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39 METAS

ISZ AMERIKOS PALENGVINO JAI 
KANCZES

NUOGA MERGINA Isz Visu Szaliul>VAS,,)S l>0VANA ISZ LIETUVOS
NUŽUDĖ KŪDIKI

APKALTINO SAVO GIRTA 
VYRA, BET PO TAM PATI 

PRISIPAŽINO.

NUŽUDĖ SAVO PACZIA 
ANT JOSIOS PRASZYMO, 

NES SIRGO NUO ILGO 
LAIKO.

PADARE NEMAŽAI BAI
MES DEL STOVINCZIU 

ŽIOPLIU.
NUŽUDĖ TĘVA

Chicago. — Vincentiene Rus- 
nakiene, 30 metu, kuri nesenai 

paikszu prieglau- 
dotįjsz Kankakee, nuszovc sū

rioj u metu dukrele namie

Isz pradžių 
apkaliinejo savo vyra

sugryžo isz

Vo'
PO ANo. 241 E. 24-tos ulyczios 
ChiciV'1 Heights, 
moteiv i
Kasparn, 37> metu i/ž nužudini- 
ma kūdikio, bet vėliaus pati 
prisipažino palicijai buk 
jiji nužudė savo kūdiki.

Palicije rado vyra sėdinti 
ant Jlenksczio girta. Ant pali- 
cijos jisai.pripažino: “ 
namo gii‘tas ir radau savo pa
ezia sedinezia ant grindų su re
volveriu rankoje, kuri atėmiau 
ir uždariau kupare- Iii kėlės 
miliutas po tam iszgirdau szu- 
vi ir radau kūdiki perszauta 
per pilvą.
BUTLEGERIU KARALIUS 
NUŽUDĖ SAVO PACZIA.
Cincinnati, Ohio. — George 

Remus “ bu t lege iii u karalius” 
likos uždarytas kalėjimo už 
iiužirdinima savo paezios per 
nusziA’ima. Remus seko auto- 
mobfliuje paskui savo paezia, 
kuri važiavo in suda ant teis
mo persiskyrime nuo savo vy- 

, ra. llolere. suprato tikslą savo 
vyro, iszszoko isz automobi- 
liaus, I»et Romus pagavo jaja 
p'aleipdamas szirvi in pilvą, po 
tam insedo in automobiliu ir 
nuvažiavo.

Badai Remus’iene susidrau
gavo su prohi'bicijos agentu 
Frankflin Dodge, kuris Remusa 
aresztavojo 'ir tas buvo nu
skriausto vyro at’kerszinirnas.
PALIUOSUOTA

UŽ NUŽUDINIMA 
SUVADŽIOTOJO.

SuObury, Pa. — Džiure in 29 
minutns sutiko ant viroko pa- 
liuosiioti 17 metu mergaite An
gelina Lacroeche isz Kulpmon- 
to, kuri nuszovc savo suva
džiotoji Tony Popeli) kuris bu
vo josios kūdikio tėvas ir atsi
sekė jaja vesti.

Mergaite iszgirdus kad ti
su kliksmu 

Įiribego prie sudžiaus bueziuo- 
dama jam rankas ir isz didelio 

bueziavo kožna 
džiure. Apie tūkstantis žmoni u 
radosi sude kada džiure pripa
žino jaja ndkalta.

t a i

I’a rėja u

butlegediu karalių 
kalėjimo

kos paFiuosuota,

dzin lignino

PADEGĖJAS BAŽNYCZIU 
ARESZTAV0TAS.

Scranton, Pa. — Kranas Bel- 
bin, 38 metu, kuris yra nužiū
rėtas už padegimu Įlenkiu czio- 
naitiniu bažnycziu, per ka pa- 
neszta liledes daugiau kaip 
ant $225,000 likos suimtas Al- 
bapy, N. Y. ir uždarytas kalė
jime. Palicije nuvažiavo in te
nnis atvežti padegėja in Scran
ton ant teismo.
AMERIKE NE TOKIS

ROJUS KAIP SAU MANE.
New York. — In Barge Ofi

są ana diena atėjo nesis'kivtes, 
aĮMlriakes vyrukas, kuris pasi
sakė esąs Anglas ir slapcZia in- 
sivogęs Amerikon, prisiklau
sęs pasakų apie aukso sklypą 
ir užtektinai gerir darbu, ku
riu buk ežia galima gauti. Bet 
per 11 menesiu jis ežia nieko 
liemates apart kartybių ir ba
davimo. Todėl liuosnoriai pa
sidavė immigracijos virszinin- 
kams, kad deportuo'tu ji atgal 
jn Liverpool, Anglijo,

Minneapolis, Minn. — Adol
fas Dyplina, kuris prisipažino 
prie nužudinimo savo .serga n- 
ežios paezios, nuvede palicija 
ant vietos kur buvo paslepiąs 
szVininia pa i pa, su kuria nužu
dė savo paezia. Jojo motore 
turėjo apie 50 mbtu.

sai savo paezia ant 
praszymo, nes motore 

ilga laika

V|»

nes
neiszgydoma 

kanczes, 
nenorėjo il- 

žudinstai Dvp-

Nužudė ji 
josios 
sirgo 
liga ir kentėjo 'baisės 
nes daktarai ja ja 
gi a us gydyt. Po
liną nunesze lavona paezios in 
maudinyczia kur nuprausė ku
na, aprėdo ir paguldo in lova, 
po tam nuėjo paszankti grabo- 
riu, kuriam pasake, 'buk moto
re mirė po ilgai ligai. Kada 
graborius su savo pagialbinin- 
ku parenginejo lavona ant pa- 

, užtiko plctmus 
pranesze 

kuri vyra

laidojimo
kraujo
apie tai pa 1 iri jai 
aresztavojo.

užtiko 
ant galvos,

PENKIOS KASYKLOS 
PRADĖJO DIRBTI.

Kansas City, Mo. — Penkios 
kasyklos pasirasze užbaigti 
straika, kuris tęsęsi nuo 1 Ap- 
riliaus, ant tu paežiu iszlygu 
kokios huv#, priesz straika. To
sios kasyklos ka pradėjo dirb
ti yra valstijose Missouri, 
Kansas, Arkansas, Oklahoma

valstijose Missouri 
Arkansas,

ir Texas. Pagal nauja sutaiką, 
tai dieninei darbininkai aplai- 
kis nuo $1-25 lyg $2 už tona. 
Kontraktas bu^ geras ly 
Apriliaus 1928 metui. Apie 20,- 
000 darbininku trijuose 
triktuoso pradės dirbti.

<r 
r> linai

dis-

baisiai
sunu

DEL MEILES SAVO 
SUNAUS, NUŽUDĖ

JI IR PATI SAVE.
Brooklyn, N. Y. — Motina, 

kuri atome gyvastį savo 16 me
tu sūnui, už tai kad jis buvo 
ncpilna-protis, mirė pati ana 
diena ligonbuteje po iszgery
mai truciznos.

Helena 1 vanskiene, 
mylėjo savo Įiirmutini
Juozą isz trijų kilu vaiku, o 
kad jis buvo nesveiko proto ir 
niekas juom neužsiimdavo, 
szirdis motinai labai skaudėjo 
ir rūpinosi sūnaus nesveikata.

Negana to, josios antras sū
nūs Zigmantas, 14 metu, pasi
liko kureziu, nes septyni metai 
migai likos sužeistas per 
(omobiiliu. Ivanskiene 
davo Jtroza nuo visokiu szan- 
dinimu ir Užpuldinėjimu kilu 
vaiku. Ana diena, kada glamo
nėjo savo nelaiminga sūneli, 
priverto ji iszgerti truciznos,

juom

au- 
apgin-

nuo ko mire in kvies valandas 
stiklelipo 'tam pati iszgere 

truciznos nuo ko ir mire.

MESZKOS UŽPUOLĖ 
FARMERIUS.

Maine, N. H. — Jacksono a- 
savaite

taimeriams
pielinkej, per pereita 
meszkos pupioVe
19 aviu. Negana to, viena dide
le meszka užpuolė farmer: 
Fernalda ir butu ji pati paplo
vus, jeigu kitas farmeris su 
karabinu nebūtu pasiskubinęs 
in pagelba. Užpultas Fe maldas 
buvo jau meszkos užgultas ir 
draikomas. A|eszka nulaužo

Haverhill, Mass. — 
savaite ežia buvo daug juoko. 
Claremont Shoe dirbtuvėj Įier 
pietus viena merginu iszejo ant 
stogo ir nusiėmė drapanas, no
rėdama pasįkaitint saulei 
spinduliuose, kad sustiprinus 
savo sveikata. Bevaikszczioda- 
ma po sloga, ji priėjo prie pat 
kraszlo ir pažiurėjo 
kas darosi gi 
pamate ir luojaus nubėgo prie 
telefono ir pranesze policijai, 
kad ant czevervku dirbtuves 
stogo bėgioja nuoga moteris ir 
taikosi szokti žemėn. Taip pat 
prancszta ir ugnagesiu sto- 
cziai. Ir bematant prie Clare- 
monto czevervku dirbtuves at- 
pyszkejo policija ir ugnagesia? 
su kopecziomis ir tinklais. Nie
ko nelaukdama policija užbėgo 
ant stogo ir tenai isztikruju pa
mate nuoga mergina, kuri sto
vėjo prie pat stogo kraszlo ir 
prisidėjus isz prieszakio žiurs
tą žiurėjo žemyn, kaip vyrai in 
ja žiopso. Nei žodžio nesaky
dami, policmonai ant pirsztu 
prisiartino prie jos isz užpaka
lio ir sugriebė ja in glebi nune- 
sze ja ant trepu. Vzia paaiszke- 
jo, 'kad ant stogo buvo ir dau
giau motoru, ir kad szita mer- 

“saules man- 
o nuo stogo szokti nei

pasįkail i n t

I’('rvita

zeinvn,• 7

i tvojo. Žmones ja

gina ome tiktai 
dvne, ’ ’ 
manyti nemanė. I’olicmonai at- 
siprasze už klaida ir prasisza- 
lino su ilgoms nosimis. Apn
ešiojo ugniagesiai tuo tarpu 
stovėjo su isztomptu tinklu ir 
lauke, pakol toji mergina szdks 
žeme n.

KETURI ANGLEKASEI UŽ- 
MUSZTI PER GAZA.

Girardville, Pa. — Keturi 
anglekasiai likos užmuszti ir 
keli sužeisti Įier eksplozije ga
zo Hammond kasyklosia,
gnlinczios prie Readingo kom
panijos. Užmusztieje yra; Ja
mes Pace isz Raven Run, Juo
zas Szargelis isz Connerton, 
Mikola Rowland isz Gerardvil- 
les ir Juozas Viszkauekas isz 

sužeistas Alikola

pri

Connerton 
Pace.

5

BANDĖ NUSIŽUDINT 
KETURIAIS BUDAIS.

N. J. — RavmondNewark 
Bloch, 
nusižudė Belvedere hotelyje 
New Yorke bandydamas ketu
riais budais atimti sau gyvas
tį. Lavonu Bloch rado maudy
nėje; pilna vandenio, ranku 
gtvMlos buvo perpjautos, lupos 
sudegintos nuo iszgertos tru
ciznos o ant kaklo drueziai už
traukta nekta'iza.

pardavėjas automobiliu

vandenio

AMERIKAS SUNAUDOJA 
DAUG CUKRAUS-

ra part aChicago. — 
fa’brikantu cukraus Sdv. Vals
tijose, tai Amerikiecziai kas 

10,480,000,-

Pagal

, tai 
metas sunaudoja 
000 svaru cukraus.

Visam swiote iszdirba 52 bi
lijonus svaru cukraus. 
Amerikas sunaudoja 
Įlenkta didi viso zoposties arba 
kimia po 87,/j svaru cukraus 
pripuola ant kožnos galvos.

Todėl 
viena.

PUIKI BEŽDŽIONKA.

Ji'ji: — Ar tamista tiki kad 
žmogus paeina isz beždžiones!

Jisai: — Ak, tamistelia, kad
jam ranka, inlauže kelis szon- 
kaulius ir apdraskė viena ko
ja. Jis guli dabar ligoninėj ir 'ir tai butu teisybe, tai. bcžd'žio- 
nežinia, ar pasveiks. Užpuęlutd 
ji mesz/ka likos nuszauta.

jie, nuo kurios, tamistelia .paei
ni, turėjo, bht i labai .patogiu *

NENORĖJO ISZDALYT 
TURTO TARP VAIKU, 

LIKOS PER JUOS 
NUŽUDINTAS.

