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ISZ AMERIKOS
- "T- ------

SŪNŪS SUMUSZE TĘVA 
ANT SMERT.

Belleview, Ky. — Andrius 
'Ashton, G6 metu farmeris, gy- 

dvkleszKints myliu 
'likos sumusztas

ant smert per savo aunu Pearce 
28 metu. Sūnūs buvo sugryžes 
isz pamiszeliu prieglaudos, ne- 

szmota geležies,
tęva plakti per

venantis 
nuo czionais,

vos iszgydytas. In antra diena 
sujeazkojas 
pradėjo sena 
galva ir taip ilgai įlaužė pakol 
senuką neužmusze. Po tam bai
siam darbui pabėgo.

NEPAPRASTAS 
KACZIUKAS.

— Fa r me ris 
kacziuka su

Covedale, N.Y.
A. Dugdale, turi 
trim galvom ir trini uodegom. 
Praeita sanvaito tasai nepa
prastas kacziukas užgimė tvar
te, o kada farmeris ji užtiko bė
giojant po tvartu, kone neap
alpo isz baimes ir mane kad 
jam taip tik pasirodė akyse. 
Farmeris ta diena neragavo 
munszaines.

gc lovele kurioje

NELABAS BROLIUKAS.
DubĮin, Pa. —Penkių metu 

vaikiukas Martinukas Nelson, 
kur ten suradęs zapalka, pade- 

gulejo jo de-
szimts menesiu sesute, kuri li
kos baisiai apdegintu.Ant riks
mo kūdikio atbėgo kai minką ir 
užgesino liepsna.

2Merguite g^rens. Tėvai ta
me laike nesirado namieje.

jai

KOKIA MOTERE GYVENTU 
SU TOKIU VYRU?

Hamtramck, Mieli. —Arnold 
Sidney, yra žmogelis kuris tin
gi dirbti, o idant nuduoti kad 
serga, tankiai suvalgė szmoteli 
muilo. Taip kalbėjo jojo pa- 
cziule sude, kada užvedė tei 
ma priesz ji už nedavimu
pinigu ant maisto. Sidney aisz- 
kino siūle buk jisai buvo ka- 
riuomeniszkoje tarnystoje ir 
buvo gazuotu Franci joj laike 
kares. Pati ta nžginežino, saky
dama, buk josios vyras valgė 
muilą, kaila ketino ateiti pa- 
szclpine tlrauguve, idant tyczia 
nudouti serganeziu, kad jam 
suteiktu paszelpa. Sudžia pa
liepė jam mokėt i po penkis do
lerius ant sanvaites 
kymo pactios.

ant užlai-

Ridgclsburg — Apie

I
I

PARDAVĖ SAVO SENA 
PLOSZOZIU IR $200 

UŽ 30 CENTU. * '*
Milwaukee, Wise. — Jadvy

ga Rekockiene, 946 N. Pierce^ 
uli., ana diena czystydama na
rna užtiko fSavo sena ploszcziu 
(overkoti) kuri pardavė sku- 
durninkui už 30 centu, už- 
mirszdama kad jame buvo in- 
siuvus in rankove 200doleriu. 
In dvi dienas po tam atsiminė 
k a padare ir n u ve jo ant polici
jos melsdama jiagelbos suradi
me dingusiu pinigu, bet lyg 
sziam laikui skiulurninko ne 
ploscziaus nesurado. . •

bet

SUDAUŽE NOSĮ NAMIE, KI
TAS TURĖJO JAM UŽ 

TAI UŽMOKĖTI.
Fon-du-lac, Wis. — Važiavo 

tūlas Wilson automobiliam ir 
susidūrė su kitu automobilium. 
Niekas ndbuvo sužeistas,
sekanezia nakti Wilsonas atsi
kėlė kažin ko isz lovos ir eida
mas po tamsiai atsimusze nosi
mi in stiklines duris. Stiklas 
truko ir sužeidė jam veidą. Del 
szito sužeidimo jis apskundė 
wno antomobiliaus savininka, 
sakydamas, kad minetasai au
tomobiliu susidūrimas tai]) pa
veikęs in jo nervus, kad jis 
nakties laiku iszszokes isz lo
vos ir susižeidęs. Ir sztai dur
nai jo pasakai tiesinąs pa tikėjo 
ir priteisė $1,000 atliginimo, kn 
ri privalo užmokėti kito auto- 
mobiliaus savininkas.

PAVOGĖ BONKUTE PIENO 
DEL ISZBADEJUSIO

. - VAIKO.
Pittsburgh. — George Tho

mas, 32 metu, tėvas keturi u 
vaiku kuris radosi be darbo 
szeszis menesius, neturėdamas 
už ka pirkti bonkute pieno del 
i szbadejusio k ud i k i o,
bonkute pieno nuo namo savo

pavogc

kaimyno. Palicijantas patenti
nes jojo darbu aresztavojo ir 
nuvedė ant policijos stoties.

Sudže iszklauses jojo, 
baudė ji ant dvieju doleriu o 
kad pinigu neturėjo ir ketino 
būti uždarytas kalejiman, re
porteris laikraszczio, Horrace 
McCullough užmokėjo už ji 
bausme ir žmogelis nudžiugęs 
nuėjo namo pas vaikus. Sude 
sumėtė jam kelis dolerius ant 
pieno del vaiku.

PARDAVINĖJO PUIKES CI- 
GONKAS PO 3,000 

DOLERIU.
Teini.

penkios mylios 'nuo czionais či
gonu gbaze atsibūvi nėjo dvi ci- 
goniszkos Veselkos. Svodbi- 
ninkai laike svodbos būdami 
iszsigeria, pradėjo musztis ir > 
szerifai visus uždare kalėjime 
ir tik tada pasirodė, buk jauna
martes 'buvo parduotos per sa
vo tevug del jaunikiu.

Dvi patogios cigonkaites 
Deliu ir Marcella Redopėllo^ 
apsakė sudžiui, buk joju tėvas

tris tukstanezius doleriu

nu-

NUSIŽUDĖ KAD JAM 
GASPADORIUS PAKE-

- LE RANDA.
Youngsville, Ohio. — Jake 

Zanners, 59 metu sziauczius, 
tai]) susirūpino kad paleido 
sau szuvi iri szirdi, mirdamas 
yietoj. Gaspadorius namo ap- 
reiszke Zanneriui kad nuo pir
mos dienos menesio turės mo
kėti daugiau ramios. Susirū
pino senukas, kad ant to nc- 
|?ales isztekt ir iszmaityt savo

I 
sau smerti.

szeimyna ir pasidaro
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LIETUVISZKI PLESZIKAI 

SUIMTI GIRRIOSE, KU
RIE PABĖGO NUO 

POLICIJOS.
Nashua, N. II. —• Policija 

sugavo tris banditus, ju tarpe 
Juozą Adžegauska, kuris 

Angliszkai vadinasi Agofsky.
- Adžegailskas buvo žinomas 

kaipo didelis deperaths. Nese
nai buvo placzia raszyta, kaip 
jis nuginklavo pollemana ne
toli Bridgepoi'to ir pabėgo 
vogtame -automobiliujo. Jis 
buvo jeszkomas po visa szali 
nuo Meksikos iki Kanados.

