausiojo ^ateityje stątyti. 
naujus tiltus per Nojnuna ir 
per Neri Slabadoje. Tiltai bus 
statomi geležiniai arba beto-

•f

mnai. RtnfvKn nrndof.i mnnn.

LIETUVOS PREKYBA SU 
UŽSIENIU

1925 m. Gruodžio men. ben 
dra prekybos apyvarta Lietu 
•vos su užsieniu pasieki 
mil. litu, isz kur 
tenka 19.9 mil. litu

18.5 mil. lt. Tuo budu 
importą

l. 4 mil. lt. Per isztusus
m. in Lietuva i n vežta 
už 242.7 mil. lt., 
tas didesni už eksportą 
mil. litu.

ISZGAMOS
• Padubvsis 
(‘‘V-bes”

• 38.4 
iszvežimni 

o inveži
mui — 
eksportas praneszn

1025 
prekių 

arba impor- 
10

k or.) — Czia
V.

gyvenan
tiems 

besi vai k io-

C i T * •Seredžiaus 
atsi 

rado tokiu žuliku, kurie eida
mi pas mergaites,
ežias kartu su olgete, 
ten besi jodant ir 
jaut po pakampius, pavogė 

gautus 
liko

to elgetos gautus gabalėlius 
lasziniu; liko nuskriausta. 
Dar kol kas nežinia, kas ta 
padare, bet spėjama, kad tas 
darbas padirbtas keliu broliu.

ISZLOSZE 4,000 LITU.
Kr v- 

•r 

klases
Lietuvos Raudonojo 

žiaus Loterijos II 1-os 
vyriausi laimėjimu — 4,000 li
tu szi karta iszlosze Kauno — 
A. Panemunes gyventojas p. S. 
Frankas, inžinierius.

gyve n 
tevy- 
1924

nigus per asmenis

.EMIGRACIJA ISZ 
LIETUVOS.

Iszsikele in Amerika, Kana 
da ir kitur, Lietuvos 
tojai neužmirszta savo 
nes ir siunezia pinigu,
metais, Statistikos Biuro da
viniais, (musu emigrantai at
siuntė 31 miliona litu, 
daugi emigrantai siunezia pi

, o ne tik
nėr instaigas, tai galima skai 
lyti, kad per metus emigran
tai Lietuvon prisiunezia 35 
mil. litu.
isz savo 
ventoju gauna 
35 mil. litu.

prisiunezia
Tuo budu, Lietuva 

iszemigravusiu gy-
gryno pelno

Sziauliu apskri

labai 
vieszke-

LIETUVOJE ŽMONES IRGI 
STEIGIA LAIVAS KAPINES

Kini opia i, 
ties. — Prie Kruopių mieste
lio sumanyta, insteigti laisvos 
kapines — ketvirta dali hek
taro, netoli miestelio, 
gražioj vietoj, palei 
lio, einanezio isz Kruopių in
Papile, ties gražiu miszko go
jeliu, kuriame seniau buvę 
kapeliai dvaro.

Pasklydus gandams 
Liekio dvonajimn sklypo 
mos kapinėms jau tada dau
gumas piliocziu pilnai pritarė, 
žadodahii prisidėti prie 
dtei'gimo ląisv^uju kapiniu.

seniau

apiev ze-

in- 
k>d- 

ko tam, kad Valdžios patvir
tinimą gauti, osa reikalingas 
apžiūrėjimas Sveikatos koipi- 
sijos ir galų galo 7 Vasario su
laukėme. Tikime greitu laiku 
Bill nuirti niiflnvvvnn

sijos ir galųjBfulo 7 Vasario
J.

nbrlni’vmn

NORĖJO APIPLESZT
KUNIGĄ

BANDITAI LAUKE ANT 
SUGRYŽTANCZIO KUNI

GO IDANT JI KANKINT 
IR APIPLESZT; 

SUIMTI.

Szilavolas — (‘‘Saules” ko
respondencija). Sausio menesi, 
28 diena, apie szeszta valanda 
vakare, atėjo keturi pleszikai 
in Szilavota pas vietini klebo
ną, kurio tada ne buvo namie, 
nes kalėdojo po parapija. Ple
szikai paklausė pas gaspadine 
kur kunigas ir iszojo lauan, 
vaikszcziodami apie kieti, už 
auganeziu medeliu, tykioje vie

la u k e pa rgryžtanezio 
Pleszikus užtemino

J

< 
toje ir 
klebono, 
vienas Szilavoto ūkininką®, ir 
sau patamsėjo stovėdamas už 
medeliu, iszgirdo plesziku kal- 

‘‘kunigas turi 
atiduoti visa 12,000, nes kaip 
gaus in padus szipuliu tai ati
duos.” 
mas ne valandėlės, skubei nu
ėjo paskui pleszikus in klebo 
nija, užklausdamas gaspadines 
kokius ežia sveczius turi, ant 
ko gaspadme atsake, kad juju 
nepažysta, o gal koki gimines 
klebono. Ūkininkas sake kad 
tai negeistini svecziai, uždaryk 
duris gerai. Tame tarpe inejo 
vienas isz banditu, apsidairęs 

iszejo laukan.
Ūkininkas davė žino in bažnyt- 
kiemi ir nubėgo in mokykla 
apie 250 metru nuo klebonijos. 
Ant giluko mokykloje užtiko 
du palicijautus ir mokytoja. 
Visi pasiėmė revolverius ir nu
bėgo pas nežinomus sveczius. 
Vienas isz palicijantu pradėjo 
kalbėtis su plesziku staigai nu
tvėrė viena, kiti nutvėrė kita o 
kiti pradėjo bėgti. Žmonys 
pradėjo vytis ir prasidėjo szau- 
dymai, bet anie du pabėgo. 
Pas suimtus rasta du braunin
gus ir skurini krepszi, kuriame 
radosi -szmotelis medžio ir tusz- 
czias butelis. Spėjama, kad isz 
to medžio ketino daryti paszi- 
nus del kankinimo kunigo.

ba kurie sake:

Ūkininkas nevilkinda-

a plinka i vėl

Pleszikai iszdave savo kitus 
draugus, viena isz ju suimta 
Panemunyje, o ketvirto da ne- 
sueme. Pleszikai prisipažino, 
kad sužinojo kad klebonas 
iszeme isz bankos kokios tai 
moteres pinigus kokius aplai- 
ke isz Ameriko po žuvusiam jo
sios sunui karėjo kai>po suszel- 
pima nuo valdžios ir tai tuos 
pinigus norėjo paimti nuo ku
nigo. Pleszikai buvo isz Pane
munes, apie j 30 kilometru nuo 
Szilavoto. Klebonas turėjo prie 
saves tiktai apie 90 litu ir butu 
sunkiai kankintas už nieką. 
Klnhnnn vardas vra k n m Ado-
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Sziadien visi trauke in Flo
rida jeszkoti giluko ir greito 
pralobimo, bet ne 
ten gihiki — f** 
riai ir apgavikai.
Florida turi dideliu ateiti ir 
kaip rodos už keliu metu pa
stos tikru rojum ant svieto, ka
da Amerikonai indės in jaja 
milijonus doleriu. Žeme Flori- 
doi bus kada labai brangi. Bet 
kas geidže dasidirbti turto Flo
ridoj, lai neužmirszta apie tai, 
kad tonais tykoja ant jojo vi
sokį apgavikai ir reike būti la
bai atsargiu.

ten gihiki
visi rauda 

tiktai milijonie-

.................-....... - ■ --

Tyrinėjimai astrologu paro
do, kad musu padange kurioje 
svietas sukasi, yra kaip grūdas 
kviecziu, o mes kaipo mikrobai 
gulinti ant jojo, yra taip mil- 
žiniszku, kad žmogaus protas 
negali tosios didybes apsvars
tyti. Danguje (firmamente) 
randasi milijonai šauliu dides
niu už musu ir milijonai kartu 
didesneis, o jilanietu ir žemiu 
yra milijonai taipgi, 
vra didesnes už saule.

kurios

New Yorke kilo vela graft i 
nis skandalas tarp miestiszku 
kontraktoriu ir miesto virszi- 
ninku. Sztai du milijonai do
leriu paskirti ant nuvalinimo 
>nirgo nuo nlycziu laike pas
kutinio nu])uolimo sniego, taip 
sutirpo greitai, kad niekas ne
žino kur jieji dingo. Yra tai tik 
puse pabirtos sumos kokia bu
vo paskirta ant nuvalymo snie
go. Ir sniegas kaip kada prisi- 
duoda graft icriams New Yor
ke.

Neseiiei Alzacijoi, Erancijoi, 
atsibuvo vinezevone turtingos 
poreles. Ant užpraszymu buvo 
taipgi iszdrukuota sekantis 
receptas kaip būti laimingu 
vedusiam gyvenime:

“Indek in katila daug kan
trybes kaipo ir gero budo ir ta 
viską maiszyk ir tankiai surin- 
kie putas tinginystes, apsilei
dimo, užvydejimo; virk ant 
lengvos ugnies, daduok prie to 
meilingumo, linksmumo, isz- 
minties, bet neužmirszk ugnies, 
lai nuolatos dega po katilu, ku
riame verda gardžiausias ir 
smagiauses valgis žinomas kai
po “Laime apsivedusiu.’’
tina nuotakos svecziams sake, 
kad taji receptą surado senoje 
knygoje spaudintoj Szvaieari- 
joi keli szimtai metu adgal. — 
Pabandykite ir jus Ameriko- 
niszki jaunavedžiai iszvirti to
ki valgi.

Mo-

Tūlas senas daktaras duoda 
sekanezia rodą del paeziuotu 
kurie tankiai skundžesi ant ru- 
matizmo strenosia ir dieglius 
szonuose kaipo ir kojų sukimą. 
Sztai jojo rodą:

Ne yra tai jokis rumatizmas, 
tiktai apsilpnimas nervu, o tai 
tankiausia prie tuju užsilaiko 
toji liga, kurie per daug myli
si ir be apsvarstymo sau pavė
lina..., kas daug žmogui kenke 
ant nervu, o ypatingai ant su- 
drutinimo kaulu (kremzlių). 
Czion duodu visiems gera ro
dą, kuri jums nieko nekasztuo- 
ja: Jaigu ka darote isz kiauszi- 
niu, tai luksztu nemeskite lau
kan, nes jieji turi savyje kal
kes fosforines rukszties. Tosios 
kalkes, tai yra ta pati medega, 
isz kuriu konia susideda visi 
žrnogiszki kaulai, be kuriu 
žmogus negali būti sveiku ir 
drutu. Jaigu tave visa skauda, 
per ka esi nuvargęs ir be pajė
gu, ypatingai prie blogo mais
to, tai tieji luksztai nuo -kiau- 
sziniu arba fosforine ruksztis, 
yra geriausiu budu sudrutini- 
mo.