Tarnavau Lenkije. — Jon 
Boron, 70 metu gaspadorius 
isz K'arvodzo, 
niain nesupratime su 
myna. Savo jauniausio sūnaus 

nes nužiu- 
mei Ii ngus 

jauna 
rupes- 

iszvažiuodavo iii 
isz kur par-

70 metu
a m

gyveno nuolati- 
savo szei-

baisiai neapkentė, 
pinojo ji, 'buk turi 
susincszimus 'su savo 
moezeka. Sclinkas isz 
ežio tankiai
miestą Tuczova 
važiuodavo užsigėręs ir piktas, 

tada szeimyna pasielgdavo 
juom nežmoniszkai, ant ga-

o
su
lo senuką nužudė, kad liepada- 
lino gaspadorystes tarp vaiku, 

kad ieva nužudė,Negana to, 
bet paguldė ant. kelio ir perva
žiavo per jojo kuna daugeli 

idant žmones manytu 
per veži-

kartu idant žmones 
kad likos užmusZtas 
ma.

Palicije padarius slieetva 
aresztavojo sunūs Vaitiekų 
Fianciszka, dukterį Ona ir Į)a- 

szia paskutine

suims

ežia Marijona, 
kad vaikus prikalbino prie nu
žudinimo levo-

Zudinsta iszvei’c ant gyven
toju didelia intekme ir sako 
kad lai bausme Dievo, nes •]Mi
gai pasakas senu 'žmonių, tai 
Boronns badai nužudo savo se
na Ieva kdliolika metu adgal 
už ta pati ka ir jojo vaikai nu
žudė ji.

Bulgarai nu-

BULGARAI NUŽUDĖ JUGO
SLAVIJOS GENEROLĄ.
Belgradas. — Prie Jugosla

vijos rirbežiaus,
szove generolą Kovaczeviczu 
prie Istipo par Bulgariszkus 
sargus- Jugoslaviję pareikala
vo nuo Bulgarijos toisingystes. 
Du sargus jau nuszauta.

SKERDYNE ANGLIKU PER 
LAUKINIUS.

Suva, Fidži Salos. — Ant Sa
lomon solu atsibuvo baisi sker- 
dy ne Augeli k u per 
laukinius g 
vusiuju yra
sorius Bell, kadetas LiQlios, 15 
vieliniu palicijantu ir visi lai- 
voriai laivo. Skerdvne atsibu
vo Sinarage ant Mala i ta salos.

tena i tin i ns 
gyventojus. Tarp žu- 

aplin'kinos kami-

LIETUVA NORI 
SUSITAIKINTI 

SU LENKIJA.
Berlvnisz'kas 

Kreuzzeilung
Varszava. 

lai k raszitis u KrtMizzei'tung” 
aplaike isz tikrųjų szaltinin isz 
Genevos buk su pagiallba Fran- 
eįjos, 
kiszkas’siuntinis su Lietuvisz- 
ku siuntiniu Valdemaru, idant 
padaryti sutaiką tarp tu dvie
ju sklypu. Pa’bailtijos sklypai 
taipgi pritarė'tam užmanymui.

neužilgio susitiks Len-

MERGINA PALEIDO SAVE 
ANT LOTERIJOS.

, — Graži Katarina 
nesenai gryžusi isz 

gyveno nuo gi
nu t a re

PERLAI DOVANOTI 'PER 
DVASIA APREISZKE 

PRISIARTINANCZIA 
MIRTI.

j, Vok i et i- 
Isz priežasties užsimuszi-

AI iii t sc 11, Szl e ži-nge 
k ■

VILNIAUS SEMINARIJA 
UŽDARYTA; KUNIGAI 

W SUIMTI.
Elta pranesza, kad Vilniaus 

uždarytos I Jet u viii 
‘‘Rytas”, Mokytoju

Seminarija ir 44 liaudies mo
kyklos. Suimti organizacijų 

veikėjai ir daug

k raszte 
Draugija

mo barono Ago von Matzan 
Vokiszko amlbasadoriaus in 
Amerika, kuris žuvo su kitais 
kada eroplanas nukrito isz de

li k os atida ryta 
, kurioje 

szeimyniszki perlai, padovano
ti per dvasia, kurie persimaino 
kada kas isz szeimynos ketina 
mirti. Po atidarymui dežukes, 
pasirodė kad visi balti perlai 
persimaino ant geltonu o ne 
tik viena isz jn kuri peršliotu 
prisiartinanezia nelaime.

Paskutini karta kada dėžu
le e su perlais likos atidaryta 
buvo tai 1892 mete, kada 
miisZlo barono tėvukas 
Dabar szeimyna mano užpecze- 
tyt dežnkia ir daugiau jos ne
at idarines idant persitikrint 
ar kas ateitoje mirs isz szei- 
m v uos.

Apsakymas apie Alatzanu 
perlus yra tok is. Mete 1588 ba
roniene Jeva Regna Matzan’ie
ne, gyvemhvma senam palociu- 
je Militšehu, parode savo ma
lonumą del kokios tai dvasios 
kuri pasirodinejo senam pa lo
ci ujo. Iii dovy nes dienas po 
tam, dvase apdovanojo baro
niene szniuru puikiu baltu per
lu, kaip sniegas, kurie atnėsz- 
tu gilinki pakol perlai 'butu 
balti, bet jaigu perlai permai
nytu savo kilio ra tai vienas isz 
tos szeimynos neužilgio mirs. 
Tasai perspėjimas dvasios tei
singai iszsipildydavo ir dalia r 
perins nždari's dežukejo ir dau
giau in juos nežiuręs.

barono Ago von 
ambasadoriaus

1 1 ' ■ ' ■■ ........................... .. ... .......................

PERKŪNAS INTRENKE IN 
KLUONĄ IR TRIS 

* ŽMONES.
Rug’piuczio 25 diena perkū

nas trenki' in naujakurio Žiū
ros kluoną, Aszmintos dvare. 
Ties kluonu tuo metu stovėjo 
trys darbininkai ir visus per- 

l)u paskiau 
o vienas,

ii
s
r

Iii 
'I 

11

«
"S

besiu
ne ■de'žuke

sidabri- 
randasi

v už
mirė.

apie

187 ŽUVO SZTURME.
Blagouesczensk, Si'berije. — 

Szimtas asztuonesdeszimt sep
tyni žmones pražuvo laike di
delio szturmo kuris netikėtai 
užėjo czionais, paskandyda-

>

czionais, 
mas keliolika žuvininku laivu. 
Vėtra padare milžinisz'kas ble- 
des.

žemes davėsi
Suimtos nakti.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
AUSTRIJOJ.

Viednius. — Keliolika smar
kiu drebėjimu 
jaust czionais
Geležkeliai turėjo sustoti, tele
grafai ir telefonai nutraukti, 
namai sudrėbėjo smarkei to- 
rielkos ir rakandai nepastovėjo 
ant vietos. Buvo tai vienas isz 
smarkiausiu drebėjimu iii 50 
metu. Poeltone drebėjimas da
vėsi jaust 23 
,mu sugriuvo 
uis.

kartus. Daug kai- 
ir sužeidė žmo-

KAD MELUOT, TAI GERAI.

Suimt i 
pirmininkai 
kunigu.

i neidamas in

TRAGINGA MIRTIS.
Viena ryta trukinęs No. 112.

Panevėžio stoti, 
perpiove pusiau ant begiu gu
lėjusia moteriszke. Kokiu tiks
lu ir kada moteriszke atsirado 
szioje pavojingoje vietoje, 
sužinota. Nenustatvta dar t
jos asmenybe. Eina stropus ty
rinėjimas.

ne
ne

NUSISZOVE KAREIVIS.
Rugsėjo 10 diena isz ryto 

prie centraliniu artilerijos san
deliu nusiszove sargyboj stovė
jęs eilinis 
mas. 
tokios: 
pakeisti 
Pleczkauska, sargybos vedėjas 
pastebėjo, kad ne viskas tvar
koj. Sargybos nepakeitęs vyko 
apie tai praneszti sargybos 
virszininkui. Kiek paėjėjus pa
sigirdo du szuviai. 
atgal Pleczkauska

Pleczkauskas Do- 
Nusižudymo aplinkybes 

atėjo nauja permaina 
sargyboj stovėjus:

tai praneszti

Sugryžes, 
rado jau 

kraujuose. Nusiszauta 
kulka ip pilvą ir antra in ger
kle. Isz tardymo paaiszkejo, 
kad Pleczkauskas norėjos ir 
ankseziau nusižudyti ir ben
drai mirties priežastimi buvęs 
i n k y re j es gy ve n i n uis.

viena

SUĖMIMAI SZIAULIUOSE.
“Idische Szlimmo” prane

sza isz Sziauliu, kad ten suim
tas taikos teisėjas atsargos ma
joras Linkeviczius, Sziauliu 
miesto Savivaldybes narvs 
Szyambarys
“Sziauliu Naujienų 
rius Požėla.

Kauno suimti buvusis Tau
ragės burmistras Bilduszas ii 
“Jaunimo” redaktorius Be
leckas.

Linkeviczius, 
savivaldybes 

fa k t iszkasir
mink t o-

Jaunimo”
Bilduszas'nugabentas 

in Taurage.
PASMAUGĖ PIEMENĮ.
RugĮ)iuezio 22 diena, BĮ i žiu

Skeisgirio

kūnas nutrenkė.
ntsigaivelejo, o vienas, Drau
gi la buvo mirtinai užmusztas.

v •
SUGAVO VAGI.

kor.) —- 
ūkininkams dažnai 

ta:

• Jūžintai. (“V-bet 
Apylinkes 
pražūdavo tai pakinktai, 
virves, lentos, pieno bitomd. Ir 
niekas negalėjo atspėt, kas pa
vogdavo. Bet tik dabar 
seko piktadarį sugauti. Sugau
tasis V. gyvena Gireles kaime. 
Jis jau Rusu valdžios buvo ke
letą kartu už vagystes baustas. 
Buvo katorgoje ir atimtos jam 
toise's buvo.

pasi-

SUSITARĖ NUŽUDĖ.
Rugsėjo 2 diena Viekszniu 

miesto gyventojas A. Szvažas 
kiausziniu pirklys, 

iii

1 
kaip pa

prastai, iszveže in Mažeikiu 
vartotoju bendrove kiausziniit 
5 dėžės ir pardavė juos už 1481 
litu 40 centu. Rvto 
Szvažos kiemą parijo 
arklys, 
buvo.

mota iii 
vienas 
gi no-jo seizmininko

Ta pat diena jo lavonas 
buvo rastas pakelėj isz Mažei
kiu iri Vieksznius griovyj ne
žudytas. Vežime, kuriame va
žiavo Szvažas, dėžėj rasta kui- 

” Para beliniu. ’' 
nustatė,

ka, revolveris 
Kriminaline jiolicija 
kad tai padare Mažeikiu mies
telio gyventojai Pranas Alek
na, Kostas K ra mpis ir Vincas 
Ivanauskas isz Tirkszliu vals. 
Sulaikytas Alekna kaltas pri
sipažino ir pareiszke, kad 
Szvaža nužudė bendrai susita
rė tikslu pagrobti gautus iss 
bendroves pinigus. Revolveri 
sziam tikslui pasiskolinę nuo 
Jono Matuzos, pas kuri pasiro
dė ir daugiau szaunamos me
džiagos. Alekna ir Matuzas su
laikyti, o Ivanauskas ir Kram- 
pis pasislėpė.

■pareiszke,

Paskutines Žinutes.

'C

V Huntington, W. Va. — 
Du angleka’siai likos užmuszti 
|>er eksĮ)lozije gazo kasy k losią 

'Price Hill, Raleiirh paviete.
H Appleton. Wis. — Per su- 

popieros
Clark P;i per

kaime, Skeisgirio valscziuj 
ties miszkeliu krūmuos nužu
dytas to kaimo gyventojo Pau
lausko piemenukas Plikis Vin
cas. Nužudytas labai žiauriai: 
ant kaklo užvertas apivaras ir 
pasmaugtas. Policijos nustaty
ta, kad tai padare žinomas va
gis Pankraszova’S Lukas. Pra
džioje jis buvo inartas ir uoliai 
sekamas. Pajutęs tai jis Rugsė
jo menesio 2 diena atėjo in 
Sziauliu policijos Įmukta pasi
teirauti, kodėl jis jeszkomas. 
Po ilgoko tardymo jis prisipa
žino ir pareiszke Rugpuczio 22 
diena nuvykęs jis in Bližiu kai
mu pavogti kaiwe. Rudes pa- 
miszkyj piomeni norėjo tai }ia- 
daryti, bet kadangi 
pradėjo rėkti, tai jis sugavės 
piemeni gerokai 'apdaužė, sur<- 
szo užpaklyj rankas ir prigra
sė tylėti. Bet piemuo nepaklau
sė ir sznukes pagelbos. Tada 
Pankraszovas piemenuką pa
smaugė. Lavonu nuvilko misz- 
kan, o pats pasiėmė ir nusive
dė geriausia karve.

fabriko
Co.,

griuvimą
Kimberlev 
likos užmuszti (i darbininkai o 
16 sužeisti, o devyni užgriauti 
ir nežino ar yra gyvi.