Szi Panedeli Nashua mies
to polieja gavo žinių, kad gi
rioje, netoli to miesto, buvo iii- 
klimpes in purvyną, vienas au
tomobilius su New Yorko ble- 

ir kad automobili ujo 
buvo trys labai nužiūrimi vy
rai. ,

Tuojaus 
nuvyko keli policmani 
tavais lapsiginklave. Automo- 
biliaus jau nebuvo. Pasirodė, 
kad farmeriai su arkliais bu
vo ji isz purvyno iszvilke ir jis 
buvo jau nuvažiavęs. Polic- 
manai nuėjo pažiūrėt in ta 
vieta girioje, kur savaite at
gal buvo rasta kelintas kor- 
eziukiu numesta nuo nauju 
drapanų ir palikti du seni vy- 
riszki siutai. Atvykus in ta 
viela, policija ])astcbejo terp 
medžiu pastatyta automobili n. 
Jo viduje miegojo du vyrai 
pasidėjo ant keliu užtaisytus 
karabinus. Policija sueziupo 
juris miegant ir surakino. Vie
nas j u buvo Hurry Young, 18 

vaikezas isz 
o antras buvo

SHARKEYI PRALAIMĖJO— 
SOHMEUNG LAIMĖJOSCHMEUNG LAIMĖJO 

ANT.FAUtO 1 į
Yankee Sthditim, New York
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DJĮ-KART SANVA1TTNIS LAIKRASZTIŠ “SAULE” 
JSZEINA KAS ŲTABN1NKA IR PETNYCZIA

prenumerata Kasztuoja*. Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Lalszkus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:

W. D. BOCZKAUSKAS-CO„ 
. MAHANOY ĄND A STB., 

Ak ____ ___ _
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fe

ir

tomis,

nurodytoji vieton
sza li

ji isz purvyno iszvilke ir ji 
nuvažiavęs.

pažiūrėt in 
kur savaite

motu amžiaus
Methuen, Mass.,
Franas Adžegauskas, 19 metu 
amžius Lietuvis, jaunesnysis 
Juozo Adžegausko brolis.

Suimti jie tuoj prisipažino, 
kad girioj jie gyVeno jau ke
linta .diena, ir kad pereita sa
vaite iszplesze drapanų krau
tuve Ayer miestelije. Jiedu 
buvo apsivilkę vogtais siutais.

Juozas Adžegauskas 20 mo
tu amžiaus, užbaigė savo gar
sia bet trumpa kajera kaipo 
banditas Memorial ligoninėje.

ARESZTAVOJO PROKURA- 
TORI IR 5 KITUS UŽ

LAUŽIMĄ PROHIBICI- 
JOS TIESAS.

Williamsport, Pa. — Frank- 
lyn J. Graham isz Filadelfijos, 
buvusis Suv. Valst. prokurato- 
ris, Seidman, konsiilmonas isz 

vaistinis ugninis 
Spigel, locninin-

ir Isenbur-
., ll-r

Skrantu ir 
ma rszalka; 
kas teatro isz Skrantu; Negel- 
berg isz Skrantu 
gas isz Bridgeport, Conn
kos aresztavėtais ir pastatyti 
po 5,000 doleriu kaucijos. Visi 
vra locnininkais Mountainside 
Bravoro Lock port e, 28 mylios 
ntio Williamsport, Pa., kuria
me dirbo drūta alų ir parda
vinėjo visur.
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W. p. BOCZKOWNKI, Pr...« *, ■ HĮĮĮĮIP r. w. SOCKKOWNKI, KflUr.

Isz Visu SzaliulSZ LIETUVOS
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Pro*. A Mf. 41 METAS

NĖRA TO BLOGO KAD ANT 
GERO NEISZEITU
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— Kova už; pasaulio czampio- 
tarpe Vokieczio Schme- 

Libtuvio Sharkey — 
ketvirtam rounde 

abiem kontestanfam nelaimin
gai: Sharkęy nelaimingai del 
to, kad jis liko pralaimėtoju, 
akyvaizdoj lakto, jog priesza 
buvo jau veik, visiszkai nuga
lėjęs, ir momentaliai buvo nu
matomo* knockout as, tacziaii, 
invyko Sharkey nenaudai, 
vien del toj kad vienas, pas
kutinis Sjlarkio smūgis refer- 
re prijiažintas peržemii!

Scbmeling
mingai tuo, kad jis jiasaulio 
czampionata laimėjo negarbjn- 
gu bildu, būdamas visiszkai 
nugalėtas, nes nuo pat pra

mitą, 
lingo ir 
baigės

to, kad jis liko pralaimėtoju

*4

Sharkev

baigesi nelai-

i

būdamas 
nes nuo pat 

džios iki pabaigai punktais 
pralaimėjo kiekviena rounda.

Biznio atžvilgiu, kontestas 
payyko. Yankee Stadium pil
nai pripildytas. Sprendžiama, 
,įog apie 20,1)00 dar tikietu bu
vo nupirkę, jei tik 
buvo daugiau vietos.

dar butu 
Tuo bu

di! Yan'kee Stadium publikos 
buvo veik tiek, kiek Kaune vi- 

gyventoju yra.
Abudu kumszt įninka i ap- 

laike po $175,000. Girdėt kad 
komisija tyrinės visa t'aji mu- 

fal nepripažins Schnic- 
lingui garbe švietimo kumsz- 
tininko.

so

szi ir o*

k umszt i n i 11 kai

j

250,000 VAIKU ISZMIRE 
KINU OŠIA.

Bėdinas. — Pagal daneszi- 
mus misijonieriu, tai Kinuose 
mirė nuo bado pusti'ec’zio szini
to tuksi a neziu vaiku ir kai]) 
spėja, tai da tiek mirs prie pa
baigos meto. Kinuosia badas 
neiszpasakytas, nes kariumene 
viską užgriebė nuo Kinczrku 
kurie pasiliko be jokio maisto 
ir pastogių.

I * I     —I .ll.fl—I   

LENKAI VELA SZAUDO IN 
MASKOLIUS

Maskva. — Oficialus sovie
tu praneszimas sako, kad Len
kai atnaujino puolimą sovietu 
kareiviu, pastatytu sienai ser
gėti. Vakar, sako praneszimas, 
Lenkai viena sovietu sienos 
sargybini nuszove, antra 
tinai sužeido, 
ve Kusijos pusėj, parvilko per 
siena Lenkijos puso ir nuga
benę in kalėjimu Vilniuje.

Sovietu vyriausybe na/umto 
Varszuvai asztria nota, protes
tuodama priesz tokius Lenku 
puolimus. Sovietu spauda asz- 

straipsniuose
Lenkus sako, kad tais puoli
mais Pilsudskis, matyt, 
iszprovokuoti kara terp sovie
tu Kusi jos ir Lenkijos.

VARGDIENIU VAIKAMS 
DAVE MEDŽIAGOS 

RŪBAMS.
Kauno miesto valdybos so

cialinis skyrius iszdalijo varg- 
vaikams Gegužes 25 

vasari-
dieniu
vaiku szvcntcs proga 
niams drabužėliams medžiaga?* 
Medžiagos iszduota už 150,000 
litu.