Sziaip reike naudoti: luksz- 
tai džiovinasi pecziuje, o kuo-
mi geriau’ iszdžiovinti, tuomi 
geriau susigrūda arba susima
la ant Jcavihiė malūnėlio ant 
smulkiu milteliu. Paekui imasi 
tris kartus ant dienos (anksti

ryte,, ant piet iv vakarė) ]Mlna 
arbatini szaukszteli tuju mil
teliu inpiltu in stiklą pieno.

Kas turi vandenine liga, te
gul iszbando taji bmla, o jaigu 
nuo t o ir neiszgy t u, ta L nors 
gyvastį prailgiiHn ligoniui.

Mėginkite visi tieji, ka turi
te sugialta. kurni ir visokius 
dieglius, o mažu kasztu turėsi
te naujas pajėgas ir busite 
sveikesniais.i'

Niekiu. 0'taip neparodine ja 
moraliszko nupuolimo, kaip 
daugelis žmonių kurie turi pa
pratimu iszrasti ir platinti vi- 
sOkes 
apie savo art y mus.
žmones isztYkro mano, kad ta
me ne yra jokio blogo, jaign 
apsakinėja teisingai(!) kaltes, 
visokes klaidas ir nusidėjimus 
kitu. — Biustą baisiai tame. 
Kožnas žmogus privalo būti ne 
tik teisingu, bet ir suprantan- 
cziu ir gailingu ant silpnumo 
kitu. Tieji, ka mėgsta klaidas, 
nupuolimus ir griekus savo ar- 
tymu platini ir apie juos kal
bėti, patys paprastai papildo 
daug klaidu ir nusidėjimu.

Nepyksta ir nesidžiaugė isz 
nupuolimo savo artymo del to, 
kad tieji užruStina Dieva, o ne! 
ba jaigu taip isztikruju butu, 
tai už viską patys pasirūpinta 
klaidas ir piktybes nepildyt.

a pj uod i uanczes ka 1 ha s 
savo art y mus. Nekurie

BAISUS
KLAUSYMAS

Statistika — mokslas, kuris 
isz skaitliaus kuriu nors daig- 
tu bei reiszkiniu daro iszvadas 
— sako, kad Lietuvoje kas met 
priauga po 20—30 tukstaneziu 

pasaulyje,žmoniu. O visam 
kur yra 1821 milijonais žmohiu, 
kas metai priauga po 15—18 
mi Ii jonu gyventoju.

Kas metai žeme tirszteja’ir 
žmoniems darosi vis labiau 
ankszta ir prisieina susispaus
ti. Pasidairius Lietuvoje jiama- 
tysim, kad paskutiniais dve
jais metais kur kas yra sun
kiau gauti tarnyste bei darba, 
negu keletą metu atgal. Laik- 
raszcziu teikiamos žinios rodo, 
kad Lietuvos piliecziai puola
si prie kiekvienos spragos, per 
kuria galėtu iszlysti isz savo 

Važiuoja in visai ne- 
szalis: Prancūzija, 

Brazilija kur jie
neturi jokio pažinstamo, kur 
negali susikalbėti. Kiekviena 
žiema Lietuvoje laikraszcziai 
kalba apie jaueziama nedarbą 
musu didmieseziuose. Ministe
rija skiria paszialpos organi
zuoti viesZus darbus 
biams szelpti.

Bet jaigu paskaityti užsie
niu laikraszczius, tai pamaty
sim, kad ir kitose szalyse pana- 
sziai kaip Lietuvoje, pav. Ang
lijoje nuolatos laikoma szimtai 
tukstaneziu bedarbiu. Ir ne tik 
isz Lietuvos, bet ir isz kitu 
valstybių žmones veržiasi in 
mažiau apgyventas szalis, bei 
in szalis, kur geresnis uždar
bis. Ir isz tėvynės eina kai]) 
sykis tie žmones, kuriems ten
ka dažnai be darbo būti, ar tu
ri bloga uždarbi.

Po karo pirmuosius
isz Amerikos neva gryžo in vi
sas valstybes, ne tik in Lietu
va, didelis būrys tautiecziu. 
Bet nemažesnis būrys plauke 
Amerikon. Suvienytos Valsty
bes pabūgo tos netikėtos mi
nios žmonių ir visiškai suvar
žė galimybe nuvažiuoti in juos. 
Dede Samas insileidžia pas sa-

t <‘v v nes. 
žinomas 
Argentina,

i

ve Europieezius, tarsi, kaipo 
koki vaisia, pav. isz Lietuvos MEILES

( •bene 344 žmones kas melais.
Del ko taip padare? 

aukszcziau ’pažymėjau, kad 
žmonėms kas inot darosi anksz- 
cziau, kad Europoje, kada rei
kia darbininku atstatyti karo 
sugriautus ar apleistus ukius, 
visgi jaueziamas nedarbas, tai 
kas buse toliau? Pacžiose Suv. 
Valstijose jau priesz kara pa
sitaikydavo nedarbo laikotar- ! * 
piu. Dėlto Suv. Valstijos Sziau- 
rines Amerikos ir uždraudė 
svetimszaliams keltis be skait- 
liaus pas save, nes darbininku Kauno “Rūtos 
privažiuoja daugiau negu atsi
randa naujo darbo. Atėjūnai 
numusza darbo užmokesni vie
tos darbininkams, 0 jai negau
na darbo, sudaro badaujaneziu 
bedarbiu barius. *Jau ne tik

Valstijos, bet ir kitos 
tirsztai apgyventos szalys

aukszcziau
Kaip

.į,? e

KELIAIS

■.-—....... -- ------ *---
skerson akutėm žiūrėdama ne
drąsiai paklauso:

-4

Jau
Su v.

apgyventos 
svarsto kaip sumažinti savu 
bedarbiu skaitliu, kaip paleng
vint i iszsikelti svetur, kai]) už
kirsti kelias ateiviams svetim- 
szaliams.

Dabar Europa žmonių isz- 
lekliu siuuczia in Kanada ir 
Pietine Amerika. Bet ten pra
mone bei prekyba pamaži ple- 
cziasi ir los szalys sunkiai ap- 
rnpins pelningu darbu atei
vius. Dėlto Europos Valstybė
se bedarbiu skaitlius, kas met 
priaugant naujiems gyvento
jams, nuolatos augs 

priežascziu
ir eileje 

kitu priežascziu sudarys 
sprogstama ja medžiaga 
joms revoliucijoms ir karams.

nau-

Pažiurėjus dabar in naujus 
iszradimus, mes matome, kad 
nuolatos iszrandama taip pai
nios maszinos, kurios reika- 

mažesnio
kurios

Jauja mažesnio darbininku 
skaitliaus, negu pirma. Gi to
kiu iszradimu, kuriais butu 
padidinamas maisto išteklius 
žemoje, retai pasirodo. Ir po 
senovės pasilieka svajone, kad 
tirlaukiai, kalnai bus galima 
paversti derlinga dirva. Kyla 
senas kunigo Malt ūso pastaty
tas klausymas: ar ne persmar- 

žmonių skaitlius 
K Rudaitis.

Kai žmogus sotus, tai viso
kiu biesu jam reikia. Visokį 
iszmis'lai tada jam lenda in gal
va. Visai kas kita, kai pilve ve
jas szvilpia ir grobas grobui 
szpygas rodo... Atsimenu, pro
letaru laimėjimo metais Petra- 
pilyj, kuomet maitinausi 
riet akose” 
ki vejai nelysdavo in 
Gryžes in Lietuva nespėjau 

” pietų para
gaut, kaip bematant užsikro- 
cziau meiles liga.

Tiesa pasakius, tas dalykas 
man buvo nenaujiena. Tik ma
no meile visuomet pasibaigda
vo tragedija ir kiekviena kar
ta asz bažydavaus but atsar
gesnis ir savo galvos in ta sma
la nekiszt. Pamenu, panasziai 
ir mano levas iszsipagiriojes 
ba žyd a vos i, 
negersiąs!
t verdavo lygiai tik iki kitam 
sek madieniui.

G al a sz i r nei) u c z i a d a u g i a u 
insiklepojes, jai ne vienas ma
no prietelis, kuriam asz kadai- 

buvau pažadėjęs nupirkt 
“garnituri,” dvejas goezias ir 
vaistu nuo kosulio, jai jis man 
pripirsz gera pana.

Na, szis pripirszo... Isztikru
ju, užteko man Kunigunda pa
matyt tik viena karta, ir asz 
jau negalėjau a'tsispirt jos gun- 
d i n a nez i a i i sz va i zda i... 
trauke ji mane, kaip magnitas 
adata... Isztižau lyg kleckas 
ant popieros... Szirdis sutirpo 
in v asz k a... O, koks vargas 
minkszto budo žmogui!...

Nieko man‘daugiau nereikė: 
Kunigunda man buvo — vis
kas! Buvau laimingas, kai ba
cilas Rozmarino konservuose, 
lyg muse ihedaits puode... 
Džiaugiausi kaip tęva parda
vės...

Ar vargas kietas, ar sielvar
tą, ar kokia Mokume.

se

“So- 
valgyklose, tada jo- 

galva...

kad daugiau jis 
Bet tie jo pažadai

Pri-

kini auga 
pasaulyje!

r

DIDELIS PARDAVIMAS — 
PIRKITE.

ta, ar kokia Melai me. Kuni
gunda, kai]) ramuliu arbatėlė 
viską iszgydydavo.
karta, pamenu, prisišliejo prie 
mano szono ir priglaudus savo 
szilta kojyte prie mano szlau- 
nies, juokdaiposi sako:

— Vincuk, asz tau
f r

O viena

4 * kom-

beda r-

Galėsite pradedant nuo Sero
dos rvto iki Subatos vakara 
pirkti. $9.00 vertes mergaieziu 
szlebukes po $2.95. $5.00 vertes 
moteres szle'bes po $1.00. Mo- 
terems megstos szlebes $3.95. 
$30 ir $25 vertes moterems 
szlebes po $5.00. $1.25 vertes 
moterems Union Siutai po 69c. 
75c. vertes gražus žiurstai 49c. 
Moterių jokės vertes $1.00 po 
45c. Moterems paneziakos vi
sokiu spalvų po 15c. (t.21

Sei verts
29 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
metus Kožna moteris ar mergina 

privalo turėti ssia knyga 
ir Ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais
audekHneis apdarais. Pre
ke tiktai . o . . $1.60

W. D. BOOZKOWSKI OO.,
MAHANOY CITY, PA.

presa...
— (.) asz tau, Kunigusia, 

ricinos — atsakiau ir plekszte- 
lejau in lupas. Nuo tada pra
dėjom bueziuotis... Ir tai]) mes 
“gydydavomesi ”...