U Washington, D. C. 
gal valdžios 
metais po visas dalis Ameriko 
automobilei užmusze 7,642 val
kus o sužeista 142,668 isz. ku
riu daugelis mirė nuo žaididin.

U Washington, D. C. — Di- 
rektoris George Elliott apskel
bė, buk Ameriko ugnis kas 
metas padaro blodes 
kaip ant 500 milijonu doleriu.

U Rockford, III. 
pas P. J. Muldoon, 
Roekfordo Katalikiszkos die
cezijos mirė praeita Subata. 
Kunigu buvo 40 motu.

U Chester, Pa. — Kun. Do- 
vidas Kane sugryždamas nuo 
mirsztanczio ligonio, likos už
musztas per automobiliu kada 
ėjo skersai ulyežios.

Pa-
raparta, tai 1926c

ugnis 
daugiauTūlas keleivis laike savo ke

liones po svietą, užtiko nesvie- 
tiszka slebukla. Karta keliau
damas po svietą, tūlam sklype 
surado nepajirasta galva ko
pusiu, kail vienas jojo lapas 
užteko del'deszimts žmonių pa
sislėpti nuo 'lietaus.

— Tarnidko, — atsake jam 
kitas keleivis. — M'ano 'kelio
nėje po Japonija, sutikau 300 
muloriu, kurie state milžinisz- 
ka pecziu, o kitas szimtas mu- 
lorin 'buvo užimti dirbimu vi
durio tojo Įiecziaus.

— Na drauge, ar negalė
tum man pasakyt del ko jieje 
state taip dideli pecziu!

— Laibai lengvai atsakyti. 
Matai jieje dirbo taji pecziu 
idant galėtu iszvirt/ t'avo dide-

Rymas. 
Pinna, 
Amerikos, kuf 

15 metu, 
originaliu badu baigti amžinus 
ir kruvinus ginezus, kurie pra
sidėjo tarp vietos Italuku už 
jos ranka. .Ji pasidarė loteri
joj tikietu ir pareiszke, kad 
isztekes už to, kuris nupirks 
laiminga tikieta, jei tik jis5 bus 
ne senesnis 40 metu, geros svei
katos ir pasiturintis. Ja laimė
jo turtuolis Conti, kuris supir
ko tiek tikietu, kad gilukas 
nuėjo jo pusėn. le kopūstu! galva.

mimo <irsz

piemuo

g ryžusi

ir pareiszke
J

kad

ŽUDINSTA UŽ PINIGUS.
Neveronių 'kaime netoli Kati- 

no, 
tojas Žiczius susiginezijes 
to 'kaimo gyventoju Henringu 
del pinigu, plytgaliu ji užmn- 
szd. Kaltininkas suimtas.

Pažaisliu valscziuj gyven-
l 'SU

- Viskn- 
vyskupas

ATKIRTO GERAI.

Tėvas: — Ne, asz nenoriu 
idant mano.duktė Indu pririsz- 
ta ant viso gyvenimo su kvai
lu balvonu-

Januilkis: — Taigi, už tai no
riu tave paliuosuoti nuo t uju 
rysziu... *

/
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Kas Girdėt j

ninku Harr iš

Ant galo Lietuviai susilau
kt* nors karta pripažinimo nuo 
Amerikoniszku vyskupu Ame- 
rike. SZtai, ana diena, kun. 
Dabinas isz Shamokin, Pa., li
kos paskirtas dvasiszku rodi- 

“Consolleriu ”
burgo diecezijos per vyskupą 
McDevitt, 

del musu 
kunigo kdkia gal apturėjo pir
mutinis isz musu kunigu Ame- 
rike.

Kun. Dabinas yra jaunas ir 
pilnas energiszkumo, czion gi
nies ir užaugės ir pastate Lie
tuviszka parapija ant kojų isz 
ko visi "džiaugėsi ir gmxloja 
savo dvasiszkaji.

garbe
Yra tai pirmutine

Lietuviszko

Virszininkni kalėjimo Sing 
Sing, New Yorke, įsileido ana 
diena raparta, 'kuriame sako, 
buk nuo 188!) meto, nuo kada 
tai likos invesla cleklrikine

*

likos invesla 
kede nužudine't žadintojus, li
kos nusprensta ant mirties 40!) 
y palos, bet 
tai 200 vvru ir viena motere.

<4ektrikiuota tik-

diena nusidaviau su 
svarbiu reikaflu in Shenadori 
sujeszkot tūlo žmogelio, bet 
nežinojau 'kur

Ana nusidaviau

gyvena. 
Lietuviszka 

st o't ies

jisai
Užėjau pas tūla 
biznieri arti Keadingo 
ir užklausiau stovinezio už ba
ro sutikusio biznieriaus:

“Ar kartais tamista nepa
žinis! i 'I’aniosziu Bi?binsko?

“Sziur... mes prigulėjome 
prie tos ipaczios susaides, o ji
sai buvo ant burdo anam bloke 
ba lenais turėjo koki ten tru- 
beli su misis, tai turėjo iszsi- 
muvyt, turėjo važiuot in kor
ta ir užmokėt demecziu. Loje- 
rei ji suede visai.

Pirmiausia jisai turėjo 
atryto džiaba, o

centui.

pirkinei marge

ant 
po tam buezer- 

szapi nes ten nesilaikino su sa
vo bosu ir tankiai su juom fai- 
tavosi apie pede, ant galo ji 
iszkikino aut. Kada su juom 
nusitiko ant stryto pradėjo su 
juom faituotis, bet anas ji su- 
bytino ir taip ant jo užpyko, 
kad norėjo in ji sziutyt. Taip 
rasze apie ji peiperuosia.

Bosas iszcme ant jo varan- 
ta, nes asz ji iszbelinau ba tai 
gud boi, kada turėjo lai tryti- 
no lyg ipasjkuliniam
Geras buvo isz jo kostumeris- 
Po tam pas įminė bartenderia- 
vo po tam buvo pedleriu ir ant 
galo gavo sztore džiaba už 
klarka, turėjo gerus džiabus, 
sonovagon, draivino aramobi- 
lius, pradėjo
džius, pardavi.net szipkortes ir 
dare gud bizni po tam gerai ji 
supiksino.

Po tam gavo džiaba groser- 
sztoryj, ten ant ano kornerio, 
bet ne ilgai buvo, ba jisai help 
jurself isz keszregisterio tai 
veda turėjo pa salk y t gud bai.

Jisai czionais ne toli livina 
ant burdo. Vėl, asz eisiu su 
misteriu ir parodysiu kur jisai 
livina.

OMery, hariop! eik prie ba
ro, asz einu su sziluom džen- 
telmonu. Alrait! Matai pas ma
ne pentiną auza o pati vaczina, 
dats noting, eisiu su tavim. 
Gaszdem Merjr! eikie in saluna 
ir rait evej sugrysziu.

Nusistebėjau iszgirdes tokia 
kalba. Argi ne butu geriau 
naudot visus Lietuviszkus žo
džius, bet kur tau, mat jisai 
norėjo pasirodyt kad jau senei 
Arnerike, o kaip vėliau dažino- 
jau, tai tik keli metai kaij> 
czionais gyvena.

SKAITYKITE "SAULE”

*

Szitai buvo senini senini, 
gal szeszioR, o maž ir visos sep- 
tynia'sdoszimtis liielu atgal. 
Tada Lietuvoje dar baudžiava 
buvo. Tada žmones drebėjo 
pri(»szais vaito ir komisoriam- 
bizūną, tuomet 
augsztcsniemsicms po kojų 
raitos tarvtum kirminai kokie. 
Sztai reikėjo daryt, nes viesz- 
patavo rykszles ir bizūnas. rUai 
buvo bjaurus motas, apie kuri 
sziandien žmonos nenori 
kalbėt neprisimint, 
kruvinas vergijos amžius.

\Jszlaieziii sodžiuj buvo am
žinas skurdas, rodos, priėjus 
prie szio sodžiaus, veikėjo stot 
ir verkt, ilgai verkt. Taip sun
kiai czionai žmonelei

nei

bojo. Pagalinus, medis trioksz- 
telejo, ir kryžius pro Janeoli 
sniegan inkrito.
ilgas! Janeolis priėjo prie 
pažiūrėt. Žiuri ir stebins

Ko’ks medis 
ragu 

; ant, 
medžio mažas žmogiukas pri
kaltas. Pacziupinejoprnszeziokai 

po

nc
tai buvo

gyveno. 
Visztait iccziams nei saule 
szviete, nei jiems buvo mėly
nai minksztas dangus matyt. 
Juokiies žmones ne nemokėjo. 
Užtaigi ir sakydavo vienas ki
tam kai-kada; ‘ ‘ 
no, tu juokies... Bene jau lupi 
seniai besigav<‘s... ’’ 
cziodnvo liūdni, paniurę, tokie 
kaip užsimaseziusios bakužiu 
pastoges. Kada Visztaicziuoso 
vejas kaukdavo, žmones saky
davo: Ak, tas vejas ne ant go- 

Tai buvo

r>.

Brolvti tu nin-

ro... Ir dūsaudavo.
baudžiava.

Jau antra sanvaite ėjo, kaip 
Visztaieziu sodžius isz pono 
Miknecko ranku perėjo Kusec- 
ko nuosavvben.

Karta, per balių, Kuseckas 
ji isz Mikiu'cko kortomis iszlo- 
sze. Mikneekas tuomet ir savo
sznnis prakiszo. Ju jam labiau 
sia buvę gaila. Dabar Visztai- 
cziai buvo ne Mikneckiniai bet
Ruseckiniai, bet skurdas 
juos pasiliko senasis.

m - * -

pas

Pais metais buvo baisi žie- 
i. Tai szian, tai ton girdoda-ma

vos aplinkui, kad tas suszales, 
tas kojų netekės... Bailiai žmo
nes eidavo lauk isz grineziu, o 

buvo tarvtum ne savo, 
tėvams

iszeje
Maži vaikai, tėvams einant 
in da vara javu kulti, klausda
vo: “Tėvuli, tėvuli, ar tu dar 

“Cit”pareisi namo?” “(1it” piktai 
jiems t (‘vai atsakydavo, — 
lo insigeidet ? ”
džius vargas stumte pro duris 
iszstumdavo. 'kad darban ne- 
pasivelintu. Ju vieton insiverž- 
davo vidun baltas didelis szal- 
tis.

Retai kas Visztaitiecziu tu
rėjo pakankamai žabu pa
ežiams kūrenti. Jei kur ir ma
tydavos, durnas, tai kilo per 
augsztini visiszkai sutneiVkes. 
Ak, tie žabai, kiek už juos Visz
tait iecziams bizūno toko gauti 
nuo vaito. Bot dvaro per dienu 
dienas bemurgdami, 
czia žmones ka sau pasidarys. 
Ypacz Bartoszkams buvo kna- 
piai. Tat buvo dideli bėdžiui. 
Bartasžkiene visa ka tik palė
pėj rasdama, susinaikino. C) 
szal t is spaudo;
jis net per skarmalus vidun in- 
kiszo, kuriais buvo langelis už-

Jo pirsztai net per 
pati augsztini buvo reget.

— Eik Janeoli, gal kur ža
bu sugraibysi, ar skiedrų kokiu 
pajoszkok... Mat, kad szalta — 
tarė Bartoszkiene savo vąi- 
kiszcziui raudona nose. — Eik, 
pažiūrėk... gal kur ant skied
imo ar ant kelio...

Janeolis iszejo, ilgai negry- 
žo... Jis žinojo medi, dideli me
di. Szis medis buvo vienui vie
nas, toli už sodžiaus... Jis buvo 
nei szoks nei toks, augo be sza- 
ku ir lapu, visiszkai ne taip,

Tai buvo

zn-
Ir sziuos be

tai

kada jau

susinaikino.
savo pirsztus

kimsztas.

ne taip
kaip kiti medžiai.
drūtas senojis, kuriam ant vir- 
szaus ėjo ragai. Janeolis vasa
ra tankiai szi keistu medi ma
tydavo, ežią jis kiaules ganė... 
Medis stovi ir stovi, toks pat ir 
toks pat. Ji žinoma, žmones 
butu Rukurene per szalczius, 
bet turbūt užsimirszo... Gerai, 
kad medis ligsziol iszsistovejor 
Mamai reikia skiedrų, kad gi 
pameszt-parneszt jai! Janeolis 
triūse apie medi sunkiai ėjo 
kirst, bet kirto — skiedrele po
skiedrelei... Juk mamai reikia 
skiedrų! Gerokai jau ju prika-

— szaltas, 
visiszkai suszales! Pagailo, pa
pūto in rankutes dvasia ir ban-
d(‘ suszalusi žmoguti suszildyt 
pajuto jog rankos linpia pa- 
szal... Kaip suszales žmogutis, 

Apžiurėjo irgeležis!kaip
Rziaip ir kitaip — prikaltas ir 
gana! Atpokszino žmoguti kir
viu nuo medžio, dar apžiurėjo 
ir užantin insikiszo. Jis siiszil- 
dys žmoguti ir mamai 
dvs

mo...
min 
žns!”

k rauti

( < Mn-

ji priglaus prie
“Ne

Juk tu
” O kai

pa ro
tai bus dvvu! Jaunelis ome 

skiedras maiszan 
taigi kad prikapojo, tai prika
pojo! Pareis tartum vyras na- 

Jis tars maniai:
, mamiit, na asz jau ne ma- 

Mama
saves pabueziuos ir sakys: 
ne, tu jau didelis. — 
man toks darbininkas!
dar jis mamai ims ir žmoguti 
parodys...! Bandė kilstelet mal- 
sza, sunku, 
skiedros da ne visos sukrauta, 
bet. vis tiek —• jis vilks insiry- 
žes, kaip lovelis kad velka vi
sas sulinkęs... parnesz mainai 
daug-daug skiedrų! Kai mamai 
dar reikės krosnis kurt, jis vėl 
atbėgs czionai: pataszys-pata- 
szvs ir vėl bus maiszas. Gerai, 
kad medis ne miszke auga ki
taip nevalia butu kirst,
nubaustu... Lyg jis nežino!