NUVERSTAS VEVIRŽENU 
BAŽNYCZIOS BOKSZTAS

Kaunas. — Papildomai gn- 
vmne žinių, kad per audra Ve- 
virženuose vra nuverstas baž- 
nvezios boksztas, suardytas 
garines plienines stogas ir ke
li namai visai sugriauti.

boksztas

t rinose

viena
mi r- 

o treczia suga-

pvicsz

nor.s1

4. i

Rev. An-

kaltes 
ir bus nii-

KUNIGAS ARESZTAVOTAS 
UŽ DIRBIMĄ IR

. .pardavinejimA
MUNSZAINES.

Schuyler, Nebr. — 
tanas Folda, Katalikiszkas ku
nigas, prisipažino prie 
dirbimo miinszaines 
baustas szia sanvaito pavieta-
vam sude. Kuri. Folda likos 
a res'zt vot as į įer depu t i szerif us, 
kurie ateja in klebonija padare 
krata surasdami ten dvi sauna- 
gonkas, 250 galonu brogos ir 31 
galonus miinszaines. Kunigas 
pripažino kad vare mundzaine 
klebonijoj ir pardavinėjo para- 
pijonams.

ŽUDINO IR PASKANDY- 
DAVO SAVO AUKAS.

Kijevas, Bosijo. — Slapta 
palicije suome tūla rakai?, var
du Romanova, kuris’ gyveno 
priemiestije. Jojo name sura
do negyva žmogų užsiūta ii? 
maisza, kuri jis nužudo ir da 
nesuspejos buvo paslėpti. Ty
rinėjimai parode, kad jisai bu
vo arkliu kupečius, vilioda
mas arkliu pardavėjas pas sa
ve in namus, po tam juos nu
žudydavo ir pinigus atimdavo. 
Vėliaus pasirode, kad jisai nu
žudė keturis žmonis nuo kuriu 
atome tiktai 30 rubliu.

SUGAUTAS GARSUS •ŽE
MAITIJOS PLESZIKU 

VADAS JOCKUS.
Liepojoje Latviu policija 

suėmė ir jau perdavė Lietuvos 
policijai garsu Žemaitijos 
gaujos vada Jocku, 
sugavima Lietuvos 
policija buvo paskyrusi 
litu premija. Jockus su savo 
kitais sėbrais Kretingos ir ki
tuose gretimuose apskrieziuo- 

padare daifg plesziinn, ku
riu metu vartojo net paežius 
žiauriausius kankinimo 1 
dus: degindavo kojas, karda
vo, grasindavo nuszausias Ir 
pan. Su Jpckum kartu sulaiky
ta ir keletą jo sėbru. Pas suim-

garsu
Jock u už kurio 

kriminale
l ,500

se

bu-1

g ra si n d a v o n nsza u s i a s

tuosius atrasta daug pavogtu 
daiktu. ” '

Viena kareivi neprietelei pa
ėmė in nelaime ir numėtė m 
skiepą, kur ne saules, ne me
nulio spindulei lunneidavo. rr 
da a])skauste suukeis lenciū
gais, lankei norėjo netraukti 
lenciūgus ir iszbegti per ap
darytu geležinis langelis, beft 
kad to padaryti negalėjo nus
tojo apie tai mąstyt.

Pripratęs prie gero gyveni
mo, rugojo labiausia ant pras
to valgio, ba tikrai gaudavo 
duonos ir vandenio. Tanke: 
aplaistė* savo valgi aszaromis, 
atsigindavo ant pamesiu 
sziaudu suvis alkanas.

Bet tas prastas valgis pagel
bėjo jam del iszbegimo isz jo
jo kalėjimo. Pirmiau būdamas 
storu, o dabar teip iszdžiuvo 
kad lengvai galėjo 
nito saves lenciūgas ir nusida
vė jam iszlipti per maža lan
geli. Iszsigaves ant liliosybes, 
bego per laukus ir giros. Jaus
damas kad jam nieko pikto ne 
gali padaryti, puolė ant keltu 
ir paszaūke:

O Dieve mano, kai]) Tau 
turiu už tai dokąvoti! 
laikiau už didžiausia nelaime, 
tas per tavo malone man sto
josi mano iszganymui, kad bu
tu mane geriau maitiuia, tai 
szendien nebūtai! mates dar
giau ne tavo szviesos saules, 
no savo mieliausios tėvynės, <» 
pabaiga saVo amžiaus buože 
tyrėjas praleisti tame baisiam 
kalini.

ant

numesti

Taka

1

r’

t

M

UŽ LIETUVYBE 
KALĖJIMĄ N.

Rodunes vals.Plikai, 
sos musu pastangos 
Lietnviszkaja,

kad neleidžiame vaiku

VISADOS UŽSIMOKA BŪTI 
TEISINGU.

SUSZALO ANT SMERT, 
ADGIJO, PAVALGĖ 

IR VELA MIRE.
Geneva, Szvaicarije. — Kai

liuose Alpu, netoli iVrimetro, 2 1 *' ii- 1 -*1

žo isz darbo.
Priežasties 

buvo (a:

MOTINA PRIEŽASTIE 
VAIKO NUSIŽUDINIMO. 
Parryville, Del. — Asztuo'niu 

•metu Lui Wayne nusiszove su 
tėvo revolveriu nuo ko tuojaus 
ir mirė. Sustingusi kūneli sū
naus suilido tėvas, kada sugry-

I

tojo pasielgimo
Lui ’o mot iria susine- 

sze su prielaidrniu ir nupiszke- 
jo su jnom in New Jersey, o ka
da vaikas eidavo in imokslaine, 
kiti vaikai isz jojo juokėsi, buk 
jojo mot imi pabėgo su 4 ‘lėliu. ’ ’ 
Vaikas isz sarmatos nenorėjo 
eiti in moks la i no už ka buvo 
supliektas per tęva. Neturėda
mas kitokio iszejimo, 
sau gyvastį.

atome

likos surastas negyvas, susza 
les 59 metu žmogus Henrikas 
Jolins. Lavonu 
ir paszaukta daktaras, 
apžiūrėjęs lavona apreiszkc, 
kad jam nereikia pagcibos, nes 

Gimines 
ant szermenu

Vi- 
iszgauti 

nuėjo niekais. 
Lydos inspektoratas ir už ta: 

savo
įMogunu (už 2 kilometru) mo
kyklon, kur Lietuviszkai Visai 

baudžiai tėvus kas 
Iki sziol už 5 

gyventojai:
G ruz- 

dys 10 d., B. Harnastojus 15 
d., A. -Gruzdys 25 d., 
maszka 15 d., A. Kamaszka 6 
d., J. Kasparaviczius 12 d., J. 
Sabas 20 d., J. Ringeviczins 9 
d., A. R a maszka 6 d.

nemoka,
menesi.
atsėdėjo szie
Zegždrinis 18 (lenu, S.

men.
L.

J. Ra-

Visados užsimoka liuti tiesin- 
gu kur nebūtum, ar prie zobo- 
vos, ar namie, ar mokykloj. 
Taipgi užsianoka būti teisingu 
prie bižnio, del to, kad ir tu ne 
gali tikėtis kad žmonys tikėtu 
in tave jaigu neesi teisingu. 
Melagis gal turėti pasisekimą 
per koki tai laika, bet ateis te
kis laikas kad už savo neteisin
gumą turės brangiai užsimokė
ti.