Kagi, maniau sau, mergina 
mylėt moka, linksma, sveika, 
prakaitu biski kad ir atsiduo
da, bet tai menkniękis: yra 
nuo to milteliai, sveiku tėvu, 
brolis vienas įtad ir idiotas, na 
tai kitas beveik sveikas... Žo
džiu, viskas tvarkoj... Laukėm 
tik patogesnių laiku...

Deja, kipszas pasuko ta lict- 
mona Klepavicziu, kuris insi- 
žiurejes, kad , mudu su Kuni
gunda taip laimingai burkuo
jamos, užsigeidė ir pats pamė
gint...

Kodėl ne. Ar mergų trūksta ’? 
Tai kode! negalėtu žmogus pa
bandyt tos laimes. Juk tai kur 
geriau, manau sau, negu gir
tuokliaut ir svetimu’s langus 
daužyt. Bet mano džiaugsmas 
greit surugo. Leitmonas Kle- 
paviezius insikliopino in ta pa- 
czia Kunigunda, kuri mane pa
gundė. Lyg kad mergų dau
giau nebutu buvę. •

Kunigundoš asz labai ir ne
kaltinu, nes kas yra buvo “Ri- 

,” tas žino, 
szirdis mergeliu

,,, iii ....... . ii m.......

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MABAHOT CITY, PA 

-------- $--------  
3-csifts Procentai uš jusn pinigus ir saugumas del jusu

■„4

golętoj,” tas žino, kokios 
“szirdis mergeliu....” Užteko 
Leitmonui Klepavicziui ja pa- 
gundyt, ir Kunigunda bema
tant fakele uosi augszcziau do
lerio kurso... Isz karto asz ne
supratau, kame dalykas ir se
nu paproeziu, buvau bonoris ja

pinigus yra gedaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. >

MERCHANTS BANKING TBUBT COo 
moka 3-csia Procente ui jusu sutaupytus pinigus ir ta 

(tol imogaus kuris dirba ir esedina. "“ftikite savo
suma kas-kart auga didyn. Yra tai Mragtau ir geriau 

pinigus la Mita Banka b persitikrinsite ir matysite

apkabint, kaip staiga ji mano 
atmete, lyg elektrizuota viela, 
tarus:

— Atsargiau, gerbiamasis! 
Asz ir akis iszvercziau.

Kas' su,tavim, Kunigun
da, tu nesveiką1?

kaip tai pinigą* anga an padanpinlmn Vrocento.
■ *t **• ' ft. f ‘.'tO -ji* ** ''’"O; dpi i*if •' ’ 4 *■>*

H 
. v?’ , /, A r* *

paklausiau 
cziulpdamas. Po kurios pauzės

. i*'1' į' *5 ' #+ i' $41

...F*"**
j? *

Ar pažysti leitenantu 
Klopavicziu ?

— Ar ta, kuris Telsziuose? 
paklausiau.'

— Na, kad ir ta pati — at
sake Kunigusia.

na u ir

ii 1 r i11 ayi ■ ■■>»» .
Lietuviszkos Pasakos.
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SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS
......  >11 I—■■ 'T"111"       " *   —■ ...... .......— II   ■■linini

riF. "■
taip,. j^M4 penlųojika metu at-
gal jo4’ jnažrrt^fi vaikeli bose 
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Tai]), isz laikraszcziu ži- 
jo fotografija maeziau 

pas viena ponia daktariene: jis 
su barzda, taip?

Tai]).
Na ’tai kas ? paklau-

Tai tas... tas, kad jis

jis mano vest ir 
erzino

siau.

Lioliai žada geru jiirszlybu 
duot.

— Ar jis vest mano? Ka— 
klausiu.

— Tai]),
labai greit. Inspek... 
Kunigunda.

— Tik ne tave —susi rūpi
nau, o kitas, tegul visas veda!

— Kiek tau mažai reikia... 
nulingavo galvute Kunigusia.

— Tai kame dalykas, Ku
nigusia, paaiszkink!

— O dalykas tame, kad tu 
esi Durnila Ivanovicz, kai]) ta
ve visi teisingai vadina.

\,<r (1 ‘
Vieszpa'tie, ar tik ne ta

lk įmigusia ?; susirupinau 
■bet asz tave niekam už jo- 

magaryczias neatiduo-k i as 
ežia!

Kunigusia tuo metu žiurėjo 
akis insmeigus in mano kojas, 
ir piktai tarė:

— Susitvarkytum vereziau 
negu tai]) bažytis. Žiūrėk, kas 
ten dabar.

— Tėti nieko tokio, Kuni
gusia, ezeverykai biski peraps- 

kojas aucziukais

J

tus, tai asz 
pa vynioja u.

— Auczi ūkais! — 
ke staiga Kunigusia 
galvoj ne

Ir dar toks 
pravirko Kuni-

pertrau- 
, ar tau 

visi namie, in ba- 
cziųkus aucziukais autis. Geda 
visai Europai!... 
būdamas — 
gunda.

Asz ėmiau maldaut atleidi
mo ir rankas sudejes bažytis, 
kad greieziau Kunkuleviczians 

Ba r sz k ei e v i c zi a u s ga i d y s
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Apie viena . neturtingu tėvu 
vaika, kuris paveldėjo labai 

didelius turtus.
Vienas pirklys buvo labai 

turtingas ir labai szyksztus. 
Viena karta jam bevažiuojant 
su pinigais, eme temti. Tada 
jis, privažiavęs pirma ūkinin
ką, užsuko ant kiemo ir apsi
nakvojo: atsigulė ant savo ve-

vandenyj radusios. Pirkliui ir 
uteles visos iszmire, kaip jis 

toki jau dideli 
ar jus

pamate vaika 
užaugusi. Tuojau sako: “ 
man jo negalite atiduoti?” Jos 
visos atsake: “Kodėl ne, juk 
jis mums nereikalingas, tams
ta žinokis* ” Pirklys tuojau pa- 
rasze laiszkeli ir padavė vaikui 
parneszti in savo turtus ir pa
duoti jo paežiai, tiktai insake, 
kad kitam niekam neduotu ne 
Įiaczi upinei.

Po kokios penkiolikos metuihikvojo: atsiginė ant savo ve- , 1 .--------- . — —
žimo, ne in vidų neejo. Ta nak-j P1'^8 važiuoja pro khoszto-

\ vaj|<eiis I riu ir, pamatęs pas vienuoles 
Pirklvs guli ant savo vežimo j|-| va*ka, klausia: ‘ isz kur jus ji 

’j\)S atsake: taip ir 
Eina vaikas keliu ir susitin

ka seneli. Tas senelis eme jd 
kuk. j buvai T kur

ti szeimininkU gimė vaikelis.

gavote ?girdi, kad po langu laimes 
. Viena klausia:“ 
v?” Antra sako: “Imtu

buvęs vyskupu.” Po va landė-
4 4

Antroji sako:
butu buvęs va

” ir treczia
ar jau gimė ? ” 
jau!” Tub jau 
“Tad

szito turtą vartos.” . ..m,,o,
ant vežimo gulėdamas, girdėjo
visa ta sznekta; bet, kai]) pasa
kė laime, kad tas vaikelis jo

, tai jis ir nebę- 
kailyje: mansio.

I tai asz jiargryžes tave mirtim

sznekasi. 
jau gimė Antra sako:

les ji vėl klausia: 
me ? ’ ’
Ta vėl sako: 
gis ir galvažudys, 
karta klausia:
Antroji sako: 
pirmoji sako:

i 4

4 4 ,

4 4

ar

ar jau gi- 
“da ne!“

pirklio 
Pirklvs

turtą va r loses
tverė savo
kaip ežia nuo jo reiketu iszsi- 
sukti. Pagalinus taip sau tarė: 
“kad isz j u
cziau, tai juk niekas nežinos, 
kur asz ji padėsiu ir nesujesz- 
kos. ’ ’
du ir buk nieko nežinodamas 
klausinėja:

'klausinėti: “ 
eini*’’ Vaikelis pasisakė viską 
ir parode ta laiszkeli. Senelis 
pabraukė su ranka per laiszke- 
li ir pasakė: “ 
ve tau padek’ 
savais keliais. Vaikelis mine- 
sze laiszkeli ir atidavė poniai. 
Ta atplesze laiszkeli, perskaito 
ir kogreieziausiai bėga pas ku
nigą, kad ji su jos di/ktere su
dorotu.
buvo paraszyta:

eik, vaikeli, Die- 
“ Ir nuėjo abudu

Mat, tame laiškelyje 
“kad nesudo

rosi, tuojau ant mano žodžio, 
szita vaiku su musu duk’tere,

*• *»

ta vaika atpirk-

Kyla pirklys i nėjo in vi

“kas 
tamstas naujo girdėti 
sako: “ 
na k t mums 
mete, 
mes. ’ ’
skustis:

ežia
s.” T

gi ue szio ne to, szia- 
sunu Dievas pri

tilo dabar ir
Tuojau pirkly

pa.-, 
Tėvas

ožys, 
ir Cipirevicziaus kalakutas pa
darys “entante cordiale,’’ kad 
vereziau tegu mano... nhgaroj 
iszanga trys 
kuomet apsiausiu 
Kunigunda, 
susijudinimą, atsileido ir tarė: 
—Asz atleidžiu, tegul tik atlei
džia leitenantas Klepaviezius 
— ir atsisveikinus nuėjo.

Pa rojęs namo asz tuojau nu
bėgau jeszkot leitenanto Kle- 
pavieziaus praszyt protekcijos 
mano aucziuku byloj. Suradęs, 
asz jam iszpasakojau, kame da
lykas ir prasziau užtart mane. 
Klepaviezius piktai pažiūrėjęs 
ir ironiszkai juokdamasis ta
re :

entante cordiale,

ragai, negu asz 
auczįu kais, 

matvdama mano

— Gerrhai brhacia, ka pa
sakei, reik ir man daloj tuos 
autus, nes ir man gali jie pa
gadint reikalą
ežius eme autis batus.

nieko nekenkia

ir Klepavi-

Tamistai autai batuose’ 
— pastebėjau, 

—o del Kunigundoš tai ar ta
mistai ne visviena? —

— Tau gali but visviena — 
atszove jis.