— Na, kur jau taip ilgai in- 
lindes buvai ? — tavo mama 
Janceliui, kuomet sugryžo na
mo.

— Tik pažiūrėk, koki skied
rų maisza atnesziau!'Pakilnok, 
matysi, koks sunkus!

— Isztikro, daug atneszei.. 
Kur tiek gavai?

— Asz žinau...! Per džiaugs
mus tik-ka isztare
siais žandais Janeolis.

— Ar svetimo nepaėmei ?— 
teiravos motina.

1 Na, mat... ——~ atsake vy- 
riszkai sūnūs, — tarytum asz 
nežinau!

Janeolis atsisėdo ant zoslano 
szirdžia pilna

l<ad ji galas! Ir

ponas

sustingu-

Mama 
kaitė puo-

laimes.
triūse apie krosui, 
dus szutino bulves, kūreno ilg
ui Jancelio skiedromis, — jos 
doge, kaip paprastos skiedros. 
Janeolis nerimo. Jisai cziupi- 
nojo užantyj maža žmogiuką; 
jis buvo visiszkai atsziles, bet 
kietas-kietas! Kažin, ar ji pa
rodyt mamai ? Abejojo. Kros
nis inkaito, puodai burbuliavo. 
Janeolis iszbego lauk žmogiu
ko pasižiūrėt. Kaip ir pirma, 
viena koja buvo uždejes ant ki
tos, o rankas po senovei placzei 
placzei iszsketes. Navatna, ste
bėjos Janeolis: kam szis mažas 
žmogiukas butu buvęs tokia
me szaltyj medin inkeltas ir 
dar vinimis primusztas? Nesu
prato. Ne, dabar jis mamai ne
rodys žmogiuko, pa rodys t Uo

kai tėvelis isz dvaro pa
dienis bus navatna, kur

jis butu galėjos toki žmogiuką 
rast. Ugnis kūrenos, beveik jau 
visas maiszas buvo isztusztę- 
jes. Tai doge 'kryžius... tasai, 
kursai toli už sodžiaus motu 
metais stovėjo.

Bartoszkus, 
dvaro namo,, kalbėjo 
Marija. Tai'p jau visuomet bu
vo, meldės ir savo ponams isz 
Vieszpaties sveikatos prasze.

— Sziandiena Janeolis man 
didelis ^darbininkas.. Kad atne- 
sze skiedrų — ciela maisza. Ki
taip gal bulves pužales butu 
reikėjo valgyt...
Bartoszkiene apie 
kyste.

mot, 
re i s.

kai doge 'kryžius... tasai

pargryžos
< <

isz
Sveika

— pasakojos 
szeiminin-

Na, va, toks jau vyras! 
gyre Bartoszkus. Janeolis ne
žinojo, kur isz džiaugsmo dė
ties, pagatavas buvo visus 
kampus apskrieti. Juk jis vy
ras! Pats tėvelis sako, kad jau 
jis vyras!

— Taigi, pasakyk, — kal
bėjo Bartoszkus sriaubdamas 
bąrszczius ir kasdamas bulve,

BAULK
*1

v v

AMERIKONISZKO KAREIVIO "SUNKENYBE
ministerio,

Ota

r
i

t a i 
pccziu kiek

Pagal nusprendimą kariszko ministerio, tai Ameriko- 
niszki kareiviai ne ne'sz tiek sunkenybes ant pccziu kiek ne- 
sze laike Svietines Kares. Tada kareivis turėjo paneszt ant 

dc'sziiH's puses, o difbar 
kaip parodo kareivis ant

laike kvietines Kares. rUada kareivis 
pccziu 79 svarus, kaip maltume ant 
nesz ant pecziu tiktai 51 svarus 
kaireses. Gal laike kares turės dauginu neszt,'bet laike paka- 
jairs tiktai 51. svarus.

Katalogas Visokiu 
Knygų

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 

w a» ■ • • a * > . . . «■> a

ro-
Bartoszkaus

kur jau
- elnes džiaug- 
buvau toli-toll

— kur jau tu tiek daug skiedrų 
gavai ?

— Czia, žinoma 
bueziau gavės! - 
ties Janeolis,,—
už sodžiaus iszejes, iki paezios 
krvža kolos... • r

— Kur tn ton tas skiedrai 
gal pjei rast 
skiedrų nėra,

sudraudė Bartoszka.

miolaszirdingai musze —, 
dos sues vaika.
szirdis jaute, kad Dievo rūsty
be neims tokia didi, jei gerai 
rlnnceli sudirbi, ir musze, mn- 
sz(* — isz baimes priesz Dieva, 
poną ir kunigą.
vaikas bereki' užkimusiu bal-

Mažas žmogiukas jam isz 
užanezio isrz,krito ir gulėjo vi- 

Jisai ji mate per 
iszskes-

I ’amelvnaves

jok iu
s

kad ten
— kalbi, ne pat

nežinai,
— Na, kaip ne ? — užsispy- 

a, ar ten nėraarre sunūs, — 
medžio ?

— Kas ton medžius davė? 
Szventas kryžius — m* medis. 

>— Bartoszkiene si (‘bejos.
— Mamut! kaip, sakai,
medžio? Na, toks su ragais,

e s

ne-
ra 
prie kurio por-vasara kiaul 
ganiau!

Ar jau tau galva apsisu
ko! Kryžių bus sukapojęs! Sa- 

skiedras o-ow.J4? 
Kaili varlei iszpersiu!
kvk isz kur gavai r 

•— Biu*- 
toszkus inszirdi. Szaukszta isz 
ranku kliudau paleido ir sauk- 
sztas giliai pasinėrė.
d i n go ba rszc z i 11 os.

— Sakyk, isz kur skiedros? 
— užsispyrė ir mama.

Isz kur, isz kur? N 
isz medžio

Be vai k

i, sa- 
pri kapojau,kau, 

kur prie kryžakialei stovi... - 
apy verksnis 
colis.

atsakinėjo .Jau-

— Kryžių kapojo... - 
gini prabilo Bartoszkus.

— Atleisk, pone 
szventas... atleisk, kryžių sude

ga i iszgasta-giliom... — maldin
vo Bartoszkiene.

Janeolis buvo
dar visiszkai mažiukas

Vai

Dieve

nelaimingas, 
, jo no- 

Kole dar labiau paraudo ir aku
tes aszaroinis paplūdo. Jis da- 

kad baisus daiktas 
nukirto, 

skambėjo 
kry- 

Baisus jam pasirodo

bar jaute,
padaryta.
kryžių sudeginom...
jam ausyse. “Krvžiu, 
žiu...!

le rvži u

ausyse.
!” 1 

szis žodis.
— Dievulėliau kas bus'. 

Dievulėliau, kas bus! — Lauže 
Bartoszkiene rankas. Apie 
ryiksztes, kurios ju laukia, jai 
buvo baisu ir pamislyt... Keiks 
eiti dvaran... kunigas bažny- 
czia — reiks pakutavoti...

ji tėvas nc-

)

rankas.

Jancelis roko
..............................................  - --L-

«4

No. 100 Tukstuntis Naktų 
Viena.” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta nudeklinais iszmargintais 
virsznis. Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius.

No. 101

su.

dury j aslos.
aszaras... t a ji baisu, 
tom rankom žmoguti, kuri nuo 
krvžiaus inųemc- f

Pamnczius Dievo muka, Bar- 
toszkiene ėmus balsu
Kryžius [nukirsta, sudeginta... 

udeginta kry- 
pragaras

raudot.

I r rodės, kad už s 
žiu pas Bartoszkus 
pa s i d a re.

Ant stalo kvailai 
bulvių puodas 
bliudas.

AI leisk, Vicszpal iv

ir
riogsojo 

barszczlu

i

Tūkstantis ir
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

apisaka isz 
isz- 

Su pa-

l’rys istorijos, apie Ne-

...20c

grieka I

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

lHzbal><amuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
flzin nuo papraseziausiu ihi prakil
niausiu, 
laidotuvių,
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M

Paraamdo automobilius del 
vonelių, kriksztynla b

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Mokamo 3-czia pročonta ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

< II. BALL, Prezidentas 4
> G. W. BARLOW, Vicc-Pres. j
< J. E. FERGUSON, Kas. 4

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedi.ua. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persi tikrinsi te ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

o

r

ir czedi.ua.

užkeiktos karaliaus dukters, Jonukai 
kuris buvo protingesnis v.ž savo poną. 
61 puslapiu....................................... 15c

No. 127 Trys istorijosapicDūkto 
pustyniu, Pcleniutc, Du brolci Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu......... 15c

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

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

Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. .. . 35o 

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valcnczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . . .20c

No. 133

No. 131

35c 
ajio

Pirkite o neHignilerite. $2.00 
Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00 

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c 

No. 103 Vaideloto,
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. . .35c 

No. 104
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Ramintis žmogus. 121 pus., ,25c 

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu. . . .

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
noja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
lis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.........

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

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu..................... 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias t "i T »

t.
88 puslapiu. . . .

1 Be

62 puslapiu
No. 134

Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 

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

žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu........................................15o

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

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

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

Keturios istorijos apie
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu......................20c

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 

............... 15c
Keturios istorijos ajie

M^cziutes pasakojimai, Pasaka bdU 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniau?, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pus. .. .70e 

* I •

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

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

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

No. 138

61 puslapiu
No. 141

narnoje. Kandidatas, ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

No. Ill Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszu iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visoa 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus...........15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgal- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. .. .2Oc

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

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

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

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

No. 118
40 Razbaininku. 45 puslapiu.... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena mėtina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis.

..................................... 15c
Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ............................................. 15c

No. 121 
Valkijozai, 
skialbtojas. 63 puslapiu

No. 122 Penkios istorijos aplo 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu................... 15c

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu

G2 puslapiu
No. 120

(3
..15c 
dalis) 
11a isz

,25c
apie

Sierata, 
.... 15c

Meile sunaus. 181
.............................. 35c

Istorija apie Ali Baba ir

Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap- 

15c

15c

61 puslapiu............... 15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele......................................... 15c

No. 146

na,

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu 

No. 149

Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. s 
61 puslapiu........................................15c

No. 147 Trys istorijos apie R&ga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. .74 puslapiu.................20c
Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida. 45 

........................................15c 
Asztuonios i s t o r ij o a

apie Dcde isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Tcipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c 

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

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu.............................................

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

No. 154

62
15c

No. 156
25«

No.
46 

15c

62 
15c 

Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c 

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

Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu............ 15a

157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu......................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas * Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gl isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu........................   15e

W. D. BOCZKAUSKAS-COM
MAHANOY CITY, PA.
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Pecunia Gatve.
Toj miesto dalyj niekad 

buvau buvęs. Atsigėrėti nega
lėjau gražumu namu, 
kvietku. 
gatves, 
tuos, bet tolokai nuo gatves, o 
paliukui naslžiai, kvietkos ir 
takai iszdabinta. Iszrodo kaip 
palociai viduryj puikiausio sė
do. Pats sodas aptvertas augsz- 
tais geležiniais sztakietais, o 
prie pat sztakietu — erszke- 
cziu, akcijų arba alyvų tvora. 
Kožno savininko ir namas, ir 
sodas, ir sztakietai vis kiloki. 
Prie pat gatves virszuj variu 
žiba savininko vardas paauk-

Sylvan, Per-
Transit, 

— vis tai 
pramones ka-

no

sodu, 
Namai ne prie pat 

kaip paprastai mies-

rol, Ferrclus, 
Carbon,

4 i

suotoms raidėmis
Cn ro, 

Mercator 
garsus vardai 
pitonai”, kaip juos vadina.