Sztai yi*a teisingas atsitiki-

vra

atvožė namo 
kuris Trumpi Telegramai.

BANKINIS KASIERIUS 
PAPILDE SAVŽUDINSTA.

Wilkes-Barre, Pa. — Jurgis 
Jeszko, Slavokas, kuris buvo 

pihdave jaisias jaunikiams po kašierium Miners Bank, mies
telyje McAdoo, arti Hazletono, 
o kiirio teismas ketino atsiboti 
už keliu dienu Pottsville^ siūle, 
kaltintas už prisisavinima 72 
tukstanezius doleriu banko pi
nigu, likos surastas savo gara- 
džiuje negyvas. Policija mano 
kad turėjo Uždusi nuo automo
bilinio monoksaid guzo o kitu 
nuomone yra, kad atome sau 
gyvastį idant nestoti ant teis
mo. /
Jeszko gyveno puikiam name 

Miners Mills, kur gyvena tik
tai turtingi 'žmonys, kur apsi
gyveno po apįoįdtmuiJJcAdgg.

o 
merginos Rosa ir Elku Lojusio 
likos parduotos po 2,500 dole
riu kožna. Ixdo Regodeo, vie
nuJlsz jaunikiu apreiszko, buk 
jojo Elka, turėjo už daug vyru 
ir reikalavo idant jojo uoszvis 
sugrąžytu pinigus ir atsiimtu 
sau savo Elka, o kada nenorėjo 
jam sugrąžyti pinigu, kilo isz 
to musztyne, kuri visus instu- 
me hi nelaime ir kupezysta gy
viau tavom iszsidave. Visi li
kos uždaryti kalėjimo ir bus 
sugrąžyti atgal in Iszpanija isz 
kur pribuvo.

f
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GILIUKIS SENOJE 
KN Y G 0 J E .

• w ■ *1

Chicago. — Dovydas Wyble, 
nuėjo in sztora kuriame parsi- 
davinejo senos knygos. Iszrin- 
ko sau viena kuri jam patiko, 
užmokėjo 35 centus ir husine- 
szes namo mete ant stalo. Nuo 
trenksmo, knyga atsidarė isz 
ikurlės iskkrito bumaszka. Wy
ble pakeles binnaszka patemi- 
no, kad tai penkesdeszimts do
lerine paeinanti isz 1852 meto, 
iszduota per Federal Exchange
banka. Nunosze in vieline bun
ka persitikrini ar 'bumaszka 
gera. Kasierius lųisi stebėjo 
taip sena‘bumaszka ir padova
nojo JVyble du deszimts dole- 

į
- — . -M. . %

i
riti daugiau už jaja* 

j i I

Paskutines Žinutes .

Vok i et i j e.11 Bėdinas,
Lyg sziai dienai Vokietijoje 
randasi arti tris milijonai 
žmonių neturinėziu jokio dai\ 
bo. Valdže dubda bedarbiams 
maža paszialpa kad isz bado 
nemirtu.

11 Madridas, Iszpanije. — 
Aplinkinėje Vellor, kilo tike- 
jimiszki maiszacziai kuriuose 
užmuszta szoszi žmonis ir 
daug sužeista Maiszati šukele 
liidusai su Muzulmonais.

II Buenos Aires. — Ketu
riolika kaliniu pabėgo isz 
Villa Mu ria, Cardobos kalėji
mo
kaliniu da nęsųeipe.i ..

tikrai negyvas, 
pradėjo renktis 
ir kada jau reikėjo hebasznin 
ka dėti in grabu, nebasznin- 
kas staigai atsisėdo ir ome 
kalbėt. Papasakojo jisai, kurt 
viską jaute ir gifdejo kils Ap
linkui dėjosi ir žinojo, kad ji 
parenginejo ant palaidojimo 
bet negalėjonieko Icalbeti, bes 
buvo suszales; o dabar yra la
bai alkanas ir nori valgyt.

Pagaminta jam Valgi o ka
da gerai pavalgy, .atsisėdo prie 
pecziatis, pasinzilde ir Įfti«ukeS‘ 
kad jauezesi įkerai tiktai yra 
labai nuvargęs ir nuėjo gult. 
Ant rytojaus vos dienai ausz- 
tant, Jolins pradėjo garsui rekr

i pavalgy, .atsisėdo pri

Pa. — Nuo suge- 
ap-

Yisi randasi Ii-

11 Reding, 
dusios mėsos pavojingai 
sirgo 30 žmonių isz kuriu jau 
keturi mirė, 
gonbutesia.

1[ Varszava, Lenk. —Laike 
maniebru Biedruske, arti Poz- 
nanįaus, karisidkas ministeris, 
generolas Fabrycz ir du ka
reiviai likos sužeisti per eks
plozijų raukinio granado.

If Palmerton, Pa. — Užsto
jas už savo motina laike barnio

: nu-

iszkase tuneli. Pabėgusiu
/T -.*4

mas, kuris atsitiko mieste Pitts 
ton, Pa. Pas tūla Ibiznięri atėjo 
vaikinas praszyti darbo, 
nieris in ji prakalbėjo:

— J argu asz tave paimsiu 
prie darbo, tai rikiuosiu kad 
taip darysi kaip asz tau liepsiu.

Taip pone.
Jaigu asz tau t sakytai:

Biz-

kad szitas cukrus yra kanuoge-
riausia<s kad tu žinotum kad ir 
neteisybe, k a ant to atsakys 
t um! . ’ -

f

— Sakytau taip kaip man 
paliepei sakyt.

— O kad asz tau lieptai! 
kostumeriams inkalbeti, kad 
szi t a kava yra geriausia, kad ir 
žinotum kati yra maiszyta su 
žvineis, ka tu sakytum?

— Taip kalstau kaip man 
liepet.

— Na tai gerai. O dabar’at
sakyk man už kiek a|>siiintuui 
dirbti -pas mane?

— Szimta ’doleriu ant nedė
lios,— atsake malsziai vaiki-

I « , , ,,
’ 11 H < ,

• Szimta doleriu^ ar tu pu*

ii

fl

jojo lov.iis Adomas Skoczek 
szove savo sunu Juozą po tam 
pats savO nusiszove.

II St. Paul, Minu. — Baisi 
vėtra praėjo per Southern Mi
nnesota ir Central Wisconsin, 
padary4hnnn bledes ant milijo-

■

t i. Kada szeimyna subėgo par 
žiūrėti kas jam atsitiko, rado

•d nn doleriu, užmusze asZtuonisji be žado.

'i
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KITAS RŪPINASI.
f

t

Ko tu Motiejieno taip la
bai nuliūdus!

— Ba pakarojau no senei 
pati.*.*

Ir ka mislini savim dabar 
padaryt ? .

— O ka asz galiu mislyt— 
Jonas Dyduodegis uiislina už 
mane, bi^ man Įi^Įįopę'rupįnUa^ Pinama/'

žmonis ir daug sužeidė.
■■ii—i— ui

KYTRAS VAIKAS.

Važiavo vagono Jonukas su 
savo sesore kuri jau Buvo pa
tapus merga, vagono ‘buvo pil- 

•v 1 < • • 1 •v*na žmonių, Jonukas prisikiszes
suko in sesere:

—r- Ona, kaip man neduosi 
kendžlu, tai asz tave vadinsiu..