— Asz m vi i u ir

džiauge- 
Tuojau pirklys mno 
“o man negerai, — asz 

viena dukterėlė teturiu, o pini
gu man begales, neturiu mir
damas ne kam savo turtu pa
likti. Ar žinote ka ? man jus ta 
savo sūneli parduokite, asz 
jums gerai užmokėsiu. Kad jis 
pas mane f 
t i ilgas, kaip sztai ir asz pats. 
Tėvas su 
“gal ir gerai 
pardavusi dabar vis sunku> 

, gal' lengvinus butu gy- 
” Pagalinus tinka. Pirk

lys atpirko nuo ju suims, už- 
•mokejes baisybe pinigu ir isz- 
važiavo namo, vaikeli vežinas. 
Visas buvo gluosniais nusodin
tas; tarp tu gluosniu buvo vie
nas labai didelis, iszpuvusiu 
viduriu. In ta gluosni inkiszo 

ir sako: “ėsk 
tu tuos gluosnius, ne mano tur
tus vartok!” Taip pasakęs, va
žiavo tiesiai namo.

Paskiau s tuo 
važiavo kunigas. Pro gluosni 
bevažiuojant ir suknirko .vai
kelis. Tuojau liepe kunigas sa
vo vežėjui sustoti ir eiti pažiū
rėt, kas ežia suriko. Vežėjas 
priėjės žiuri: mažas vaikelis. 
Kunigas sako: 

J ?

metai 
vent i.

ve-e...
noriu- ja

pertrauke
— von,

— Ka vest ?! — 
maną Klepaviezius 
rrrhuppuže!

Ir asz kulvirtais iszvirtau isz 
Klepavicziaus kambario, paju
tęs isz užpakalio szvelnu bato 
dasilytejima.

Parsineszinus namo, man net 
sziurpuliai bėgiojo po kana, 
kai pamaniau, kas butu galeje 
atsitikt, jai leitenantui Klepa- 
vieziui mano “lydint,” butu 
Lankose pasitaikius vietoj ba
to — szdb'le...

KVITU knygele Draugystėms del Ism- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu, pinigu ant 
susirinkimu. Prekft < * - > 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.»

mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c

susirinkimu. Prekft i

• - • •

mano Kunigusia pasviro ant
ozono, pakreipė * «galvyte ir 

t

25c.

bus,- ta'Moks bus tur- 
T !

sznekasi:motina 
butu ta vaikeli

dabar

pirklys vaikeli

nužudysiu!“ Po vestuvių jiems 
labai gerai sekesi. Žentas vede 
ukininkyste kogražiausiai ir 
buvo labai dievobaimingas; 
kas rvta ankszcziausiai atsike- «

les, vis in bažnyczia bėgdavo.
Po trijų metu sugryžta isz 

savo keliones pirklys. Jam 
prieszais iszbega pati, duktė, 
ir du maži vaikeliai: vienas di
desnis, kita mažesni nesza žen
tas, visi bėga prieszais pasitik- 

11 i, s v e i k i n a ji. Pi r k 1 y s, pama - 
tęs vaikelius, klausia: “keno 
tiedu mažus vaikeliai?” Moti
na sako: “tamsta ar nežinai, 
ka laiszkelyje man prisakei, 
kad sudoroeziau 
szituo va ikinu ? Sztai

tamstos rašytas 
Pirklvs žiuri

tamsta ar nežinai,

dukterį su
i r tas

d

paežiu keliu 
Pro

mažas 
imk laukan,4 4

Pasiėmė vaikeli

žentas ir
laiszkelis.’’ Pirklys žiuri in 
laiszka: tai]) yra paraszyta, jo 
paties rasztas ir jo paties ran
ka padera. Stebisi pats: jis bu
vo raszes ji užmuszt, sukapot, 
suszaudyt, dabar gi mato, liep
ta sudoroti. Na, mausto sziaip, 
mausto taip: ka dabar pada
rysi, kai]) bus, taip?' bet asz 
pats ar nepadarysiu jam gala. 
Jis mato, kad jo žentas kas ry
tas, ankseziausiai atsikėlęs, 
vis pro vartus bėga ir bėga in 
bažnyczia. Daugiau s, pirklys 
liepe keturiems vyrams isz va
karo iszkasti duobe, ir gerti— 
girtuokliaut per nakti, o ryta, 
kas tik pirmas eis pro tuos 
vartus,
duobe ir užkasti; dar pridėjo: 
“kad ir asz pats eisiu, ir mane 
meskit ir užkąski!.” Tie vyrai 
iszkase dudbe, bet visu nakti 
gere—girtavo - ir laukia, kas 
ežia pirmas eis. Bet pirklio 
žentas, ryta atsikėlęs eiti in 
bažnyczia, mato, kad apie tuos 
vartus girti vyrai svyrinėja, ir 

“eisiu geriau asz pro 
? J

les ryta, žiuri, 
apie
girti, o jau ir saulute gerai pa
kilus, nesupranta, kodėl taip: 
ar-gi jie da to žento nebus ten 
užkasė? Eina supykęs ant ju 
bartis, kodėl jie nepadavė taip, 
kaip jis buvo jiems liepos. Tik
tai spėjo prieiti, tuojau jin Ir 
pagriebė ji ir inmete in duobe. 
Szis da aiorejo perkalbėti juos, 
bet tie vyrai, jau visi gerai in- 
gere, nieko neklauso, tik pildo 
jo prisakymu: inmete in duobe 
ir užkasė. Tokiu budu visus jo 
turtus paveldėjo žentas ir var
tojo, kaip,buvo lemta.

(TOUAUS BUS.).
1-' - *

KANT1CZKP3 arba giesmių tam, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1» 
Su geresneis apdarais, prekft 11.50

griebti, mesti in ta v’

neszk szia. . .....w..,
važiavo toliau ir užvažiavo pas 
ta pati pirklį, 'kuris buvo in 
gluosnio dreve ji indejes; ežia 
pasisakė, pasirodė, ka ant ke
lio laime jų. Pirklys pažino, kad 
tai ežia jo paties padarymas: 
praszo’kunigo, kad jam paves
tu taji radini. Kur dės kuni
gas vaika, džiaugėsi, kad nuo 
jo atima: atidavė ir paliko 
pirkliui vaikeli ir iszvažiavo 
sau. Pir'klys mausto sziaip, 
mausto taip, pats neiszmano, 
kur ežia ta beda dėti, kaip nuo 
jos nusikratyti. Pagalinus Ja
re sau: “Dėsiu in bosą ir me
siu in vandeni.” ludejo bosan, 
paleido ant vandens ir sako: 
“priryk, inisprogk, 
turtus varto'k!”

Bosas plūduriavo, plūduria
vo ir priplaukė prie krhšzto, 
kur stovėjo moterų klioszto- 
rius. Tame kliosztoriuje buvo 
vienuoles, to paties pirklio ap
rūpinamos: ten joms, ko rei
kiant, vis pirklys pristatydavo.

I; ■

ludejo bosau

ne mano

tarė sau : 
kitus vartus. Pirklys, atsike- 

kad tie vyrai 
varius tebestribuliuoja

X

Su ffemneit apdarais* prekft |1AO 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 

MAHANOY CITY. PA... . 4*1 4
DAINŲ KNY^ĘLB, teipfi tinkama
r 1 ‘
lapių.

MAHANOY CIT Y, PA.
. .... ................................................ .. . .1 ll'iMfcl.ll.il’ '

.. -' v ■..r - .
LA »rb, pr»dH» ikaitymo Ir 

, Fr«k. 15c 
w. p. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY fatTt, FA.

riwy moteto.
A,

i Jos bes iškali) damos pamate ir 
ta vaikėlį; ‘ bose bepludūriuo- 
janti; iszsieme p isz boso ir uu-
ta vaikėli; * bose liepludtiriuo
į.\ t • M i! r r ■ .. ! 1 į* • į

i MAHANOY Cin
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gino, niekam nieko nesakyda
mos.
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i. popUrini apdarai. , Frake 25c 
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PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau savo pusbrolio 

Jurgio Bylos, paeina isz Giniu- 
nu Kaimo, Klebiszkio Vali^cz., 
Marijampolės Apskr., Daugiau 
15 metu atgal iszvažiavo in 
Amerika in Shenandoah, Pa. ir 
nuo to laiko su juom nesusiži- 

. nau. Jaigu kas apie ji žino, ma-

•i

4

f

N
t!

4ryta 
Stojanas buvo ittejės pas ta- 

i ve, tai viena; o dar turiu ir

Prie to? ktid tuir atsiduso.
pradėjo paeiliui užduoti jam 
klausymus del protokolo: kaip 
vadinasi, kada ir kur gimęs, 
kuom užsiima ir 1.1. Hristo at
sakinėjo verkianeziu balsu ir 
pradėjo skustos ant atsitiku
sios su juo nelaimes.

— Ar pas tave 
Stojimas Krivenovas ?

— Ak, tarnavo... Nežinau 
kokia nelaime man davė 
prie savo pirkly stos 
Buvau aklas.

— Ka apie ji pasakysi ?
— Pasakysiu tiek, kad j(' 

jaigu

ta jo papasakojimu saVo klau- 
syipais truputi; perkeitė,

I

sypiais truputi; perkeitė, nes 
taip jam del protokolo reika
linga buvo. .

— Tavo paežiai eile bu- 
virti nizamams valgi? —

szi-ta dauginus.
D 0; Dieve maloningas! 
atsiduso pirklys. 

' —- Nesibijok. Ksame 
tai mudu du, — kalbesiu at-Į 
virai ir pradėsiu nuo klausy
mo: ar užmokėsi?

-— O kiek?

tik-vo
paklauso.

— Taip — atsake Grožda- 
mis.

PARASZE DEL “SAULES“ XX.

maisztininka ?

prato, kad tai 
pats, už kuri dovana

p į

tur
šu
tas

XII.
Negalėdamas paimti Stoja- 

na, pasza paliepė iszbugnyti 
po miestą, kad tam, kuris pri
statys gyva Stojana Kriveno- 
va, arba nurodys, kur jisai gy
vena; ^as gaus dovanu szimta 
medžidi. Apie tai žinojo ir či
gone. Pamacziusi Stojami isz- 
lindiisi isz baczkos, jinai 

būti
galima 

gauti, pertai ir šoke paskui ji, 
o susekusi nuėjo tiesiog in ko
miką. Isz konako tuojaus pa
siuntė aga šit dvideszimts žan
daru, kuriuos čigone nuvedė 
pas Stanko. Stanko tuo tarpu 
mokino vaikus, kaip žandarai 
insiverže in mokykla. Aga in- 
ejes tuojaus pasakė:

— lazduok tuojaus 
maisztininka, Stojami 
nova!

Stanko nenusiminė. Atsake, 
kad jokio Stojano jisai nežino, 
o patsai atidarė duris in kita 
kambarį ir riktelėjo:

— Stojane. begk!
Vėl duris uždare ir sugryžo 

prie žandaru.
— Atidarvk duris — tarė 

aga, eidamas pirmyn.
— Palauk, szirdele 

Stanko.
ranka ant 
truputi.