Taip bvsigerodamas, iszleng- 
vo ėjau tolyn. Per medžiu sza- 
kas pamaezau spindint apvalu, 
kaip ir Rusu cerkves, paauk
suota bokszta.

pamislijau. Prie-
«< mfai turbūt

nes paauksuotos.

bažnyczia,”
jau dideli soda , aptverta g<‘le- 
žiniais sztakietais: tie baltai 
iiiikvarbuoti, o paezios virszu- 

Tuojaus už
szMWetu— augszta, dailiai ap
karpyta gyvu alyvų tvora. Per 
tvoros proszvaista matyt na
mas, kuri spėjau esant bažny- 
czia. Balti stulpai remia prie
angio stogą. Prieangio palubėj 
prikabinėta kasziukiu su 
d i aržiomis kviet komi s.
kraszcziaiš — pasisupamos kė
des. Prieangio pastrykt* ir brin- 
dzos paau’ksuota. Virsz prie
angio antrojo gyvenimo sienos 
ir langai taip-pat
puikiai iszmaliavota.
to visko didelis apvalus paauk
suotas boksztas spindi ir bliz
ga, rodos, t irpdamas nuo saules 
spinduliu. Isztolo palocius isz
rodo tartum laumes juosta ap
siaustas.

Prieszais

zv-
Pa-

iszmisliai,
O virsz

palociu nedidelis 
prūdelis apmūrytas balto mur- 
mulo sienele. Viduryj prūdelio 
isz vandens kyszo kalnelis — 
baltas, kaip ir isz suszahisiu 
pieno putu. Ant to kalnelio pa
sistojęs ant 
aniuolidkas, 
laiko lauruke, kurioje maty 
ties koks tai apvalus daiktas, 
kaip ir obuolys, 
pro obuolio krasztus 
plona liepsnele vanduo ir krin
ta žemyn dideliais laszais. Ap
linkui prinhdi iszdaryta love
les invairiausiu kvietku, o tar
pe loveliu pievos sklypeliai su 
trumpai apkarpyta žole žaliuo
ja, kaip puikiausias aksomas 
Kur-ne-kur 'krūmai 
ant augsztai iszaugnsiu stiebu.

kad prie pui- 
priraisziots 

varpeliai, turbūt,
‘R-

vienos kojukes 
augsztai iszkeles 

kurioje

Isz tau rūkęs.
t rvszka

kviet k u

() indomiausia, 
kiaušiu kvietku 
mažytėliai varpeliai, turbūt 
sidabriniai, kurie vejalo kh 
denami kuo-maloniausiai skam 
bėjo.

Man rodėsi, kad pamaeziau 
rojo.

Taip man besigerint, negir
dimai atvažiavo puikus limu
zinas ir staptelėjo ties vartais 
iki sargas juos atidarys. Asz 
buvau ne nematęs sargo, kurs 
sėdėjo būdoje ties vartais. Li- 
musinas puikus kaip ir pats 
palocius: kur ne sidabras, tai 
tamsiai melsva pa Ii t ura. 
tas viskas tik niekis priesz pa
nele, kuri sėdėjo tame puikia
me automobiliuje. Saules spin
duliai, atsimuszdami nuo rū
pestingai numazgoto szalygat- 
vio, nuszviete jos veidą malo
nia szvi(»sa. Jos veidas iszrode 
toks tyras, toks skaistus, tar
tum permatomas. Rodėsi, kaa 
pamaeziau nežemiszka sutvė
rimą.

Tuo tarpu vartai atsidarė ir 
automobilius inriedejo in soda.

Bet

Pa mail e, su baltu mažu žiurs
tu, iszejo jos pasilikti. Vežė
jas bruzgiai mųszokes, atidaro 
autoniobiliauš duris, ir iszlipo 
deivei kuria, rodos, visa gamta 
sveikina.

Jai iszlipus, vežėjas iszkele 
mažyti szuniuka, apvilkta bal
tais megstiniais 
ežiais. Tas tuoj apibėgės aplin
kui aplaistė kvietkas. Kur bu
vęs nebuvęs atbėgo vižlius ir 
juodu tuojaus pasivuoste viens 
kitam...

Asz tai pamatus nutirpau.
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Prapuolė rojus!” 
sau. M

Priėjės prie vartų, pažiuro-
“Ponas Opu-

< k

jau m parasza: 
lent. »>

— Ko tu czia nori ? — rus- 
cziai paklauso vartų sargas.

Asz noriu surasti dakta
ro Canine, — atsakiau.

- Czia ne ’daktaras Cani-
Jei nenori papult iii beda

lai ežia nCstovik.
Žinoma, as:-t nenorėjau pa

pult in beda ir greitai 'nuėjau 
szalin. ~—-m

ne.

Szunu Daktaras.
valandos, jeszkojimo sii- 

Cani.ne,
Po 

radau daktara Canine, arba 
bent viela, kur to daktaro bu
tą. Sužinojau, kad ar inenesis 
atgal jis staiga numiręs.

daktara Wolf, 
ilga laika Canine

Bet

mandagiai,

penimas.
asz esu,

Papasakojau

A e,

man parūdijo 
kuris buvęs 
pagelbininku.

Daktaras Wolf mano priėmė 
bet kaip tik pa

klausiau apie daktara Canine, 
tai maniau, kad mane iszmes 

l'žsispyre žinot, kas 
kam klausinėju apie 

daktara Canine,
jam viską.

Tai tamista ne laikrasz- 
czio reporteris!

visai ne, ir negaliu 
but reporteriu, — atsakiau. Jis
atsileido. Bet da vis lyg netikė
jo. Patyręs, kad jis tik reporte
riu nekenezia, asz aiszkiai ir 
atvirai papasakojau, ko atėjau. 
\ralandele pamislijc’s, jis tarė:

— Tai tamista nori žinot ne 
tiek apie daktara Canine, kiek 
apie ta keistu szuni, arba, toi- 

, apie jo keistasingiau sakant 
pasielgi ma.

Taip, daktare, — asz pa
tvirtinau. — Noriu žinoti tik
tai, kode! tasai szuo taip elgesį 
taip negamtiszkai prieszais sa
vo prigimimą. Argi jau butu 
tokia szunu veisle, ar kas? Bet 
tai, rodos, 
nes g 
stengias iszsisaugoti, 
naši užpuolimui.

Tas mano tyrinėjimas pati
ko daktarui Wolfui, ir jis pa-

negalimas daiktas, 
amtoje kiekviena gyvybe 
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savininku Paterson ’o ir 

“Nojaus Ar-
Czia yra automobilius, taip

Wood’o isz Sausoito, Kalifornijos pavadintas 
ka.” Sziuo vežimu apvažiuota visos valstijoj Kiekviena val
stija pažymėjo kolkiuo nors ženklu, taip, kad liev.eik neliko 

ir 
fzio •“ A r ko

Sziuo vežimu apvažiuota visos

hut tuszczios vietos- Visas suž Miklintas i
• • 1 i • ♦ v • i 4 • ♦ i • * t i 4

uipk Ii juntas pa
veikslais im užraszais. Savininkai i zio«“Arko” yra Sv'ndines 
Kares veteranai, kurie buvo už rucinti gazp Argoirn’oje. Ne
įtikėdami ilgiau gyventi, nus^pende pamatyti svietą. Jie 

jau apva'žiavo Suv. Valstijas nuo kraszto iki krasztui penkis 
kartus. J u sveikata pagerėjo.

pradėjo kalbėti:
— Ilga lai'kn kaimynai jo 

bijojo ir nekentė; nieks isz ju 
nesilankydavo czionai, ne pas* 
ji, ne pas mane. Bet kaip (ik 
jisai numirė, tuoj pradėjo jie

persi-

tinkamiausia.

ko'kia jo kūnas

gal yra (li

DIDŽIAUSES ARBŪZAS 
ANT SVIETO.

|Sz4s A iiK’rikoiiiszkns nrbu- 
zas (watermelon)
džiausiu ant svitdo. l'žaugo ji
sai ant farmos II. L. Dud'lcy, 
arti Hope, Arkansas. 'Turi ji
sai ilgio 72W coliu ir svere 146 

Diduma jojo galima
prilygint prie fJtovinczio juo- 
du'ko.

svarus.

s
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mokino
Vienus

pažinti invairias

jos szuniuko gydymą. Taip Ca
nino szunis begydydamas pra
lobo ir susimislijo invairim 
bandymus su jais daryti.-

— Nusipirko kelis tuzinu.- 
visokiu veislių szunu ir, su pa 
gelba bizūno ir bado, 
juos invairiu dalyku, 
iszmokino
varsas — kaip tai: juoda, rau> 
dona, balta, mėlyna ir taip to
liau; kitus — atskirt invairaus 
didumo medžio szniotelius; tre- 
ežius — patarnauti: tai ntneszt 
czeverykus, tai ’kepure, tai ka 
kita. Pagalios susimislijo kal- 
kurinos iszmokint i skaitvti. Jis 

jeigu szuo gali at
skirti spalvas ir diduma ir pa 

drapanas,
gali iszmokti ir skaityti. Nors 

nusise-

galvojo:

žinti i n va irias ta i

) t užtek'-

tas bandvmas nelabai 
ko ir jo szunias knygų ir laik 
raszeziu neskaito, bet iszmoki
no juos tiek, kad vietoj pasa
kyt: “atneszk kepure,
davo paraszyt tuos žodžius di- 
deleniis raidomis, ir szuo nu
bėgės atnesza ke.pure.

— Daktaras Canine 
nepasikakino. Jis galvojo, kad 
szilie bandymai prirodo 
kad tam tikrai

ai ima daug ko isz-

t UOU)

tai.
auklėjant ir

mokinant, galima daug ko isz
mokinti kad ir szunis. Jis už
sidavė klausima: ar galima au
klėjimu n t perkeist i prigimt i 7 
Tam tikslui jis nusipirko kele
tą jaunu szuninku, vilkszuniu 
veisles, kurie yra žinomi kaipo 
pikeziausi szunias. Jis užsikn- 
rijo juos iszmokinti paklusnu
mo ir nusižeminimo. Na, ir 
kankino juos. Kiti visi iszstipo 
badu, arba nuo bizūno, tiktai 
vienas pasidavė jo norui ir ne 
siprioszindavo; net nesiszalin-

i a,

ketino man papasakoti ir apie ^uo jo, bet kantriai ken-
daktara Canine, xt i k turiu ne- 
prasitart kur-nors apie tai. Su
prantama, asz prižadėjau lai
kyti tai savo ži'nioje.

Dr. Wolfo Pasakojimas.
Daktaras Canine, —pra

buvo labaidėjo jis pasakot i, 
geras savo profesijoj. Jis ežia 
apsigyveno kokia dvideszinits 
metu atgal. Jis greitai ingijo 
garbe tarpe tortingųjų szeimy • 
nu ir pastojo namu daktaru po
nu Opulent, Degenerate ir ki
tu. Bet ypatingai jis pragarsė
jo gydydamas szunis. Jis isz 
szunu tik ir pralobo. Numirda
mas paliko turtu netoli milijo
no doleriu vertes. Szitoj apy
linkėj, tiesa sakant, daktaru ne 
negalėtum būti, jeigu neapsl- 
imtum szunu gydyti. Czia kož- 
na ponia ir panele turi po szu
ni, o kartais ir po kelis.

— Szunu sveikata labinus 
rūpinasi, nekaip savo. O ežia 
ne tiek reikia mokėt szunis gy
dyti, kiek mokėt suraminti po
nia ar panele, kad jos szuo pa
sveiks. Iszlepintas szuo iszbegs 
ant szaltos rasos, nuszals biski 
kojas ir ponia jau szaukia dak
taru, kad szuo “perszalo”. Ry
ta atsikėlus panele bėga pas 
szuniuka ir jeigu niekur neran
da jo moszlo, tuo szaukia dak
taru, kad jam vidurius praliuo- 
suotu. Ir daug tokiu nebūtu k- 
gu jos iszsivaizdina.
Opulent užmokėdavo daktarui 
Canino kasmet po penkosdo-

Kvietkos sustnbavo ir varpe
liai suskambėjo nuo sujudinto 
oro, tartum pasveikindami sa
vo karalaite. Automobilius su
ktojo ties palociaus durimis, szimts tukstaneziu doleriu už

Panele

smūgius.tedavo bizūno 
pradžios, bildavo, jo akis pa
raudonuoja isz piktumo, bet bi
jodavo szokti ant savo pono, 
kaip tai dalydavo kiti szunias. 
Iszmokino ji taip, kad vėliau 
jis, matomai, ne nepykdavo už 
kankinimus, bet dėkingai žiū
rėdavo in savo valdonu, kada 
tas ji pliekia.