T- JMdL.I.... ('"rT...

nelis.-
* M y—

siutai!! ’
' -4- No ponuli, matai (geras 

melagis yni .vertas getos užmo
kėsi ies ir irž toki tyri uamoke- 

Bot asz apsiimu žmonilns 
kalbėti teisybe ir dirbsiu už 
tris dolerius ant endelios.

Vaikiukas sugavo biznieri 
ant jo paties melagystes ir ap
turėjo darbu. Mat, ibisnieris no
rėjo tik dasržinot ir persitik- 
riąt ar tikrai vaikiukas yra tei
singas. j i _l

No ponuli, matai (geras

ti.
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K&s Girdčt*
Kelios Nedėlios atgal apvaik- 

sztinejome “Motinos Diena” 
ant atminimo gyvosios ir miru
sios motinos. Puikus tai atmi
nimas del motinos, 'kuri mums 
davė gyvastį, iszairgino mus, ir 
la*bai gerai, kad nors karta ant 
metu kožnas atsimena apie 
varginga, 
kuri per savo gyvastį 
vargu panesze idant tik

atsimena 
nuvargusia. motina, 

ir daug 
vai-* 

kinus intikli ir gerai jiems ves
tųsi. Bet neužini rszkime, kad-Bot neužmi rszki me, 
musu tėvui, kuris nuo darbo 
susi lenke

kuris
ir neteko sveikatos 

idant szeimyna iszmaityl ir ge
rai iszauklet’laipgi |)riguli gar
be.

Daugelis tėvu graudžiai skun- 
džesi, buk ncaplaiko prigulin- 
czios padėkos kokia jam tureliu 
suteikti, o nekarta ncaplaiko 

žodelio tiktai iszgirsta, 
buk tai “senio“ privalumas 
užlaikyti szeimvna.

Sztai praėjusia Nedelia pri
puolė 4‘Tėvo Diena”. Bet ar 
daug nesziojo rože ant levo at
minties? Ne vienas pasakė: 
“Vat di hel, di old man’ ir taip 
to nereikalauja!

Diena priesz

gero
senio

“Motinos Die
na“ pardavėjai žiedu, mikse
riai ir kiti'garsino ir primine 
idan vaikai neiržmirsztu moti
nos, bet apie Tėvo Diena, laik- 
raszcziai primine tik trumpai.

Sziadien jaunuomenes visu 
sklypu mažai atjauezia paguo- 
dones del tėvo. Juk tai 
uis jautis“
no kaip elgtis mandagiai tarp 
žmonių 'gerai mokytu, kuris 
tik geidžia valandėlė pasilsėt 
malsziai. Jojo nemokėjimas pa
sielgti “poniszkai“ padaro ji 
juokingu tarp susirinkusiu 
>»:jaunesnes

“darbi-
, kuris tankiai neži-

tarp 
“iszmint ingos 
gent kartės.
Kada motina dirba namie, le

vas iszseme savo fįziszkas ir 
protines pajėgas ir nekarta ko
voja su dieniniu iluonute 
turi dirbt idant susilygini 
.jaunesniais darbininkais idant 
užlaikyti savo darbu. Jaigu jis 
rūpintųsi tiktai apie save, tai 
jojo kakta neturėtu tiek riauk- 
szliu, veidas butu linksmesnis, 
delnai nėbutu taip pūslėti, o 
plaukai butu juodesni.
Tiktai tada, kada siūlas jo gy

venimo sutrūksta, kada jaunie
ji pasilieka vieni sieratos, tai 
tas žodis- “ tėvas“ būna jiems 
ženklyvesnis ir svarbesnis, ta
da tik pradeda suprast irpa- 
guodot jojo varda, 'bet jau ’bu
na per vėlai garbyt jojo atmin
ti, kuom jisai buvo del juju ir 
kiek tai paszvente sveikatos 
del juju, o ir savo ’gyvastį idant 
jiems'butu geriau ir 
gyvent luit svieto.

nes
su

lengvinu

Tankiai skaitome knygosia 
ar laikraszcziuosiu apie Indusu 
dievaiti “Buddha“ kuris žodis 
Uetuviszkai rdszkia “palai
mintas“.

Primysime skaitytojams kuo 
tasai “ budim“'buvo. Gvveno 
Indijosia tujas žmogus vadina
mas Gotama, kuris ketino būti 
sūnum karaliaus ir lodei ji pra
minė “budha” arba palaimin
tu, nes mane, kad jisai yra gar
bingiausiu žmogum ant svieto.

Tasai Gotum gyveni) penkis 
szi m t us metu da priesz užgimi
mą Kristaus. Kada 'buvo da. 
jaunu, pamėtė tėvus, misiduo- 
flamas in svietu kaipo ubagas. 
Praleido daugeli metu nmnsty- 
damas apie rėiszkinm szio svie
to. Sunku jam buvo suprasti, 
del ko ant svieto taip blogu, 
Ijęt ant galo mane, kad surado 
būda kaip -gyventi laimingai 
ant svieto. Nuėjo tarp žmoni u 
ir mokino juos, kad didžiausia 
hdme ant svieto tai draugiszka 
meile ir daryt gerai arba mylėt 
savo ahyma kaipo pats save.

Budha susihiuke žilos senat
vės ir daug akyvu dalyku pasa
kodavo apie ji. Vieni kalbėjo, 

, buk atėjo karta ant svodhos 
•su visu pulku savo mokytiniu 
(apasztahi). GuspadoriiiH pa
ilgėjas told pulku, užklausė su 
baime: “

reisz.kin

budim

Kaipgi asz galiu pri-

171 
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► (feats ndskia^ci Inhll^deju., 
svodba ir taro in dukrtdio: My-

. ............ ................ >■ 11.11—a-

j '«'i belikęs

'■ I 0 A U I j l’J
U 11

*

I

M

4

PUIKUS UOSTAS LOS ANGELES —ANTRAS ISZ GERIAUSIU.

, *'w *RįWtį*

2

ė 
, i

Iszmintingasis Szunclis
PASAKAITE

f - '"Anl' -k..
‘Nesirūpink, asz 

’“ Ir kokiu
neap re i szkomu stebuklu,

dangvt, \ is/q)rivalgo sveczei ir šlamėdami Lietuvos miszkai
' * _ t A . i • • t •* i • T a ____ _ ^<1 / ii \ o . i a • i, * .k.-- 1 — . ~
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iotvt tiek * t + ♦
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soty t tiek žmonių ! * * jam atsako: 
viską pagauiysiu! 
tai i
pradėjo vdlgis ir gėrymas pasi- 

nžgaiiadin^troszk urna.