Aga sustojo, bet vėl tuojaus 
pirmyn ženge.

— Palauk, asz tau patsai 
duris atidarysiu — tare Stan
ko.

— Ko czia laukti — nekan
triai pasakė aga ir paliepė 
žandarams eiti.

— Palaukite, del savo 
ro palaukite — 
Stanko, matomai,

mums 
K ri ve

sake
duriu.

at-
isztiesdamas

— Palauk

aga ir

ge- 
p rado j o 

norėdamas 
ilginus suturėti žandarus, kad 
Stojanas turėtu laiko pasislėp
ti.

vėl

— Kokio gero? — paklau
sė aga.

— Perniek pražūsite, 
inaisztininkas turi rodos 
tynis revolverius.

Žandarai visi sustojo 
nodami ka darvti.

— Neskaicziau —
Stanko, — bet maeziau: 
vienas, czia kitas, czia 
ežias....

Sakydamas rode pirsztu ant 
savo diržo vietas, kuriose 
Stojami neva po revolveri bu- 

klause.

Ta m 

sep-

nezi-

kalbėjo

ežia kitas
ežia
tre-

pas

vo. Turkai stovėjo ir 1 
Jisai palengva kalbėjo: 

ketvirtas, 
szesztas. 

ežia

— Czia 
penktas, ežia 
septintas, 
czia...

czia 
czia 

asztuntas.

Pss! — sustok! — 
ko aga.

— Palauk tik trupueziuka

suri-

«.« IV < t IX l U j J <4 IV <_4 | 
effendum, ežia vienas, ežia ki
tas, ežia treczias.

— Ji! Pirmyn! — paliepė 
aga žandarams.

Bet žandarai nesiskubino.
Kiekvienas iszsiemes 
rejo savo revolveri, iszsitraii 
ke kardus ir tik tada inejo in 
kambarį. Ten rado Stanko pa
ezia, prie kurios kaip visz- 
cziukai 
prisiglaudė penki vaikai. Nie
ko kambaryj nerade, žandarai 
per kitas, duris inejo in 
ma, kur taipgi nieko 
Gryždamas atgal aga paliepė 
žandarams paimti 
man.

Sugryžes in konaka, kance
liarijoje aga atrado jau atėjus 
Aristarchi-beju, kuriam buvo 
pavestas tyrinėjimas politisz- 
ku prasikaltėliu. Aga papasa
kojo bejui apie'padalyta krata, 

tarė tyrinėtojas.

apžiu

ežia, prie kurios kaip 
prie visztos sėdėjo

kie- 
nerado.

ji kaleji-

— A!
•— Kur ta čigone ?

kia užmokesnio.
— Paszaukti ja.
Čigone tuojaug.; inleista in 

kanceliarija. Tyrinėt o,ja s pa

Pasiliko už duriu, lau-

szirdele y

už-

menuos

at-

* ’ l ■..»

— Isz baczkos, 
iszlindo.

— Isz kokios baczkos ?
Čigone papasakojo viską, 

kaip buvo ir užbaigė praszy- 
mu atiduoti jai pažadėta 
mokesti.

— Pažiūrėsim — tarė ty
rinėtojas ir iszsiemes padavė 
čigonei auksina. Čigone deka- 
vodamn iszejo.

— Ar jau atvedė
szeimininka isz Krivenos? — 
paklauso a gos.

— Sziandie atvedė — 
sake ansai.

— Reikia arcsztuoti hadži 
Krista

— Ar gal dar ka nors?
— Reikia jicszkoĮti maisz 

t įninku, b bejieszkant atsiras 
ne vienas neisztikimas. Dabar 
atveskite man menuos 
mininka isz Krivenos.
Valandėlei praėjus inejo Pe

lo, skambindamas paneziais, 
kuriais buvo apkaltas. Ant jo 
veido nebuvo matvti neimliu- 
dimo, nei iszgastios.
ras invedes ji, pastate kamba
rio viduryj.

szei-

Zanda-

Kaip tavo pavarde?
Argi nežinai ?... Peto 

vadinuosi, taip ir žmones ma
ne vadina.

— O tavo tėvas, kaip 
d i uosi ?

— O kam tau?
vas jau apie
sis szventoje žemoje.

va

Mano įe
it) metu, kaip il-• >

Kaip jisai vadinosi? —
pa k la use A ri t a rchi-bejus.

— Jaigu būtinai nori 
not i, neturiu ko slept ies.

zi
Ma

no tėvas vadinosi Kir-Gica.
— Isz kur ginies?

Nežinau. Žinau, kad ne
czionaLs, bet czion paezia vede
• V -i >" ' 1ir meana uždėjo.

— Buvo Rumunas?
— Rumunas, tai ka ? 

me nieko pikto nėra.
— Tame nėra nieko pikto 

— atsake bėjus, — bet nege 
ra i tas, kad tu Rumunas, 
sidejai su Bulgaru raja, 
prie komiteto priguli.

— Asz su nieku nesuside- 
jau, tiktai savo užsiėmimą, 
daboju.

savo

Ta-

su
kuri

žinau, 
uz-

— Nevisiszkai, jaigu tavo 
sūnūs dryso užmuszti sultono 
oficieri, kada ansai savo tar
nyste pildė.

— Kad užmusztas,
bet nežinau kas ir už ka, 
musze.

— Tavo sūnūs Stojanas.
— Ta diena asz nemacziau 

savo sūnaus.
— Tai matei ji isz vakaro. 

— Nei isz vakaro nemacziau.
atsirado— Iszkurgi jisai 

G rožda no grinezioje ?
— Tu man pasakyk, 

žinosiu.
— Tu man pasakyk...
— Asz tau tik viena galiu 

pasakyti nežinau...
— Tai tau G rožda na s

tai

11) 
akis pasakys, kad tavo .imus 
anksti ryta atėjo pas ji ir ofi
cieri pasmaugė.

— O Groždanui szeszi ui 
žarnai pasakys iii akis, kad in 
meana, visa diena niekas
apart ju nebuvo atėjės. Priesz 

Groždana Krikszczioni 
stovi lindymas szesziu nizamu 
Mahometanu.. Kuris geres
nis ?

y

viena

Kuris

Dalykas supainiotas — 
Aristarchibejustarė

asz ji iszpainlosiu.
— Iszpainiok, szirdele, at

sake Pcto. 1
Dar pakalbėsimo.
Pakalbėsime —. atsake

— bet

I

klausė:
. — Kur ir kada sutikai1 iszsigandes.

Peto.
Peto nuvedė vėl in kalėji

mą, o ant jo vietos atveda had
ži Hristo. Judviejų, pasielgime 
buvo didelis skirtumas. Kiek

' t I

Peto buvo rainus ir drąsus, 
tiek hadži Hristo nusiminęs ii4

Inejo, atsistojo
<41 '

tarnavo J

ji 
priimt i.

nepriimeziau, jaigu net 
klupszczias manes praszytu,

— Kame jis tau 
buvo ?

Visame kame, 
yra kokia kalte, tai tiktai jo 
vieno visame.

— Kamgi tu ji sziandie ry
ta priėmei in savo namus ?

Tas klausymas taip netikė
tai užduotas, buvo vistiek 
kaip perkūno trenkimas nelai
mingam hadži, bet ansai 
kele jame baimes drąsumą.

suszuko.
O tegul 

s išdegina,

negeras

.Jai g u

pa

— Priėmiau! ? —
— Ar ji priėmiau ? 
mane ugnis 
prarija, vanduo paima, jaigu 
ji priėmiau.

žeme

Tegul man aky 
iszvarva, jaigu ji maeziau.

Nematei ? 
Nemacziau.

— Pažiūrėsime 
Aristarchi-bejus

S

— tarė 
žiūrėdamas 

jam in akis. — Tu ji matei ne
iszdavei, kaip privalėjai 
daryti. Apie tai vėliaus

pa- 
pa- 

kalbesime, bet žiūrėk, kad ne
reikėtų ilgai kalbėti, nes ir ta- 

pirklysto nukes ir tavo pa 
Duodu

v o
de j i ma s nepa sige ri n s. 
tau laika apsimislyti.

Atsisukęs in žandarus 
jus paliepė Hristo nuvesti ka 
lejiman, uždaryti atskiram, 
kambaryj, uždėti panezius ant 
ranku ir kojų ir nieko prie jo 
neprileisti. Hadži iszejo 
nedarnas ir dūsaudamas.

In kanceliarije atvedė Stan
ko. Buvo apkaltas, o ant vei
do buvo matyti tykumas ii 
paklusnybe.
“kaip vadiniesi 
ke drąsiai ir be baimes.

— Tu pas save pašiepei 
Stojami ?

— Ne — atsake.
— Meluoji!
— Ginuosi, effendum.
— Tokis įginimasis jiiekr 

egelbes, nes dalykus žino-

uždaryti

be

ste

Ant • klausvmu 
ir kitu atša

n 
mas.

daigu žinoma, tai kam

daigu

ka paslepia 
bus sumažin

manes klausi?
— Del tavo gero, 

prisipažinsi, tai bausme, kuri 
laukia tuos, 
maisztininkus,
ta. Eina apie tai, kad pa šaky 
turn, kur nuėjo Stojanas 
tavęs.

— Kokis Stojanas?
— Stojanas 

Ar ji pažysti?
— Pažystu, 

apie ji pasakyti.
— Nenori ?
— Ne, effendum, kad 

norecziau, negaliu.
— Tecziau tu slepi ji pas

nuo

Krivenovas.

bet negaliu

ir

save ?
Ne.
Žandarai girdėjo, kaip 

szaukei in ji “Stojane.
— Alano

nūs vardu ? Lojalias.
Krivenovo

y y 

vyresnysis su-

ifper?
Tai nesle-

— Ne.
Stanko nelaiko 

sakyt teisybe 
rėmės ant neteisybes.v

reikalingu 
valdžiai,

-----------------------

kuri 
Tiesa, 

iszdaves Stojami, jis butu ga
lėjęs sau tuomi bausme suma 
žinti, bet jo sąžine neleido už 
taip szlykszczia preke pirkti 
sau bausmes sumažinimą 
Aristarchi-bejus nežinojo tei- 

rodesi, kad

bausmes

— Del to oficieris ir atėjo 
in tavo grinezia.

— JNežinau.
— Jaigu 'Žinai 

tai negali nežinoti, ko atėjo 
oficieris. Vienas su kitu 
szasi — pasakyk pats.

— O taip.
— Taigi oficieris atėjo iii 

tavo grinezia tarnystes reika
le, ar ne taip ?

— Taip.
Szitai ir buvo iii protokolą 

inraszyta.
— Tu pakabinai 

ant mieto ir lupai nuo jo kai 
Ii? — vėl paklauso.