Viskas butu buvę gerai, 
jeigu nebūt pasklydes gandas 
apie tai, kad daktaras Canine 
szuniš kankina. Ponios ir pa
neles pakele baisu lemma. Gy
vuliu Apsaugos Draugija 
szauke nepaprasta susirinkimą 
ir nutarė aresztuot daktaru. 
Bet tas sužini jes apie toki nu
tarimu, prancsze jiems kad jei
gu tik jie bandys ji areszluoti, 
tai jis vieszai apskelbsiąs savo 
kaimynu szcimvniszkas pa
slaptis. Draugija ir kaimynai 
sziek-tiek aprimo. Rodijo jam 
daryti bandymus ant žmonių, 
kad tik paliktu szunis ramybė
je

szcimvniszkas

I

su-

Jis su tuo nesutiko.
- Daktaras vis-tiek 

jaute ka nors blogo, 
szunis paslapcziai iszdalino sa
vo isztikimiems žmonėms ki
tam kraszto miesto.Po kiek lai
ko tarnas man pranesze, kad 
daktaras Canine staiga susir
go. Kada nuėjau, buvo tik-ka 
numiręs...

Dr. Wolf czia pertrauke sa
vo pasakojima,

“Nunuodijo.,. Gal papirko jo 
tarnus,” paini si i ja u asz. Po va
landėlei daktaras Wolf vėl

pri-
nes savo

ateidinėti neva 
matomai 
tikrinti • !

mane, kad 
Vienas be
pasakė, kad 

arba kalbeczia taip,

leužrasze.

staigiai 
niekam

sirgdami 
norėdami tik 

ar jau to ju pricrfzo 
nėra, arba perspėti 
nieko nodaryczia. 
veik aiszkiai man 
I vloczia,
kaip jie. Asz, žinoma, tik kir
minas priesz juos, nes jie pa
sauli valdo.

— Daktaras taip 
numirdamas ne turtu

Taigi kaimynai, jo 
lidžiausi nevidonai, 
save jo turtu globėjais. Nerei
kia no sakyti, kaip jie prižiu
ręs jo t urtus.

— Be abejones, 
kuri tamsta sutikai, 
pats, kuri daktaras (

pasiskyrė

mirt i, 
gatves, — pa

tas szuo, 
buvo tas 

tani ne isz- 
mokino paklusnuino ir nusiže
minimo. Matomai žmogus, ku 
riam jis buvo pavestas saugoti 
dažinojes apie daktaro 
iszvare szuni ant
aisz'kino daktaras Wolf.

— Tas viskas, ka man ta- 
mista papasakojai, labai, labai 
indonui, — tariau asz iszklau- 
sps jo. — Kol gyvas busiu, ne- 
užmirsziu to szunies ir jo isto
rijos. Tas daktaras Canine tu
rėjo būti tikras szmutas: iszsi- 
niislvk tu man tokiais niekais 
užsiimi i.

— (.), žinoma, daugeliui' 
žmonių gali tat iszrodyti 
niekai. Bet tie jo bandymai tur 
didele svarba. Jie parodo, kad 
atsakaneziu auklėjimu 
daryti kone stebuklus. Bet be
da tame, kad szioj gadynėj visi 
mokslo patyrimai 
mi tiktai 
Taip 
G irdejau 
<r<

žinoma,
t ik

galima

panaudoja- 
nedaugelio naudai.

ir su szituo 
kad neseniai

atves gyventojai turėjo susi
rinkimą apie tai, kaip isznau- 
doti daktaro bandvmus. Ir mi- 
nekit mano žodi, kad po szitam 
susirinkimui mokyklos, 
raszcziai, bažnyczios ir krutan- 
tiejie paveikslai pradės su 
ypatingu pasiszvent imu mokyt 
žmones paklusnumo ir nuolan
kumo.

Tuo tarpu paskambino tele
fonas ir asz 
daktaru Wolf.
kintas, 
apie ta nelemta szuni.

— K-lis.

J

patyrimu.
i mus

laik-

atsisveikinau su 
Iszejau paka- 

kad pasiseko sužinoti

(GALAS.)

Dr. T. J. Tacielaūskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

r

) Lletuviaskas Graboriua 
. K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa-
- gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
616 W. Nvruco SL-

806 AIAIIKET ST.,
TAMAQUA, PA.

aruvo
MAIIANOY CITY, PA. -4 ’I,

Czion norime pakalbėti tru
puti apie vaiku tiesas- Girdi
me daug apie vyru liesas, ir ži
noma, moterių tiesas, bet vai
ku tiesas’ nieks nepaiso.

pirmiaus
vaikai turi liesu. Jeigu turi 
tai ju liesos yra neiszsivyste 
vyru tiesos.

Gal visi sutiks su tuom, jog 
vaikas turi liesa gyventi. Bet 
kadangi per daugeli jaunystes 
metu jis del saves negali iszsi- 
rinkti kas jam reikalinga, yra 
švarku, jog kas nors jam pa
rinktu viską, kas del jo gero

Ir kuomet jo
gyvenimas prasideda, svarbu 
jam ‘turėti tvirta 'kuna. Pradė
ti, jis turi tiesa sveikai gimti. 
Todėl nuo tėvu priguli dauge
lis atsakomybių. Vaikas turi 
tiesa gauti ’tokia priežiūra ir 
apsaugojima 
reikalauja.

Neseniai vienas mažas pieti
nis miestelis pasamdė slauge. 
'Tarp kitu dalyku, ji pasvėrė 
mokyklos vaikus, ir 53%> isz tu 
vaiku netinkamai svere del ju 
metu. Po dvieju ar trijų metu 
sveikatos darbo tarp tu vaiku, 
slauge vėl juos pasvėrė, ir szi- 
ta syki tik 12% netinkamai 
svere. Mes visi pripažinsime 
lakta, jog priesz invedima to 
sveikatos darbo, daugelis vai
ku negavo to, kas jiems prigu
lėjo. Kuomet 53 isz kiekvieno 
szi'inlo vaiku netinkamai pone
li, 
gali pagerinti toki padėjimą, 
kas nors neprižiūrėjo vaiku 
tiesas.

A n t ra

tinkamas

Szv. Laurento mieste yra 
mergų,

Visokiu bildu,
Kelios paguldytos,

S z p i t o 1 esc patai pytos. 
Yra merginu ir geru, 

Katros užsiima skaitymu, 
Bet ne daug tokiu, 

Ba yra ir kazirninkiu.
O yra ir paplovu, 

Ka nesisarmatina kitu 
Jog net ausys vysta,

Kaip pliovones iszgirsta- 
Tai lionlt mergeles, 

Sudžiovusios rūteles, 
Ko jus bege-des sulauksite, 
Ne viena smerties

nciprisi szauksite, 
Ar taip bus vis, 

Jus aptersztos avy12%/o

ir 'kuomet sveikatos slauge

nepri žiurėjo

vaiko tiesa gali Imli 
<11 lygi n't a su vyro laisves 
Žinoma, vaikui 

laisvos kiek

tiesa, 
nereikia duoti 

liiek laisvos kiek augusiam 
žmogui, bot vistiek jis ta tiesa 
turi. .Jis turi tiesa būti vaiku. 
Jis turi tiesa 'bovintis, begine- 

džiaugtis ir augti. Jis turi 
tiesa tinkamai praleisti savo 

fabriko durys e/ 
nuo jo neturi ta viską atimti. 
Vaikas galutiniai 
sziadienos 
Jaunvstes 
vvrisz'kumo ir

tl,
tinkamai 

kūdikyste, ir

v v ra s
‘bus musu 

ar moteris, 
kelias priveda prie 

moteriszkumo- 
Augusio žmogaus treczia ne

perduodama tiesa yra jeszkoji- 
mas 'laimes. Advokalas mums 
pasakytu, jog tas reisz'kia, kad 
vyras gali prisilaikant prie ki
tu žnumiii lygiu tiesu, sekti bi
le bizni ar užsiėmimą pagerin
ti savo gerove. Žinoma vaikas 
negali sekti koki užsiėmimą 
bet jis turi tiesa imti progas ir 
tas vra vaiko treczia tiesa. Tas 
reiszkia, jog jis turi mokintis 
ir tinkamai prisirengt prie gy
veninio.

Po senais instatymais, teVas 
atsakomas už 

Bet nieks 
priverst ta tęva duoti vaikui 
mokslą. Bet tas mokslo padė
jimas persimaino ir priversti
na sistema privesta. Dabar 
kiekviena valstija szioje sza- 
ly'je piJiverczia vaikus lankyti 

Ta daro prirengi 
gerus pilieczius 
taip-gi (luoti vaikui geresnes 
progas. rTas priverstinas moks
las užlaiko vaiko moks'liszkas 
tiesas.

Daugelis Amerikos vaiku ne- 
jokio mokslo. 1920m. 

ValstijosQ buvo beveik 
5,000,000 vaiku suvirsz dc- 
sz'imts motu amžiaus, kurie ne
galėjo skaityti ai'ba raszyti. 
Tas buvo apie 60,000 vaiku 
k i e 1<.v i e n a m e milijone.
dvieju milijonu Amerikon'isz- 
ku vyru ’buvo rasta dauginus 
nemokintu negu Generolas Lee 
turėjo savo armijoj (Ip’ttysbur- 
g’e. Baisios skaitly nes tu kurio 
neturėjo proga mokintis.

Yra kiti milijonai, kurie ne
turėjo tinkamas mokslo pro
gas. Sulyg vesto Apszvieti 
Biuro isztyrinejimo, buvo ras
ta, jog mes esamo 
kllUSOS taUta. ’ Gvhxhk mmmn, 
paprastas vaikas tik užbaigia 
szeszta kliasa mokykloje; ir 
knikurioiso valstijose tik ket
virta arba penkta kliasa- Ne-

buvo 
mokslą.

vaiko 
negalėjo

mokyklas.
valstijai ir

gauna 
Suv.

Tarp

‘ ‘szesztos 
Geriau sakant

mokslas piliecziui 
demokratiszkos szalies.
rikos vaikas turi tiesa slaugiau 
mokint is.

Bet ka tas viskas apie vaiku 
tiesas reiszkia? Reiszkia, kad 
kiekviena
žiu reti, jog kiekvienas jos vai
kas turi proga lankyti mokyk
la, turėti tvirta kuna, ir nor
ma liszka kūdikyste. Valstija 
prižiūri piliecziu tiesas, apsau- 

nuo vagystes, 
luokla jiems tiesa eit kur tik 
nori jeigu tik kitus nekankina. 
Duoda jiems tiesa vesti koki 
nors užsiėmimą ir pirkti žeme 
ir 1.1. Bet vaiku tiesos netokios 
svarbios.

Ne visos musu valstijos turi 
vaiku darbo instatymus, kurie 

vaikus nuo fabriku 
192()ni. Suv. Valstijose 

su virsz

A me-

reiszk i a !
valstija turėtu pri-

goja pi l.ieczi ns 
i

apsaugoji 
darbo.
buvo suvirsz 1,000,000 vaiku 
tarp 10 ir 15 metu, kurie turė
jo ko'ki nors užsiėmimą, ir ku
rie, supraritama, neturėjo nor
ma liszka (kūdikystę.

Apie szesžta dalis 
turi tinkamus legaliszkus 
rupinimus, fiziszkai egzaminu 
ir surasti fiziszkus trukumus 
tarp mokyklos vaiku ir dar 

proporcija valstijų 
tinkamai aprūpina sulaikyti 
tuos trukumus ir suteikti tin
kama sveikatos mokslą. Žino- 

musu mo
vai ku turi fiziszkus 

trukumus. Tie faktai, su faktu, 
jog mes esame “szesztos klia- 
sos tauta” su beveik 5,000,000, 
kurie negali skaityti ir raszy
ti, parodo priežiūros ir suteik
tu progų vaikams menka pa
vyzdi. Amerikos vaikai turi 
tiek reikalauti (langiaus. Ir 
yra valstijos priederme prižiū
rėti jog jie ta tiesa gauna.

— F. L. I. B.

mažesne

vai sako, jog 20% 
k y k los

valstija
ap-

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mninieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiusite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ir 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

* * *
Pittsburge 'buvo veseile, 

Net man Rega Heile, 
Prisirinko daug bobų, 

O ir nemažai mergucziu.
O kaip viena mergele apsiėjo, 

Net vemti abiem galais 
pradėjo,

O kaip nekuriu tai badai, 
Net nupuolė Iblumersai. 
Yra da ten tokia viena, 

Jog su savo vyru negyvena, 
O tas vyras, 

Gana žmogus davadnas, 
Ilgai provojosi, 

Ir ant ga'lo dkyresi. 
Dabar ta 'boba, 
La t ra u ja gana, 

0 kaip gyvenimą pabaigs, 
Kada Dievas pas save 

paszauks?
* ♦ ♦

Net kelis filigramus isz 
Kingstono gavau,

Na ir ant galo in tenai 
nukeliavau, 

In viena stuba ineiti norėjau, 
Tai net ant trepu paslydau. 
Visokiu puodu ir puodeliu, 
Ten radosi ant gonkeliu,
S ma r ve ne i sz pa sak y t a, 

Kada užėjau in ta ja vieta. 
Mat moterėlės laiko ne turi, 
Ne ant vyru ne ant savo 

vaiku nežiūri, 
Ba tai sufragistes bobos 

Eina prieszais vyrus ant 
kovos.