< 4

Daug motu algal kuomet

jil ft

Antras gpsak.vmas yra, 
’ ŠĖ? ej,L L > i. ■ 

gfpd 1 mokslus budho.

ajepe savyje gaujas meszkn ir 
'buk vilku —vienas bajoras iszjojo

tūlas ?įW‘s- e’°- 
idant isz|m>t. (
Kada priiįlp prie upes, susilai
kė, ba neiuku»doki(L(bn<lu per 
Oit, 'bet.J4®ftK pajuto driita ti- 
t .....—
dens' ir perėjo ant kitos puses 
pasek minga i. ’ '

labai toli, medžioti. Jisai pasiėmė in me 'Ik * k tau 6 « « A A

kil$Uu .joki(l-(l»lHlu pel

kejima s^yyje; ant va,m

džioklo taip-pal visus savo szn- 
nis. Savo gerojo szuns teezian 
jisai nemato visa laika prie sa
vos. • 5

l’asibaigus medžioklei bajo
ras gryžo namon, prie namu jis 

kad jo gerasis szu-pastebėjo,

K ;

i Įima dukrelia, ar negailu Ko 
| pirmutinio prisięgos kuris ta
ve iszgelbejo nuo nedoriu ras- 

Ibaininku. Tada pertrauke je
nai olas; Ka ežia teveli kalbat, 
kam sugraudinai szirdi jus 
ilukrelo.s, o mano mylima, jau 
jos pirmutinio vyro nėra gy- 
v<>, ‘

i Karalius volei tarė ip dukrer
amžinu*.atsilsi jo duszčt

Ar norėtai pamatyt savo pir-

Ar tieji apsakynftii 'buvo lei- nelis bėgioja aplink ji šu km-’ !
• • • 1 ■ I • ■ «singi ar ne, tai niekas iszmus 

nežino, bet yra'gana akyvi, nes 
in tai tiki milijonai žmoiiin po 
vi>a svietu, o tiejei apsakymai 
yra labai pnnaszns in gyveni
mu Kristaus, norints tasai bud
im gimė 500 melu priesz 
taus užgimimą.

daigu kas sziadien nukeliau
tu in Indija, sutiktu ten dau
giau akyvu žmonių

fakiru”

K ris-

vadinamu 
“fakiru” atba szventuju. Tie- 
jei vyra yra 
vieni gyvena

dvejokio 'budo, 
vietoje, 

maldnamiu,
vienoje 

gyvendami prie 
gulėdami ant lauko arba urvo- 
sia. Ant riejo eina isz vietos in 
vieta o daugelis isz juju slenka 
ant keliu per visa savo gyvasti, 
kiti guli ant stiklo ir asztriu 
peiliu. Driek tam buvo ir lokiu 
ka nusirisdavo nuo kalnu idant 
aplaikyti sužeidimus kad galė
tu Indi szventesniais.

T

KITA PAJESZKOS.

Jonas ir Agota labai mylėjo
si,'bet tėvai abieju buvo prio- 
szingi tam: be nenore,jo idant 
jiedu susivineziavotu.

Agota suėjus su Jonu pradė
jo ružyt: — Ar žinai ka, Joneli, 
kibą asz sau'gala padarysiu! O 
tu ka pradėsi ?...

—-— ^\sz kibą 
pasijeszkosiu.

kita merginu

I vinu snukiu.Kas tai galėtu Im
li?

Eidamas kraujo pėdsaku ba
joras pamate baisu regini. Jo 
kūdikis, kuri paliko sodelyje 
vygutej, gulėjo ant žemes kru
vinuose vyst i kiliose.

< i
mane bajoras ir griėbes 
inpykyje pervėrė szuneli. 
nelis, meiliai d irsi dejas in 
vo poną krito tuojau negyvas.

Tuo tarpu pasigirdo grau
dus kūdikėlio (balsas. Taip tik
rai, kūdikėlis’buvo gyvas ir 
sveikas* (1zia jo szale gulėjo di
delis negyvas vilkas. Gerasis 
szunelis, paplovęs ploszruji vil
ką, patsai susikruvino, bet isz- 
gelbejo kūdikėlio gyvybe-

Koks 'buvo bajoro skausmas 
kuomet jisai suprato, kad dė
lei savo intu'žimo jisai 
gojo savo g

0 luiisus biaui'iisis szuvnI” 
kardu 

Szu- 
sa-

1

nudai- 
eraji szuneli!

TETA IN SAVO GIMINAITE

— Tai tu iszeini už vyro ir 
tai jaunesnio už save?

(Jiminaite: — () m*! jisai tu 
paežiu metu kaip ir asz.

— Kaip tai gali but?
turi 27 metus o jis 25 metus.

— Tai nieko 
juk szlekti laikai, 
puola.

Juk

ne 
viskas

ženklina 
nu-

J

SKAITYKITE “SAULE”

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS 
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU 

Su 283 Naujais Paveikslais., p 
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5y2 col. pl&rro^
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Praeita įmeta, szitas miesto Los Angeles, Calif., uostas uždirbo del miesto $1,4 1-4 • >,844.19.
' * O ’ ’ ’ * • t

'Tasai uostas yra. antras isz geriausiu intaisytu uostu Amerike- Paveikslas likos atitrauktas 
per eroplana f

Apie Kupcziu Karalaite ir 
Tris Lavonus

suvejo dvylika 
savo 

.su

Kada jau 
metu Hiimislijo karalius 
mylema dukrele 
tuom jonerohi ir 
karalyste, bu zpat 
karaliau! ba
senas. Surengė 
vino daugybe

a pžonit
jam pavesi

ne

gadincje

mutinį, ar hutai linksma! Bu
lau kad ji* pamatytai!, bet ue 
matysiu. Didele butu Dievo 
galybe kad pamatytau. Tadai 
karalius nuvejąs atwivedę <sh- 

mylema žentą. Szitai, tilvo 
Karalaite

avo mylimiausia apsi- 
ir pradėjo

Didele butu Dievo
__ ■ b V

vo 
pirmutinis, 
erzins si 
kabino iii 
verki isz džiaugsmo. Jenerolas 
tai pamatęs net visos jo blu
sos numjre. «

Karalius perpykęs liepe su- 
.szaudyt su armotom kurios 
buvo surengtos laike svodbos

pama-

glebi

szaut.
Buvo neiszpasakytas džiaugs

mas visame naločiliie. traukosi

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Tszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
tojo stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drucziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W, D«. Boczkauskas - Co 

Mahanoy City, Pa.

PREKE $1.50 4
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NAUJAS DIDELIS 
SAPNORIUS
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Senovės gadineje gyveno ko miesto 
turtingas kupezius, kuris vede 
bandeli su kitu vieszpatiseziu 
kupezeis. Turėjo tas kupezius 
vienatini sūneli kursai visame 
tėvui prigelbejo. Ne ilgai tru
kus kupezius numirė; o po jo 
smorte apeini? jo kupczysla su
nūs. Viena karta tas kupezius 
su savo tarnais ir v i so k eis ta
vomis iszkeliavo in kitas ka
ralystes, važiuoje jie per.vie- 

,na kaimu, žiuri patvorije trys 
lavonai iszmesti, nusistebėjo 
jis del ko j u nepa laidoje, bet 
guli patvorije, sutikins viena 
isz gyventoju lo kaimo ir pa
klausė: del ko luju lavonu ne 
palaidoje, bet. guli ežia pames
ti. Gyventojas tarė: J‘u* kaip 
gyveno ant szio svieto tai la
bai biejlnai ir vargingai^ 
neužsislužino geresnio 
dėjimo, ir su kožnu pas mu
mis teip padaro kuris biednal 
ir vargingai gyvena. ’Tada tas 
kupezius prasze idant ji 
vestu pas pęrdetini to kaimo, 
kursai likos nuvestas, tada Ii 
kupezius 'davė perdetiniui 

tuos hi-

lt 
palai-

nu-
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Tūkstantis Naktų ir Viena
•/

ARABISZKOS ISTORIJOS
4

*

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
150 Paveiksiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isimargintais Vyrszah
SZTAI KA RASZO . IBZ LIETUVOS

APIE 8ZITA KNYGA BĮl

III

Tūkstantis Naktų
"Tukatknilt 

ui kuria tariu

Gerbem&aiB TamUtal:—■
Sulaukiau nuo Jusu aiunczlamoa 

mano vardu knyga 
Noktu ir Viena”
aslrdlnga aczlų IP labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip ‘'Tukstantu 
Naktų ir Vieno” apturėjau, nes man 
labai yra, tingeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa* 
sijuntl kaip laikas azventai Ir sma* 
gial prašina. Ass visiems linkiczlau. 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupee aslai nors 
ant valandėlės atsitraukta.