— Taip — atsake Grožda

apie

—*• paklauso 
susiraminęs Bulgaras.

—• Ugm. Už tai, kad tave 
eile, rytoj priesz vakara £paleisiu !

lonekit praneszt už ka busiu 
labai dėkingas. Turiu svarbu 
reikalu. lt.

nas.

n-

eriuka

— Kaip toli nuo to mieto 
iki tavo grinezios duriu?

— Žingsniu gal... deszimts. 
tu girdėjai kaipgir< Įėjai— Tai 

smaugė!
— Negirdėjau.
— Kaip tad,

— suriko Aristarchi-bejus
— Gir., gir... girdėjau

negirdėjai ?

atsake iszsigandes kaimietis.
Girdėjai. Todėl 

kad tu ir Stojanas buvote su
sitarė.

Ajsz ne... ne... no... 
Kalbėjai— jxuiuujlii jju Stojanu 

apie Bulgarija ir Turkija ir 
pašiepei ji už drabužiu.

— Taip atsake kaimietis.
— ’Kaipgi drysti užsigin 

ti, kad nebuvo sutarimas? — 
paklausė piktai Aristarchi-be
jus. — Susitarėte/

— Su... su... susitarėme.
— Taigi! Gerai, kad pri 

si pažinai.
kola inraszyta, kad pats 
sipažipai.

Tokiu budu Aristarchi-bejus 
rinko medžiaga didelei poli- 
tiszkai bylai.

su

Bus tau in proto- 
pri-

XIII.
Tyrinėjimas delei

priežas

Stojano 
labai sujudino Rušžczuko Bul
garus. Ne viena čigone su da- 
neszimu atėjo. Danesziku at
sirado daug. Isz tos
ties buvo daug padaryta kra
tų ir aresztaviinu. Isz su- 
aresztuotu vienus paleido, ki
tus laike kalėjime.
kutiniu prigulėjo Jr hadži. 
Hristo. Del jo buvo tiktai vie 
na pagelba užsiginti, kad ne
mato Stojano, pertai būdamas 
kalėjimo prasze Dievo, kad 
tik Stojano nepagautu, nes* 
tokiu 
aikszte iszeiti.

Prie pas- 
prigulejo J r

Dievo, 
nepagautų, 

viskas in
Taip praėjo 

trys dienos. Ketvirtoje dieno 
je Kristui besimeldžiant pas 
ji kalėjimai! atėjo Aristarchi- 

malo-

budu gali

bėjus ir, pasisveikinus, 
niai tarė:

— Kaip? Ka * Ar apmisli-
nai:; ■>

Mislimr apie savo 
norsKokislaime.

prieszininku turbut ant 
nes danesze —- atsake 
kianeziu balsu.

Kas danesze, tai 
daigtas -

ne
mano 

ma- 
ver

men
kas daigtas — ture bėjus — 
gana, kad teisingai danesze.

tavo hadži.
— Pss! ~— 

tarchi-bejus. -

Neteisingai! — protes-

Aris-prabilo
Nesakyk tiiip 

Esame czion akis in aky. Pa
pasakosiu tau, kaip buvo. No
ri?

— Norecziau žinoti
ri?

I kas
buvo mano' prieszininku. ■ ’

— Ne tame dalykas* St o-; 
janas atėjo pas tave, hadži; tu; 
emei grūmoti jam; kad isz-
d uosi,i bet pati ir duktė tave 
sudraudė irStojanas " iszejo.

Hristo? nuo nusistebėjimo 
akis pastate. <

— Matai, kad
— kalbėjo toliajai

invede in kanceliarija Grožda- ne isz Dvasios- szventos.P Tai

sybes, jam mat,
čigone pamelavo, bet vare to
liau tyrinėjimą, nes kaltiniu 1 
kai reikalingi buvo, kad pa
daryti didele politiszka byla.

Iszvede Stanko, žandarai

ha. Su Bzituom iwdang tr U k -į 
dyirio buvo. Ir czion'jisai pa-j 
pasakojo * viską, apraszyda-^ 

aisčiai užsmaugimo
*111 <

mus

isz kalėjimo, duosi man szim^ 
ta medžidi, 'o už tai, kad tavo 
nuo apkaltinimo paliuosuosiu 
— kita szimta.

Szimtas ir szimtas,

Jurgis Byla, 
1029 Indiana Avė

Sheboygan, W is.
•1

I 

i 
: .i 

■t! >i
'I

tai
tarė hadži Hris-du szimtai

to.
— Tavo gyvastis

tiek del tavęs. Ka?
— Na, nėra ka.

liuosuok mane. ’
— Isz kalėjimo ir nuo ap

kaltinimo. Supranti ?
— Suprantu, kad nebusiu 

kliudomas.

Tavo verta

Pik isz-fn t

Asz Ona Zuraiczuke po vyru 
Scukaitiene paeinanti isz

|!jl

Nebusi kliudomas, kai- 
reiszkia, 

kad neprivalesi bijotės ne: 
kartuvių, nei isztremimo, bet 
liudyti turi.

— Kame ?
dži Hristo.

— Tame, kad Stojanas ve- 
Ruszczuke

po kaltininkas, tai

— paklausė ha-

propaganda, 
komiteto vardu.
de

Kad apie tai asz nieko ,
nežinau.

Zinai,

ūsuotas,
8

S

paeinanti 
Skriaudžiu Para., Bundziszkiu 
Kaimo, pajeszkau Ona Ulevi- 
czuke po vyru Valasneviczienc, 
-taipgi Mare LTeviczuke po vy
ru Ragickiene, abidvi sesers 
pirmiau buvo West Virginia, 
dabar nežinau kur; 15 metu at
gal mes buvome ir augome sy
kiu. Jaigu kas apie jas žino, 
meldžiu praneszt, nes turiu 
svarbu reikalą. ’ lt.

Mrj

nes

Anna Selink 
1024 Georgia Ave.

p
I
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1
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Sheboygan, Wis.

Ar žinote rūteles, 
Ne bukite kvailins aveles, 
Vėjavai kiu nemylėk i t e, 

Už tokiu netėkekite.
Pažystu kėlės lokes ne- 

iszmaiteles,
Ka užriszo sau jaunas"dienok

Katros gavo sportus,
Vyrus niekam nevertus, 

Ka ne nori dirbti, 
Tiktai tinginiauti, 

Naktimis bambiliaLs trankosi, 
Su paczZidms pludasi, 

Barasi.
Jaigu bus vyras

Nuo visu paguodota 
Pacziule savo mylės, 

Meili e in ja ja kai be?
Visada glindos, 
Ant ranku neszios, 

Pikto žodelio nekalbos, 
Niekas nenužiures, 

Pinigu visados turės;
Kitu kartu daugiau 

padainuosiu
Koki vyra mylėti papasakosiu.

♦ ♦ •

Tu vaikine ka isz Mahanojaus 
raszei, 

traice” ant Spruce

f

Lietuviazkas Grabertas

K. RĖKLAITIS
I

numirėlius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.
tai— m nežinai,

nieko nereiszkia. Stojanas gy
veno nas tave, atmink, ka 
jisai kalbėdavo, kaip pas ji 
ateidavo, o ypaeziai, kada ir 
kokie vyrai pas ji susiririkda 
vo.

ar

atmink,

— Ka jisai kalbėjo, 
bėjo apie Bulgarija ir 
istorija.

— Szitai kaipo 
mas vra svarbu —

Kal-
jos

SI 6 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

su kiek-

nurodv- 
užtemijo 

Aristarchi-bejus. — Su kuom 
susieidavo ?

— Susieidavo...
vienu.

—•' Kas pas ji ateidavo ?
— Viena karta — sake pa

misimos hadži — maeziau 
vaikinaStanko ir kita koki 

kuri matvdavau skaitykloje, 
bet nežinau, kas jis toksai. Ki
ta karta pas ji susirinko keli, 
bet ju nemacziau, tik girdė
jau, kad sėdėjo apie valanda.

— Stanko buvo tarpe ju?
— Nežinau! Asz tuom tar

pu namie nebuvau, tiktainamie nebuvau
duktė’ man pasakojo.

— Tai duktė žino?
— Turbut.
— Ugm sumurmėjo1WIH 1 m.į

Aristarchi-bejus. Taigi pada
lysime taip: Asz

tai liepsiu

pavardžių
man
nes

pavelysiu 
tavo paežiai ir dukteriai tave 
atlankyti, o tu nuo ju dažinok 
pavardes, kas pas Stojami su
sirinkdavo. Rytoj ryte asz vėl 
ateisiu pas tavo ir, jaigu man 
pasakysi pavardes, 
tave paleisti.

— Ar apie Stojano paslė
pimu kalbos nebus? — pa
klauso hadži Hristo.

Bus kalba, jaigu 
nepasakysi.

tuomet, kaip apkaltintas, pa- 
Nenori būti 

kaltininku; bukie liudininku. 
Nenorėsi būti liudininku, bu 
si kaltininku. Supranti? — 
paklausė.'

— Suprantu, effendum.
— Tai tegul buna, pažiū

rėsimo.
Toliaus bus. - ,

4

liksi kalėjime.

1

■ t’ v
a * ’ A'r • o i

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABBORUI.

• •-’iV ■ i’i- .• .u

Patarnaujame elmpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai f vestuvėms 
krilcsztynoms ir tt.

216 B. Wywwdoah.

W'{- TBASKAU8KAS

I l'1 1,1 ,'0 ,

■

Bell Telefonas 90 -

Apie “
st ryto apraszyti praszei

Tai negaliu ta padaryti %
Ba bijojei g romą t oje 

pasiraszyti, 
Todėl gromata gera vieta gavo

<r a

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US

MILL A PATTERSON STS 
ST. OLAIR, PA.

la urba pasiszoki nedarna 
nukeliavo.

i” gerai 
žinau,

Tiktai nieko apie tai neraszau, 
Da palauksiu,

Vėliau pakoeziosiu. 
sjc ♦ *

Aplinkui Nantika žinių turiu, 
Apie gyvenimą tenaitiniu 

moterių, 
Apie juju szvaruma negaliu 

apsakyt, 
Jog net pavietre turės ten 

atsilankyt,
Bobeles per namines geryma, 

Prie triūso nesijima, 
Purvu isz grineziu neiszvalo 

Virala virti nepataiko, 
Ausyse priviso szimta-koju, 

Pilni kumpiai karakonu.
Jau net sarmata pasakyti,, 

Kadia susėda valgyti, 
Bliudus su žiurstu valo

Ir stato ant stalo;
Vargszai vyrai kensti turi 
Kaip in ta viską žiuri.

u,

){: * ( $

Vienoje vietoje ant 
krrksztynu buvau 

Navatna bobele maeziau, 
O svetinga, neyra ka sakyti 

Na ir negali nutylėti.
Namines kožnam prrpylinejo, 

Ir vis užgerinejo. 
Ir taip nebagele insimylejo, 

Jog net paeiti negalėjo.
O kita eidama isz kriksztynu, 
Tai kaip už stulpo užsikabino, 

Puolė kaip tyczia 
Iii diezia.