Badai jau ir kliuba sutvėrė, 
Ant drąsos gerai namines 

iszgere, 
Užvadino “Moterių Citizini,” 

Už ženklą iszrinko sau 
kiauszini.

Kad ten vyrai butu drąsesni, 
Iszpcrtu gerai kaili kasdieni, 

Tai moterėles tiek ne 
girtuokliautu, 

Kliubus tverti paliautu,
Kitu kartu apie jais daugiau 

pagiedosiu, 
Kaip ant delno viską iszklosiu.

*

I

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimą. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano pntarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
dcszimts minutu,

* ♦ *

Jus Szamoku mergicos, 
juoku nedarykit, 

Veluk savo žiotis uždarykit, 
Nepaniekinefkit Lietuviszku 

vaikinu,
Už paezes ne norės imti 

tokiu panų, 
Ir bažnyežiose juos apkalbai, 

Atsilsio joms neduoda t, 
Atsiminkit ant senatvės, 
Sues jus už tai gyvates.

JOS. P. MILAUSKAS
LietuTiaskaa Skvajarls

Telefonas 872.

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalu*.

32 W. PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES 
i 
f Sziandien Readingo ka
sikiu pede.

— Readingo kasikius szian
dien nedirba bet dirbs Ftarnin- 
ke o Seredoj t<‘ipgi nedirbs.

— Seredoj pripuola Ko
lumbo diena, ant atminties at
radimo Amerikos 1492 mete.

— Praeita Petnvczia
piet, North Mahanoy kasyklo- 
sin nukrito anglis nuo virszaus 
East Skidmore gysloje No. 34 
gengveje. Kazimieras Reklai-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

—• Kazimieras 
Bradnys ir Aleksa Balka, dir
banti No. 14 szafte, Lehigh ka
syk losią, likos užmuszti per 
szuvi, kada parenginejo sznuti 
dinamitu.

Tamaqua, Pa.

I KOLUMBO DIENACleveland, Ohio. — Sziomis 
dienomis užsibaigė Rekolekci
jos, kurias davė kun. F. A. Ge- 
lumbis, Spalio 2, 3 ir 4ta dienu 
Tretininkam. (Kunigas F. A. 
Gelumbis lyg sziol yra buvęs 
vikaras Szv. Jurgio parapijoj).

Prasidėjo su Szv. Mi’sziom ir 
pamokslu Szventadieni ant J) 
isz ryto, Pa noddy j ir U t aru i li
ko Miszos Szv. buvo ant 9 sn 
pamokslu.

Va karines pamaldos bu vo

pamirszti.
jam'tLai Dievas suteikia , 

sveikata dar ilgus metus taip 
inspudingai, ir žmonių mindai 
darbuotis. — J. S.

Seredoj 12 Spalio—Oktoberio RANKVEDL t

Brooklyn, N. Y. — Kaziniie-1 
ras Kanclerius, gyvenęs 73 
Grand St. perbitli Panedeli pa
simirė Valgykio'je, 235 Jackson 
A v., Huntcr’H.Point, kur jisai 
dirbo kaipo indu plovėjas. Jani 
szirdis trukusi prie darbo ir 

ant 'puses po septvniu vakare paszaukus isz St. John’s ligo- 
Dr. Hudes I 
jau nebe-

Kanclerius,

— $------—.1..*. ! " ‘ .....

F.L.I.S. ISZLEIDŽIA 

EMIGRANTAMS
f
I

I

j Už kditi dienu Foreign Ean* 
Iguage Information Service isz- 
I Ids rankvedi immigrantanis.
Knyga bus naudinga immi- 
grantiims ir organizacijoms, 
kurios teikia pagdba immi- 
grantams atvykti in Suv. Vals
tijas,

Praneszimas isz tos urgaiu- 
zncijos apie knyga skai’to se- 

Ikancziai:
Naujas Foreign’ Language

V(‘uka ra ar— Agnieszka 
kiute, 17 metu, randami pavo
jingam padėjimo Coaldale Ii-' 
gonbuteje pavojingai serganti 
nuo sužeidimu kokius aplaike 

tis, 516 W. SpruOe nfli., turėjo Į automobilinėje nelaimėjo, kada 
du automobilei susiduri) tarp 
Coaldale ir Lansfordo. 

* . ———

po

pamokslu, palaiminimu su nines ainbulansa,

nuo

agentai

Gilberton. — Praejta Petny- 
ezia atsibuvo laidotuves Petro 
Kriszcziuno, kuris likos baisei 
apdegintas dvi sanvaites atgal 

iza, nuo ko ir mirė. LaL 
s atsibuvo 
pamaldoms

bažnyczioje.

per gi 
dot uve
nems

su bažnvti-
MeizvilleTi

Kulpmont, Pa.
Edna Lazaraveczial 

Visi pastatyti po 
ir

stebėtina iszsigiatbejima 
mirties, nes likos prispaustas 
prie szailies gengves bet greitai 
iszgialbetas, bet Antanas Pad- 
laszaitis likos iszimtas negy
vas Subatos naktį.

— Prohibicijos
nresztavojo sekanezius biznie
rius už laužimu prohibicijos 
tiesas: Juozas Ceezkus. 300 E. 
Centre, Juozas ir Morta Saka- 
lauckai 1239 E. Pine, Petras 
Gudaitis ant 1) ir Market, Juo
zas Danelauckas ant Pine, Mi
kola ir
ant Centre.
111,000 kaucijos ly
Kodėl svt'timtaueziu net rauke 
tiktai musiszkius .’ rFai visiems 
žinoma.

— Antanas Petruszkis, 524 
W. Market uli., gavo szmoteh 
anglies in aki laike darbo Ma- 
hftnoy kasyklosia kuris jam už
davė daug kanezios pakol dak
taras jo neiszeme.

— Utaminke 11 diena Ok
toberio,
atsibus pirma 
Part v.

teismui.

pobnžnytineje salėjo 
karta

Daug gerai
“Card 

Daug gerai vėlinti 
žmones paaukavo puikes dova- 

kurios bus apteiktos del 
loszime. Po 

bus szokiai, už-

n a s, 
tu. kuriu laimes 
“(’ard Party” 
kandžiai ir 1.1. Vakarėli rengia 
parapijos merginos, del labo 
bažnyczios. Tikėtina kad gera 
darba žmonys parems ir atsi
lankys ant to linksmo vakarė
lio.

Ftarninko 
musu aplinkinėje žuvo kas\- 
ktosin septyni anglekasiai, pa
likdami 19 siorateliu.

— Ateinanczia

Nuo praeito

sanvaithi 
Pottsvilles siid(‘ prasidės teis
mas Jono Kmieliaueko isz Ma- 
hanojaus, kuris szaltam krau
jui nužudė savo paezia kuri gy
veno su savo motina Frack
ville.

motina

Raulinait is, 
gyvenantis ant Locust 

ulyczios, likos nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbuti ant 
operacijos ant kojos kuria jam 
sužeidė automobilius.

—. Jonas 
metu,

netoli, 
smarkiai 

savi.-zkius:
ant

to<lel 
idant 
Bocz-

— Rinkimai 
darbuokimės 
iszri nkti 
kauska ant School Director 
ant Independent tikieto ir Ur
boną ant Koii.suhnono ant Re- 
publikoniszko 
mes remsime 
neatbūtinai juos iszrinksiine. 
Pasiraitokime rankoves ir pra
dekime darba, 
t imtaueziai 
patys turime dirbti 
prie to lai neužmirszta ir musu 
moterėles kuriu balsai 
vuosius iszrinkti

t i kieto. Jaigu 
saviszkihs tai ir 

juos

nes mums sve- 
negialbes 

o
tiktai 
taipgi

i i

gali sa- 
sziur!”

Lehigh V alley
EKSKURCIJA 1N

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 16 Oktoberio 
$5.00 ln ten ir adgalios

Specialiszkas treinas iszcis isz 
I Mahanoy City 9 valanda Subatos 
naktį. Grįžtant apleis Niagara 
Falls 1:00 popiet. Buffalo 1:15 
valanda popiet.

Lehigh V alley 
Railroad

The Rasta af Tha Black Diamand

— Aidimas 
Gi’iszkeviezius mirė Shamoku 
ligonbuteje nuo sužeidimu ko
kius aplaike per automobiliu, 
eidamas in darba. Automobiliu 
vare John O’Neill, kuris m 
Įėjo jo suvaldyt, 
in stulpą po tam 
G r i s z k e v i cz i u, sužeisdamas 
nuo ko ir mirė.

-r>(< 
trenkdamas 

pataiko in 
.P

Minersville, Pa. — Spalio 2 
diena invyko czionai nepapras
tas 'koncertas pirmu kariu 
szioj kolonijoj apskriezio cho
ru surengtas.

Nors buvo kviesti visi ap
skriezio chorai bet dalyvavo 
tik 6, nes buvo surengta nepa
togiu laiku kuomet bažnyczio- 
se buvo miszparai tai ypatin
gai vargonininkai negali da
lyvauti panasziuosc koncertuo- 

Visa koncerto programa, 
bet
se-

se.
butu sunku iszskaitliuoti, 
pažymėsiu kad dalyvavo 
kunti chorai: Minersvile, Gir
ardville, St. Clair, Tamaqua, 
New Philadelphia, ir Shenan
doah, Pa. Koncertas pradėtas 
su Amerikoniszku * Himnu ir 
susidėjo isz soln, duetu, atski
ru choru dainų, taipgi keletas 
Minersvilles jaunuoliu gražiai 
pa grieže smilkomi s o užbaigoj 
bendrai choru sudainuota;

Jaunimo Giesme” “Vilnius” 
“Tautos Himnu’’.

choru

, sti
Szv. Sakramentu, ir po palai
minimo dalino pats Kun. Ge
lumbis Relikvijas.

Rytais ir vakarais 
i'szpažincziu su pagel'ba 
Kun. Kuliavo.

U t a minko 
Re kolekcijos, 
kun. Gelumbis suteikia Popie- 

palaiminima visiem, ir 
puset inas

žmonių in .’’ežia zokona Szv. 
kiti in viso- 

szkaplierius.
pridėjo

žiszka 
insi rasze

I

, i H 
atradęs Kancleriu
C“

klausė 
gerb.

baigėsiva ka re
Laike pamaldų

būrelis

Frunciszkaus, ir 
kilis 
profesijas 
prie rožaneziu, kryželiu, ir ki
tu dalyku. 

Ik

Taip užsibaigė Rekolekcijos 
su palaiminimu su Szv. Sakra
mentu ir dalinimu Relikvijų 
Utarninko vakare. Ant pamal
dų susirinko žmonių skaitlin
gai.

Reikia primyt kad pamoks
lai buvo kaip rytais taip vaka
rais labai inspudingi, ir nema
ža inspudi paliko visiem, 
toks jaunas kunigas, 
tarp svetinitaueziu ir tik 9 me
nesiai kaip kunigauja, gali 
suteikt žmonėm tiek daug ma
loniu, ir tokius pamokinan- 
czius pamokslus duot.

Seredos ryte Spalio 5ta di 
na tuoj po Misziu Szv. iszva-

Kun. Gelumbis in savo 
Labai gaila visiem

Suteikus 
atlaidus

n

kad 
augės

ga i 1

ir tokius

e-

žiavo
diecezija.
kad negalėjo ant ilgesnio laiko 
pasilikt musu tarpe, nes visu 
buvo mylimas, vienok jo geri 
darbai ir sziu Rekolekcijų in

gi lu- 
ir niekad nebus

spūdžiai ilgai užsilaikys 
moj szirdžiu,

r>

* ( 
ir užbaigta

Visi chorai savo užduotis at
liko neblogai, bet nekurie cho
rai butu galėja da geriau pasi
rodyti. Pasibaigus koncertui 
prasidėjo szokiai o visi choris
tai buvo pakviesti prie vaka-‘ 
rienes.

buvoŽmonių buvo prisirinkus 
pilna svetaine ir szis koncer
tas padare gera inspudi iii vi
sus susirinkusius.

Carnegie, Pa.—Darbai sziuo 
kartu eina blogai, senus darbi
ninkus praszalina, o nauji ne
gali darba aplaikyt, o tiojie ku
rie ir dirba, tai tiktai po 2 ir 3 
dienas ant sanvaites o priek 
tam ir sumažina mokesezius. 
Pragvenimas sunkus ir blogas. 
Czion yra trys “skrep jardai“ 
kur dirba po 8 valandas, 2 ir 7 i 
dienas ant sanvaites, aplaiky- 
dami po 35 centus ant valan
dos. Yra czionais ir Pittsburgh 
Coal Co. kasyklos, bet jau tre- 
czias metas kaip straikuoja. 
Privažiavo apie 300 nigeriu ku
rie dirba konia už dyka. Tru
puti geriau dirba County Pitts 
kasyklos,
niekas nevažiuotu in czionais 
jeszkoti darbo.

bet patarta idant

Philadelphia, Pa. — Viena
me miesto sode, besėdėdamas 
suole, nusiszove vyras, 
manoma esąs Antanas Korsa- 
kaitis, 28 metu, paeinąs isz 
Brooklyn, N. Y. Kulka perėjo 
per galva ir žmogutis vietoj 
pasimirė.