Šokas,Su pagarba. . 
II d. Gegužio 1931m. 

Dv« Palazduonya. 
Ciekhzkaa vai, • 
Kauno apak. 
LITHUANIA. i

irViena
M
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likos nuvestas 
'davė

sziinta rubliu idant 
vonus palaidotu pridorianczel, 
o p’ats su savo tarnais leidosi! 
in tolimesniu kelione.

Ir t ei p jis vede bandeli per 
kelis metus, ir teip pralobo 
kad ir savo locna laivu 
pirko.

Viona karta plauke jie per 
mares, žiuri kad netoli ju At
siveja kitas laivas, kuris buvo 
razba i nin ku ir t uojaus užpuo
lė ant jn. Kupczus'tu-redamns 
daug tarnu ir gorus ginklus, 
tuojaus razbaininkus ingale.jo 
ir razbaininku laivas pradėjo 
skėst. Kad sztai isz szoko dvi 
patogios panos, ir melde kup-1 
eziaus idant jas nekaltas gel
bėtu kurios ne ilgai trukus li
kos ir iszgelbetos. Viena isz 
panų buvo duktė vieno kara
liaus, o kita slūgine, kurios 
viena ' karia vaikszcziojo pa
mariu ir likos per razbainlli
kus paimtos. Kupezius parva
žiavęs in savo teviszke po kę

su

ir triĮ)
nusi

teipos-gl daugybe 
kupcziu privažiavo, 
trukus atėjo ir karalius pažiū
rėt, tas karalius buvo kup- 
cziaus paežius tėvas. Karalius 
pamatęs prie laivo pritaisyta 
polografija savo mylemos 
dukreles tuojaus pasiszauko ta 
kupcziu pas savę. 1 
nusigando nežinodamas kam ji 
szauke karalius. Ne ilgai tru
kus karalius iszkele puikius 
pietus del kupeziau; ir laiko 
pietų tarė: sveikas drūtas ma
no žinute kaip tau einasi kaip 
gavai mano dukrele už pa
ežiai. Teip kupezius iszpasakū
jo viską kaip ant jo užpuolė 
razbaininkai kaip jis juos*nu- 
gah'jo ir kaip iszgelbejo jo 
dukrelia ir slūgine nuo smer- 
ties. Karalius apsikabinės 
kupcziu pabueziavo,
jo z i ego re Ii auksini, ir puiku 
žiodą su paraszu karaliaus Ir 
tarė, 
jenerola ir 
parduok
mylima pacziule, o mano duk
relių parvažuokit, o po mano 
smerti apimsi! mano karalys
te. Tada kupezius atsisveiki
no su vuoszviu ir iszkelivo. 
Parvažiavęs viską pardavė pa
ėmė savo mylema ir sluginp ir 
.iszkeliavo pas noszvi. Jenero
las pavydėdamas kupezui ku
ris turį karaliaus dukterį už 
paezia, ir po karaliaus smerti - i. i -

J

ne ilgai

s ne galėjo 
buvo jau laba;

veseile, užpre- 
armotu, kaip 

bus diena vinezęvones, tai pa-
visus ' szuvius

<r r<

kaip
' f įilfc b

lieps iszszaut 
dd džiaugsmo.

Ant salos kur gyveno kup
ečius pribuvo ir 
lavonas ir prakalbėjo in jV:
Szenditm tavo mylenios vesd- 

Kupczius lt‘ su tuom jertefolu kuris tn-

tas troezias

ve inmote in mares, ar norėtai 
irtu tos veseilios pamatyt’? 
Kupezius atsake: Labai norr- 
tan, liel ne galėsiu, ba ne tu
riu tokios galybes kad teip 
trumpam laike 
plaukt per mares 
tas lavonas tarė:

Karalius
dovano-

asz tau duosiu 
vaiski), 

ka turi ir

vvresni 
keliauk
s n savo

visame palečių jo, traukosi 
balins per kolos nedalias.

Karalius ne ilgai trukus pa
savo sostą mylimam žen

tui, ilgai jisai karaliavo ir 
savo mylima pacziulia, susilau
kt* daug patogiu vaikeliu.

vede
su

galybes 
galetau per- 
. Tada vėlai

Jeigu nori 
pamatyt sėsk ant manes t ne
jaus busi tenai.

Kupezius užsėdo ir akimirk- 
.j savo 

ir lavonas
nunesztas insupi likos 

vnoszvio paloeiu, 
isznyko jam isz akiu. Karalius 
iszg-irdes ineinanti koki tai 
žmogų in pakaju užklausė:.

Ko ežia pribuvai driskiau 
kaip drysti be pavialimo inei- 
t'ie in pakaju mano. Kupezius 
tare in karalių: Aeli teveli ar 
da gyva mano mylema prisie
ga ?

&

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BAiUJOW, Pres, 
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

1 t6 6 6 —
Pratzalina galvos akuuama ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo pensą- 
įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 Teipgi Tabletuose

I

Kokia prisiega, klauso 
karalius, ežia tavo jokios pri- 
sirgos nesiranda szitam pain
ei je. Kupezius tarė: Asz my
limas teveli esmių jusu žentu 
ir parode žiedą, ta, kuri jam 
karalius dovanojo; karalius 
pažinias ta žiedą apsikabino ir 
pabueziavo ir prasze idant jam 
iszpasakotu jo visa gyvenimą. 
Kupezius iszpasakojo kaip ji 
jenerolas iniriete in mares, 
kaip jis per dvylika metu mai
tinosi ir kaip jis likos ežia at- 
nesztas. Tada kupezin karalius 
nuvedė pas balberi, idant aps- 

ir atnesze

I 
7 
i

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliuditno valandoje, šutei* 
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiui. Busite ^pilnai užga
nėdinti. '*

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man t de
tonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. ur Bell Telefonas 872

apims karalyste, jenerolas la
bai kupeziaus neužkente ir no
rėjo jam smerti padaryt. Vie
na karta kada jenerolas su 
kupezium vaikszcziojo, jene
rolas pagriebė kupcziu ir in- 
mete iii marias, o pats nusida
vė in vidurį laivo karalaite 
nematydama savo mylimo 
prisiegaus laimi graudžei ver
ku j e s z k o jo jo visur bet vis 
buvo ant tuszezio ir niekur jo 
nerado. Kada parvažiavo je- 
nerolas nusidavė pas ta kara
lių ir apsako apie jo žianta 
kad nežino kur dingo nakties 
laike. Labai karalius 
draug ir mylema dukrele abu
du labai gailėjosi ir verke per 
tai jo dukrele pasta na v i jo per 
dvyli.ka metu uesiženit su ki
tu, del meiles savo mylemo 
prisiegos.