Subėgo Angliku daugybe, 
Su rankom plojo.

Kaip gauja szunu lojo.
Musu moterėlės gražios ir 

patogios,
Kad tik butu ne girtuokles 

bobos.
♦ ♦ •

* *

Oj tu dvaroke isz Naristono, 
Daojo gandas in ausis mano, 

Buk nedorai apsieini, 
Visus kvailiais vadini, 

Gemų apsimalszyk, 
J Uokų isz saves nedaryk,

> savo
vyra

Asz apie ta “traice

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szią nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztjmta ir 
kitiems pasi važinė j imams*

Bell Telefonas 1878-M.

/
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVID1 

PROFITS 1628,358.6$

1,/

Mokame S.czia procentą *nt 
Budėtu pinigu. Procentą pride- , 
dam prie jusu pinigu 1 Saulio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikale su muša < 
banke nepaisant aę mažas e< į 
didelis. 

m—m 1■ ; *

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Free 
J. E. FERGUSON. Kas.

$1,000 TIK UŽ 60o. I
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Atatanak mama 60c ir gauti mota 
atabukltaffu tolia ▼•riet takitancsio 
dolerio. K« tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo T Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairia nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir, 
auksini kaina parodytam, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valstžolta, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžolos yra nuo aekanesta Ngu: 
viduriu užkietėjimo, skilvio aemaH- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pesliu 
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, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szlrdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervo Mga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vo Preparatas užbėga tai ligai kelta 
ir sutelkia Žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu ‘mu
su žolių ir knygų kataloge. Reikaltn- 
gi musu Žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. ,

M. ZUKA1T1S,
25 Qillot Bd. Spencerport, N.Y,

v *

patrūkimo,
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žinau viską
ir žinau
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GR įflOY CITY

gi tu bereikalo giniesi. Prisi
•i \

Rūpinkis dairgiau apie
- „ 4 t \ . ‘ i —

Kuris ligouhyteje yra,
O žmonys tav« paguodos,

Burna uždaryk, 
Praryk.

4 *

i"' r>

j .įi11',,;1 .<*J1JLj.L.
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Pasam4oį
____ . >■

Oi, prisipažineziau, kad tinta, veanUJu, pMivaitasjimo ir tu
pažink.'

tureczįau prie kg;

*a. ’T' ’

Iriu, krikti-

ft10 w. Ctitr* MUpw ?•»

BUtomobUlwiA blUMo Ir pas^itUpa’ visame duos, < j®
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‘1 S A JR Kt.
ik ŽINIOS VIETINES
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— Seredojo pripuola Ketu- 
resdeszi m ts Kauk y t i n i u.

— Vtarainke bus pirma pė
de Readingo kasyklų o Ketver
ge Lehigh Valios. Pinigėliu ve
la bus.

— Subatos rvta kada Ali- ♦
kas Junicki ėjo in darba in St. 
Nicholas kasikiu likos suva
žinėtas ir ant vietos užmusztas 
per automobiliu ant kurio va
žiavo buezeris Juozas danas. 
Nelaimingas vyras buvo Rus 
nakas ir gyveno po No. 402 W. 
South St. bet kad neturėjo isz- 
teklaus ir neprigulejo in jokia 
bažnyczia tai likos palaidotas 
ant pavietavu kapiniu, danas 
kuris jin suvažinėjo buvo pa
leistas nes nebuvo jo kaltis.

— Povvlas
Mahanojaus gyventojas pirko 
salima Frackville ant 127 S. 
Lehigh Ave. Bizni pradės Pa- 
nedeli ateinanezia sanvaite. 
Vėliname giluko naujam bizni- 
je p. Vitkauckui, kuris jau in 
tenais persikraustė.

R

Vit kuuckas,

SEIVERTO DIDELIS 
PARDAVIMAS.

Prasidwla Seredoj 8 valanda 
ryte ir tensis per 4 dienas. Vi
sokis tavoras už numažintas 
prekes. Ateikite anksti. Sucze- 
dinsite pinigu. I.

Seiverts
29 E. (’cntre St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

M

Lnyl

DU DIDELI ŽEGLINEI LAIVAI SUNAIKINTI
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ftM IMI Duona su Pienu Užbaigti 

Diena.
Senoviszkas pripratimas val

gyti pieno su duona yra ge
riausias atgaivintojas po sun
kaus dienos dafbui. Jaigu szal- 
ta, galima vartoti karszto pie
no ir tik užtektinai apdengti 
duona. Anglijoj, su jos drėgnu 
k Įima t u,
vaikszczioja, tuojau paroje isz 
lauko valgo duonos 

protiniai
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Dideli žeglinei laivai užplaukė ant kranto mariu arti Pensą eolo, Floridoje laike audros, ir
visiszkai apliūsti per laivorius 
'Thomaston, Maine, kitas isz

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Juozas
banlis ant Lehigh Valles 
ležinkelio likos skaudžiai 
žeistas in ranka.

Stepas Leszkovski, 
metu, 522 W. Mount 
uli., likos

(t 21 l)er eksplozije

Parsiduoda du namai po 325 
W. Spruce St. ir 324 W. South 
St. Namas ant South ui vežios 
turi garadžiu apaezioje o kam
bariai gyvenimui ant virszaus. 
Kreipkitės prie adreso.

325 W. Spruce St.
M aha noy (’i t y, Pa.t.22)

ANT PARDAVIMO.

Namai ant dvieju familijn 
po No. 1236 ir 1238 East Mark
et ulyczios. Norintieji pirkti 
kreipkitės prie szio adreso.

1239 E. Pine St., 
Mahanoy ('ity, Pa.2O&22)

ANT PARDAVIMO.

Buczerne geroj vietoj. Geras 
biznis. Atsiszaukite in “ 
les” ofisą.

Sau- 
(M.12

PIRKITE SAVO KOTĄ DEL 
KITOS ŽIEMOS.

Pas Seiverto dideli pardavi- 
ma, prasideda Seredos ryta iki 
Subatos vakara: Vaikams pan- 
cziakos 8c. arba 2 poros už 15c. 
Moterems blumerei 45c. Mote- 
reins drūtos szlebes 2.95. 
room sz Ii pere i 35c. 
drūtos paneziakos 2
pamuszaliu po 15c. Poplin szil- 
kai po $1.00 mastas. (t.21 į

Seivert s
29 E. (’em re Si.
Mahanov (’itv, Pa. j

FARM0S — FARM0S.

! neg

Penu

Mažeika dir 
ge- 
b U

neš
Bostono, Mass

dės ju danginus narni oi i. laivas buvo isz 
Ne vienas isz laivoriu ne pražiuvo.

NEPAPRASTAS
ATSITIKIMAS

Keli

V,i e na s

baisei
• gazo o

kasiklosia.

jauni
Ameri koniszko 
buvo suėjo klube, kurie 
(
ma duszios 

d vases.
tai k i t i

st udentai, 
. iiniversilėto 

pra
lojo sznekta apie nesmertelnu-

ir pakutavojen- 
\'ieni tikėjo m 

niekino tu 
d va ses. ?

kožnanie 
tikėt,

ISZ

kom aplinkui.
Viena, ryla staigiu pabudau. 

Kada 
ma ■ 
prie 
ant

Jocis, 250 
mini

sanvai- 
prie 
n il

simus ir 
Laidotuves 

rvta .'•u

viena 
prigulėjo

36 
Vernon 

apdeginta- 
William

Nuvežtas in 
Ashlandc ligonbute.

t Kazimieras
Ohio avė., ant Heights, 
apie 10 valanda Ketverge va
karu nuo uždegimo plaucziu 
sirgdamas tik 

Velionis
. A., paliko dideliam

liudimia paezia, du 
viena dukteria.
atsibuvo Utarninko 
bažnytinėms pamaldoms Szv 
Jurgio bažnyczioje.

Graborius Czaikauckas 
pavojingai serga uždegimu į 
plaucziu.

serga

O H

\ rr

Diena vos prasidėjo, 
praveriu akis, paregėjau 
no moezeka 
mano lovos ir žiurinezia 
manės.

— Ach Henrike, 
szanke mano moezeka, - 
ko nepribuvai namon?

Atsikėliau o

stovinczia

regėjimas

pra- 
del

ISZ-

*o

ezes 
d vases, 
kurie tikėjo in 
vienas isz ju kuriam
laike galima buvo 
stojas pradėjo kalbėt

Atlankinejau da tada 
daviau žinia

at si

lini

niam) 
idant pasirengtu ant 

ket imi 
namon, 

nes

ha

I nyko kaip stulpas durnu. I 
pasakiau 
navatna 
pasako 

ha

iiix. usu pienu. 
Visi protiniai darbininkai, 
moksleiviai, mokytojai, gydy
tojai, kalbėtojai ir biznieriai 
žino kiek stiprumo gauna val
gydami duonos su karsztu pie
nu. Vaikai ta valgi mėgsta nes 
nėr geresnio užkandžio priesz 
einant gulti arba vidur-dienoj.> 
Kuomet augusieji valgo pusry- 
ezius, vaikams reikia duoti tik 
duonos su pienu. Jaigu motina 
neturi laiko gaminti vakarie
nes tegul duona su pienu už
ima vakarienes viela.

Gydytojai pataria žmonėms 
gerti szilto pieno vieton varto
jant vaistu kuomet negali mie
goti. ‘

Velykų Kiausziniai ir Kiti.
Kiausziniai Velykoms, dova

nos Kalėdoms ir ugna-trasz- 
kiai Liepos ketvirtoj — taip 
skaito vaiku kalendorius! Bet 
del ju matingumo, kiausziniai 
vartojami netik Velykų dieno
je bet kasdien. Po pienu, kiau- 
sziniai užima labai svarbia vie
ta valgyje. Pienas jaunam kū
nui suteikia viena reikalingu
mą, kiausziniai kita. Karves 
pienas paslėptas kad jaunas 
teliukas galėtu augti, turi rie
bumu kurie labai reikalingi 
augimui. Isz kiausziniu paeina 
viszcziukai. Tik pamislykime, 
jaigu laikysime kiauszini tin
kamoj temperatūroj per tris 
savaites, isz to kiauszinio, isz- 
eis viszcziukas, kuris tuoj pra-
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Sztai Charles Blanchard isz Mobile, Alabamos, kuris lai-

•'U
-’- k̂

V-

mojo dovana už pasiredyma kaipo mergina. Puikiai iszrodo ar 
Galėtu daugeli vyru vedžioti uz uosiu ir juos prigaudi-ne ?

net.

pusrycziu t a ji ryta 
mane dėdienei apie 
al šit i kimu, ji 
idant keliaueziaii 
gal kokie nelaime atsitiko.