Po tragedijos, szalia jo sėdė
jusi mergina, greitai pasisza- 

. lino ir dingo.

kuris

gyva. .
Velionio kūnas perduotas tū

lam graboriiu (puiriu, 169 A sto
riu Boulevard, Ašloria, ir susl- 
neszta su giminėmis B rook lyne 
apie laidotuVeS.

Pagalios suruoszta laidotu
ves ir perduota viskas žinion 
grabeliui, 'kuris ir laidojo ve
lioni Kancieriu Spalio 6 diena, 

, isz 
Sžv.

— V.

nuo 10 valandos isz ryto 
kun. Kodžio bažnyczios, 
Jono kapinėse.

Portage, Wis. — Tik ka ap
sivedė ir iszvažiave savo auto
mobiliu, Jonas ,L Pirkelis, in- 
važiavo in prūdą ir su visu ve
žimu nuskendo. Mat jaunave
dys su viena ranka buvo a,p,sl- 

, o kitakabinės savo szirduže 
nuo rato paslydo.

Iszvilkus isz vandens vežimą 
su lavonais, prie automobiliaus 
dar kabaldžiavo priraiszioti 
seni czevervkai ir bleszines.

kabaldžiavo

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akicriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu violų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
a peliuke.
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke |)igi lodei pasi
skubinkite.

Win. Kimshvago,
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

linksma
Turi but parduota

t

t.f.

H EATROLA
There is only ONE Hcatrola — ESTATE builds it

t
E?

• * "T*

4
4

Yra vienatinis ir tikras 
II KATRO LA szilumos

su patentuotupeczius
HOT AIR 1NTENSI- 
FIRE. Temikitc kad ant 
duriu rastųsi jo vardas 
ESTĄ TE HE ATROLA.

Preke $169.50 ant 
iszmokesczio $154.50 ..1

SUNBEAM Vienas isz geriausiu ir naujausiu 
hiteriu del apszildimo juso namo 

ant d»1 T T už
iazrMokesczlo 1 1 3 caah

PARLOR
FURNACE1! $125

CK.

$115
KITOKĮ H1ITEREI IR PECZIAI NAUJI IR ANTRA 

RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

ESTATE El-O
KUKNINIS PECZIUS » I FR'

Degina anglis ar malkas , 
Yra tai gražus ir drūtas 

kukninis peczius.

$165 ant iszmokesczio 
$150 už cash

H
A

Duro - New Capello - Jasper
, f

Yra teipgi geri kuknini peežiai. Ateikite paipatyti. 1

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

KOLUMBAS ISZPLAUKE ISZ PALOS, ISZPANIJOI, 
3 RUGPIUCZIO 1492 METE IR ATRADO 
AMERIKA 12 DIENA SPALIO 1492 METE. 

Ji ' ji*1 1 

4 c W 1 ’ •

tyt buvo jokios žemes, jūrei
viai netik nenorėjo tolinus va
žiuoti liet sukilo priesz ji. Co
lumbus bandė viffils nuraminti 
bet nepasisekė. Nakczia Spalio 
litą, Columibus tolumoj hiate 
maža krntaiiczia szviesa, ir

Pereito szimtmeczio istorisz- 
kus is'zjeszkojimai Inuržai 'ko 
naujo suteikė apie garsiausia 
visu amžių atradėja, Christo
pher Columbus. Istorikai neži
no kur jis gimė. Gal Genoa. 
Mažai te raszyta apie jo kūdi
kyste, ti'k žinoma kad buvo jū
reivis pat jaunystėje. Jis tikė
jo, kad žmones apgyveno pa
saulio kita gala, ir visur bando

< < » 
Information ^Service leidinys, 
UA Handbook for - Immigrants 
yra Anglu 'kalboj paraSzytAli. 
Knyga 'bus parduota už apie 
doleri Suv. Valstijose, tie pi
nigai apdengs iszleidimo iš
laidas- Vėliaus, organizacija 
ketina atspauzdinti knyga in- 
vairiose kalbose, kaip tik tam 
tikslui gaus pinigu. Kadangi 
daugiausia immigrantu sziojo 
szalyje atvykę isz Didžios Bri
tanijos ir Airijos Nepriklauso
mos Valstijos, knyga visu pir
miausia iszlei^ta Augiu kalbo
je.4 4 
ei ja s

szviesa

Knyga sutaisė ir informa- 
surinko PJle Mariau 

Schi'btfbv, kuri nelabai seniai 
sugryžo isz Europos |ft> aplan-

te Pinta laivo kanuole pranc
ūze visiems, kad jūreivis nuo 
to laivo rado žeme. Tai buvo 

įsigauti paramos savo kelionei Guanahani Sala, Vakaru Indi- 
Ang- joj. Columbus pavadino ta sa- 

lijoj. Po asztuoniu metu Iszpa- la Saint Salvador. .Jis aplanke 
nijos valdytojai, Ferdinandas Cu'ba ir Hayti. Antroj kelionėj 
ir Izabele pasižadėjo jam pa- jis rado Domenica Sala ir Por- 
golboli- Ji aprūpino trims lai
vams, Pinta, Nina ir Santa Ma
ria, kiekvienas 
deszimts vvru. Columbus buvo 
pakeltas in admirolus ir jam 
pavesta visos žemos, kurias tik 
jis rastu. Petnyezioj Rugp. 3d., 
1492m. Columbus iszplauke isz 
Palos uosto. Sustojęs Canary 
Salose pasiėmė szv i ežio van
dens ir iszpilauko in pietus in 
nežinomus krasztus.

Kas jam po tam atsitiko, vi
siems gerai žinoma. Kada, dvi- 
dcszimts dienu vėliaus,VERTE NEW YORKOi MIESTO.

Genoa, Portugalijoj ir

su dpvvnias-

ncma-

NEKILNOJAMAS TURTAS 
APSKAITYTAS IN 

$15,500,000,000.

New Yoiiko miesto nekilno
jamas turtas sziniet 
skaitytas in penkiolika ir pust* 
bilionu doleriu. Szitokia verte 
nustatė ])ati miesto 
mokeseziu tikslams. 1 
kia tik namus ir žeme. Prie to 
nepriskaitomi nei pinigai ban
kuose, ne visokios prekes krau
tuvėse, nei rakandai namuose, 
nei automobiliai, nei maszinos 
fabrikuose, nei maistas sande
liuose, nei kitokie dalykai, ku
riuos galima isz vietos paju
dint. Jeigu tikrai apskaitliuoti 
visa New Yorko turtą,'kilnoja- 
maji ir nekilnojaniaji, tai to 
miesto verte butu gal dvigu
bai didesne.

Isz New Yorko namu bran
giausia yra E(piitable Life In
surance kompanijos ))ild,ing|v.', 
kuri miesto valdininkai inver- 
tino $31,000,(M)(). rroliaus seks. 
Federal Reserve Banko Bildin- 
gas, $14,500,000; Commodore 
lietelis, $14,500,000; New Yoi’i 
ko Birža (Stock Exchange). 
$13,850,000; Metropolit-aSi 
Insurance bildinga'S, $13,71Uį- 
000; Woolwortho bildingUa, 
$11,250,000; Metropolitan Opž- 
rn IFousę, $5,630,000.

yra a p-

valdžia
Fai reisz-re

Wool wort ho bi Idi ngtis. 
$11,250,000;

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. . Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesellju, pasivažinėjimo ir t. t. 
620 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Spali,, 12<1. antra valanda ry. ’’ - — k ..

to R'ico. Ir jis vis tikėjo, kad 
szitur 'kontinentas 'buvo Azijos 
dailis ir sujungta su Indija- Co
lumbus mire nežinodamas, kad 
jis rado dideli kontinentą, nau
ja pasauli.

Colunfbui mirus, jo sunūs, 
FeixKnaudas, kuris su tėvu va
žiavo ant vėlesniu kelionių pa
meti1 visus užraszus ir Colom
bo rastas kontinentas paėmė 
vai’da ne atradėjo, 'bet pirmo 
geografo kuris parasze apie 
Nauja Pasauli —Amerigo Ves
pucci.

mirus

TEISYBES.

Alkanas žmogus 
apie duona uiislina.

ixarve gan imu 
bet josios 'pienas baltas.

ramiai sėdi 
kai j) pad tik u s.

.Jai pats save kutensi, tai

Alkanas tiktai

Karve gali 'būti juoda J

Gera reputacija (vardas) 
, o bloga bėgioja

galėsi juoktis kada tau patin
ka.

* Jai tau nubodo tavo drau
gas, tai paskalyk jam pinigu 
o jo daugiau nematysi.

Nekurie žmones su viena 
o su kita garsi-ranka duoda, 

naši.

STRENDIEGLIS
LUMBAGO IR

REUMATIZMAS

GREITA, TIKRA PAGELBA 
SU RED CROSS KIDNEY

< PLASTERIU.

Kam kentėti kita diena, kuomet 
szis nuostabus plasterls gal greit pa
gelbėti jums szioje nelaimėje? Red 
Gross Kidney Plasteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia szilu- 
ma, pagalbu ir komfortą. Gyduoles 
persisunkia in skausmo apimta vieta 
ir tarsi magiszku budu paszaiina vi
sus skausmus.

Raudona flanele Užpakaly palaiko 
sziluma ir .padeda gyduolei persi
sunkti per oda in 'skaudamus musku
lus ir sąnarius. Mėgink Red Cross 
Kidney. Plasteri szianakt ir insitik- 
rink pats, kaip greit szi sena gelbs- 
tanti gyduole paszalins strendiegli,

pagalbu ir komfortą. Gyduoles

reumatjjrna ir lumbago. Visose vais
tinėse

I
KVITU knygele Draugystėm* del i*a- 
mokėjimo pinigu ligoniam*.Preke 25c
KVITU knygele Draugystėms del Ke- 
sieriau* nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

susirinkimu.

jos svarbiausiu uostu. Ji Euro
poje matėsi su Amerikos kon
sulais, valdininkais, Europos 
infrnigraeijos aficicriais ir irti- 
migrantn pagelbos draugys
tėms. Giliai studijavus visus 
i mmigrant u problemus.
“Beveik visa knygos medžia

ga gauta isz Suv. ValMiju val- 
diszkn departamentu. Knyga 
paraszyta lengvoj kalboj ir iu- 
ima visas informacijas apie 
immigracija, kas gali atva
žiuoti kaipo imnaigrantas, kaip 
praszyti vizos, kaip prisireng
ti prie keliones, apie kelirtvi- 
ma Suv. Valstijose, kaip jesz- 
koti daFbo, apie Suv. Valstijų 
nkininkyste, apie, algas, gyve
nimo iszleidas, dai'bo instaty- 
mtis, kaip tapti Suv. Valstijų 
pMiecziu, deportacijos proce
dūras, ir pradines informaci
jos apie Amerikos geografija, 
išturi ja j ir 1.1. Visas immigra- 
cijos problemas pilnai iszdes- 
tvtas. e

“Knyga bus naudinga ban
kams, kurios veda biznius su 
ateiviams, laivu kompanijom^, 
geroves organizacijoms, czio- 
nais ir užsieny, Europos val- 
diszkams virszininkams ir im-

I migrantu pagclbos organizaci
joms, knygynams ir net nota
rams.

“Organizacijos vedeja tiki, 
kad iszdalinimas tos knygos 
užsieny supažindins iimnt- 
grantus su visukuo, kas tik’ga- 
li atsitikti ateiviams per visa 
kelione in Suv. Valstijas. Fr 
taipgi parodys iminigrantams 
Europoje ar jiems verta vykti 
in Suv. Valstijas ar ne.”

• ’ . — F.L.LS.
GYD1K1S SU ŽOLĖMS

Geriausia* budai cyditla au žolėm*, 
ne* žole* yra tai tyriausia* vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiau*) 
vaistai vartoti del Žmogaus kraujo 
kurio* atitaiso žmogau* krauja nuo 
visokiu ilgu. Mes užlaikome lovai- 
rtauąias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai * quo kosulio, kokliustlo, du*uHo 
mulnn ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematimo, strata 
ir paežiu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatismo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auys* 
Užima, bemieges, szirdlo* drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakeli*. 
J*lgu kenti koki nesmagume i*» vina 
minėtu ligų, tai grelcziau* kreipkite* 
pi* mana. Asi tukstaneziams sutei
kiau aveikata su tavo garsiom* žolėm* 
ka Ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galiU gauti Didysis Šlaitinis, Tilžei 
spaudo*, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztals apdarais po |4.75. Atsiuskit* 
lOe. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviukui

M. ŽUKAITI8, 
Spencerport, Y*

kttonijM. AdnaavoMt* MiUlpi
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