Tuojaus pasirengiau in ke
lione ir in trumpa laika pri- 

Po papraš
iau ne. 

užklausė, 
mielas Henri

ke, turėjau navai na sapnu szi- 
ryta. Nv.d.'ive 
si kokiam (ai 
o atėjus in miegstube, 
gojau lova aplinkui užtraukta 
su f i rankoms, nes lovoje 
regėjau tave gulinti ir tariau; 
‘L 
buvai namon?” 
dau. jau pradėjo dienytis.

Galite suprast, jog klausiau 
tojo navatno

deda vaikszczioti ir lesti, su- j Imt imii 
praskina* kaip greitai kiauszi I

man
i namon

n ikalingi sveikam au- 
pataria Suv. Valstybiu 

os Departamento 
speeialiCai. Jaigu valgo vaisiu 
ir daržovių namie, supranta-

< f linui,

uis suteikia pabudavojinio me- j Agrikiiltur
džiogos ir energijos.

Kiausziniu kiniui į 
duoda mineralu kurie Imtinai | ma kad motina jiems nuplovus

t rvniai

musku - Į davė \ algx ti. Todėl reikia pra- 
Taipgi

4

1 inti vaikus paežiams daržoves 
ir vaikius nuplauti. Nepatarti
na vaikams duoti kelis centus 
nusipirkti vaisiu nuo keliau
ja nežili pardavinėtoju nes toki 

, va i-a i gal per ilga laika rinko 
dulkes ir kitus gatvių neszva- 
rumus.

Gražiausi \ aisai paeina nuo 
lokiu medžiu kurie buvo tinka- 

ir kartais
ant vaidu pasilieka.

— F. L. I. B.

buvau ant vietos, 
tam 
moezeka

— Ar žinai

apsisveik inimui 
manes

bu
mo

i

versi teta, 
mot inai, 
mano pribuvimo, 
pribut ant vakari jo.-
Kalbu mano motina, 
vo ji tik mano moezeka, 
gera motina, mane myleji 
taip kaip savo tikra sunu. Ka 
dn kelionėje iszgirdau kim- 

szaukiant

Girardville, Pa. — Mirusios rioje gyveno 
Taipinskienes 
buvo su bažnytinėms 

nes neprigulejo prie
rupijos, kaip tai 
skelbta praėjusiam 
laikraszczio. Velione 
no
veniniu ir buvo palaidota, kaip

I gyveno. — V.

laidotuves

mis,
buvo

IK'- 
apeigo

I >a- 
pa-

numarije 
nesirupi 

apie Krikszczioniszka gy-

Baltimore —Ras pc burg, Md. 
— Ponas Vladas Staikis su- 
gryžo isz Lietuvos kur lankė
si pas gimini's ir pažystamus 
ir apvažiavo i 
tuva. Kelione
buvo tada, kada baisus sztur- 
inai vieszpatavo ant 
Laivas Akvitania buvo 

o

konia visa
per mares

Lie- 
atsi

mane vaikus 
szinius.

Bed I 
V’aikams 

>c. Visokiu

mariu.
Mip-

\ ii n istas kaip maža vaiteli* 
perejo net per laiva. Visas lai-

iszgirdau
pakelije 

k u-

v o brolis, (>

(»s
Kada pribu- 

vežima, idaiT
mano deda. Į

dnktori
stacijos, iszgirdau viena, 

nebaszninko te
mano dedi' kur:

nemaeziau no savo jaunu die
nu. Pastanavijau tada ant t 
stacijos sustot, 
vau pasamdžiau 
mane nuvežtu pas
Kada pribuvau, jau buvo vėly
bas vakaras.
kano svetingiausia. 
dienas tarp savo giminiu la
bai linksmgai, jog užmir>zar 
paraszyt savo motinai 
visas menesis suėjo.
Turiu primint, jo.»; 

tina niekad nebuvo pas 
dede. Namas 
statymo, o lo\a, 
Įėjau buvo

Likaus priimtas 
I ’raleidau 

savo giminiu
, jog

net iki

mano me

man, jog radau 
sen warn namo 

pare-

pa-

Ach Henrike, del ko ne pri- 
Kada pabu-

sapno mano mo- 
ezekos, kada ji pa baigė sėdė
jau kaip nebylis.
apsakiau jei apie mano ntsit'

mTada ir asz

maim| ma,

kimu, kada 
‘‘sapnu.V

Ne 
jo ginezytis 

nes

.H turėjo savo

kurie studentai 
apie ta

buvo senoviszko Į 
kurioje 

apt raukta
g” 

t‘i ran-

prade- 
atsit iki- 

kužnas buvo už*nitas 
nuomone,

i kaip taji
i
savo

reiszkt.

neži nedarni 
atsitikima sau ISZ-

GRAŽIAUSIA PERSISKYRUSIĄ M0TERE MIETSE 
LOS ANGELES, KALIFORNIJOI.

KATROS ISZ MERGINU 
GALI SZITAIP PADARYT?

At^****1*111 W> 8 į p **>♦**<" f***'*“*. 
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Darata Bovei 
nesirupi na

reikalingi sustiprinti 
liūs, kaulus ir krauju, 
turi užtektinai vitaminu.

Nuo pat kūdikystes reikia 
pratinti valgyti kiau
tini puse szaukszliiko

kiauszinio trynio atrodo per 
mažaiduoti pirma syki, bet pa
tartina su tiek pradėti. Duo
dant kūdikiams apeisi uos sun
kos patartina indeli kelis la 
szelius trynio,
gales stipresnio valgio valgyti. 
Kuomet sulaukia pirmu arba 
antru melu jau lengvai 
valgyti viena tryni, ir truputi 
vėliaus ciela.kiauszini.

I pakol kūdikis Įmai apipurkszl inti

gali

PARSIDUODA 
NAUJI NAMAI.

Pra tinki te Vaikus Nuplauti 
Vaisius ir Daržoves.

Vaikai privalo 
siu salieru, tomaeziu 
netik kad invairinti valgi, bet

Du nauji 
intaisymais, 

valgyti vai-ltrikos žibinei, ir 1.1, 
salotu Į tuojaus insikraustyti.

randasi ant . South St. At-
i)

I
I

namai su 
maud\ ne.>

visais 
elck- 

Galima 
Kamai

tode! kad vaisiai ir daržoves siszaukite ant adreso:
turi reikalingus vitaminus ir 
kitus valgio elementus kurie t.21)

vitaminus
valgio

405 \V. lUne-Kt., 
Mahanoy City, Pa.

e

KATE GRAJINA ANT
n ieko 
Daug 

p. St oi kis
I )žiau- 

Į gesi kad laimingas sugrvžo 
in szi laisva sklypą ir gyventi 
prie 
t u\<)je

vas buvo uždarytas ir 
neleido ant virszaus. 
pasažieriu sirgo ir 
sirgo pelikes dienas.

laimingas

LUPINES ARMONIKOS
&

Didžiojoj Lietuviu ūkininku 
kolonijoj, yra labai puikiu 
vietų ant pardavimo, isz kuriu 
daugelis parsiduoda labai pi- 
gei Asz kaipo seniausias ūki 
įlinkas szioi apielinkeje jau 12 
metu kaip patarnauju
viams nkiu pirkime, ir szimet 
surinkau daugeli puikiu ūkiu 
ant pardavimo. Norinti 
ninkauti atsiszaukite ant adre
so:

savo motinėlės, nes Lie- 
sziadien sunkus gyve

nimas ir jokios laisves ten ne 
ra tiktai didelis vargas ir

es, lies 
sunkus

didelis 
prihpaudimas.

Lietu-

uki-

John A. Žemaitis,
R. 1. Box 17, 

t.22) Fountain, Mich.

ANT PARDAVIMO.

- Walter Ži 
midų kavalierius, 

liko nugabentas iu miesto li
gonine nes jo garpadine 
phia Carrara, 
tiek užvažiavo, kad 
muszta, ir galva 
Policija sako, kad ta moteris 
del to ji taip pavaiszino, kad 
perdrasiai jis prie os lindo.

—s.

Boston, Mass, 
linskis, 31

So- 
jam su pokeriu 

nosis nu- 
sudaužyta.

G rokeriu sztoras ir buczerne, 
geroj vietoj, tarp Lietuviu. 
Biznis gerai iszdirbtas, gali
ma puikci pragyventi su szei- 
myna. Priežastis pardavimo 
noriu važiuoti in Lietuva ap
sigyventi. Del dauginus infor
macijų kreipkitės ypatiszkai 
arba per laiszka.

C. Thomas

1.20)
204 Jefferson St., 

Newark, N. J.

McAdoo, Pa. — Darbai ka
syklose eina gerai, net viskas 

ir stokas leberiu prie dar-uže, 
bo.
t Diena 28 Vasario įnirę 

Jokūbas Balulis, 62 metu, ku
ris sirgo dusuliu. Velionis pa
ėjo isz Vilniaus redybos, Tra
ku valscziaus, Stakių mieste
lio.

Eidama in darba Mari
jona Urboniute iszsilauže kai
riąja ranka, puldama nuo tre
pu. . I

/ ( r. ■
Z‘z -

T»

Mrs. Irene Hatcher y

_ ___3

e;'< 1
yra patogiause persiskyrelo Los An-

gėlės Kalifornijoi, nes taip pats sudžo Keeler iszsitare, kad 
vr a — » — — . - *

nežino kodėl nn -anodu insino vvrma inin na m n i n

isz Iola, Kan
sas, nesirūpina kas jai užseks 
josios szlebes isz užpakalio, nes 
ta darba pasekmingai pati at
lieka, nes josios rankos yra 
taip iszmiklytos kad gali jai- 
ses užsidėt ant pecziu kaip ant 
paveikslo parodo.

KELRAISZTIS DEL 
PANTAPLIU.

Sztai naujo budo kelraisztis, 
bet ne del pariszimo paneziaku 
bot del pautapliu idant nenu
pultu nuo kojų. Paryžiuje juo
sius vadina “baiTotts.”
raiszcziai yra puikiai padabyti 
o nokurio iszsodyti brangiais 
iilrmnYii'ilrn i c
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Pana Zita Harrison isz San Francisco, turi iszmokyta kate

J

J

“Pagliaccio” kuris yra muzikaliszko budo miauktus. kuris
* k - a b _ - ___

ne tik ka grajina ant lupines ar monikaites bot braukė striu- ** _ O_ v . • i i •
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