Dabar gryszkim pas kup
cziu kuri inmete in mares je
nerolas, kaip tiktai inmete m 
mares, tuojaus tie lavonai dtT 
k (iriu buvo paaukavęs szimta 
rublju del palaidojimo,

o po

j
1

inmete in

kuštu, padabintu

i

naujus drabužius aprengė piu-

Ik.', K

1

$
i 
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K. RĖKLAITIS
Lietuviukai Graboriue

h!
į'

Laidoja numirėlius pa* 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes. '
516 W. Spruce Str.
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

kiam laikui, apsipaeziavo 
karalaite ir gyveno, su savo 
mylema pacziule o jo bandeli' 
vede tarhai bet viskas pradė
jo mažintis, per tai kad tar
nai Įirdejo įlar it v i so kės suk
tybes. Pats vėl pastanavijo ke
liaut drauge, ir dažiuret tavo- 
ru, labai gailėdamas savo pa* 

nenorėdamas ats:- 
traukt nuo jos;
musze
pritaisė prie laivo, 
kioj mdaimej turėtu su kuom 
susirarnint, atsisveikino savo 
mylema ir iszkeliavo.

Važinėjo jie po visokias ka
ralystes per cielus metus.

Viena kariu užvažiavo

ežiu les ir

At

4

r J:' s?

t 
a m PA.

4

. *

NORI BŪTI SENATOREpa si-per ka nusi- 
didėlo fotografija tr 

idant ko-

/

W. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABQR1U5
* /"‘f5

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksstiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City

Daktarka Jennie Callfas isz 
kuri likos 

t nuo Demokrntisz- 
kos (’oiminitteewoman už tai 
kad atsisakė suszdpti Al. Smi- 
tlm arti prezidento, dabar sten
gėsi aplaikyti nominacija ant 
senai orkos ant Demokratiszko 
tikieto.

♦ ■ , I ■. • / »

verte po juom in didelia liauta 
kuri isznosze ant mariu salos 
tada kupezius iszlipes 
kraszto išsidžiovino savo dra-

a pribuvo ir antras la-

A'1
J i,;

Yra tai ketvirta bKdavimaa tos puikios knygos, taa 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. » Preke knygos Amerika $2*00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. T). BOCZKAVSKAS. OO, MAHANOY CITY, PA.

bužii^.
Tada

itt
. vienu karalyste, prie karalslz- I

I '

>
h

Omaha, Nobraskos, 
•, ant .praszalįntia

vbnaH ir, athcszc jalD maišia ir T a i • i > i e •! •per dvylika metu jaip vis ne-
j iszo maistu.
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Sodibininko Duktė

keturiu deszimczin

if'

v

t-

I

t

n.

Kelionėje.
Visas tas keliauninku būrys 

susidėjo isz penkių deszimezhi 
vežimu,
arkliu del jojimo. Perėjus toji 
karavanu upe Mississippi isz- 
važiavo ant placziu Ameriku- 
niszku prerijų, apsidengusiu 
buina žęle ir visokiais auga
lais kur buvo daug phuksz- 
cziu ir žvgriu. Su saulei*, j 
Žvaigždžiu pngelba keravoda- 
miesi, karavanas traukėsi in 
sziaur-vakarus, in turtinga 
miszkais ir ganyklomis krasz- 
ta, bet' mažai dar apgyventa, 
in valstija Texas.

Vyrai tankiai medžiodavo, 
tnip kad iszeiviams 
nepritrukdavo 
sos ir prasimanksztymo.

Vakarais ant sukurtu ugniu 
va kriene dainuota 

ir svajota 
apie ateiti susiejus sau in bu- 

sodibininkai kuopavosi 
po du ir tris krūveles, 
arkliams ganyklos buvo ben
dros ir kiekvienas isz iszeiviu 
turėjo paeiliui sergėti arklius 
ir visa karavana.

Brissono ir Liono szeimy
nos laike ilgos keliones susie
jo įn artima pažinti. Sustojus 
kur atsilsėti sueidavo krūvon, 
sukurdavo ugni l>endra, kartu 
vakarieniaudavo, o vyrai su
medžiotus ževerelius atiduoda
vo bendrai naudai.

Ypatingai szesziolikos metu 
Lola susidraugavo su devynio
likos metu Andijonu Lion. 
Bandvdavo abudu szaudyti isz 
revolveriu, daug 
kucziuodavosi apie Francija, 
apie kelione mariomis, apie 
pergyventa 
landas.

Diena buvo tvanki, 
arkliai su tingėjimu vilkosi, 
žmones nuo karszczio judinu
si, kaip per miegus. Pagalios 
karavano vadovas davė ženk
lą atsilsėti, norints saule buvo 
dar gana auksztokai.

Tuojau sustatyta 
pusrycziu, iszkinkyta arkliai, 
o jaunuomene pasileido links
mai in artimuosius 
parinkti malku, 

rp - * — -

žvėrių.

szviožios
niekados

mu-

gaminta 
tautiszkos dainos

relių s
tikiai

mieliai szne-

kelione mariomis, 
savo liūdnas va-

nuilsę

vežimai

kitimus

Ta diena Brisson ir 
nieko nesumedžiojo, ir jau no
rėta pas kaimynus pasiskolinti 
szmotas mėsos, kad tuo tarpu 
Adrijonas Lion užpropanavo, 
jog nusiduosias in lygumas ir 
pajeszkosias sau laimi ko.

— Eisiu ir asz su tavim!— 
atsilie.pe Lola — pažiūrėsiu ar 
tu moki szaudyti ir ar patai
ka i.

Lion

— Eikite!— pridūrė Br’n 
son— tiktai 
traukite ir 
pribukite in savo vieta.

Adrijonas prisimuszo 
kieta, landžiojo visur užuolau- 
kais, mate daug žvėrių, bet nei 
in viena neszove, kadangi vis 
buvo neparanku, 

rrvszi

S*
per tol i neat si- 

priesz sauleleidin

mus-

— ougrvMi su tiiszcziom 
rankom, Adrijūnai ir sziadien 
visi pasiliksime alkani.

Sujudintas tokiomis 
paszaipomis, Adrijonas 
lino giliau in prerijas, palikda
mas toli karavanu.

— Adrijona, jau saule lei
džiasi, laikas mums gryžti —• 
pi.Lkalbinejo Lola.

— Dar tiktai ten, už tu 
krumii, ir po tam gryszime at
sake Adrijonas.

Ėjo palengva, prisivogdami, 
staiga Adrijonas sustojo ir ta
re Lolai:
. — Ziurek, ten kruta žole, 
gal tai oszka, ar stirna? Tu 
ežia staptelk, o asz pasejesiu.

Kaip tik spėjo nužengti ke
lis žingsnius, isz tos krutan- 
czios žoles pakilo Indi jonas ir 
mojuodamas 
staeziai ant Adrijano. 
matydamas pavoju, szove. lu- 
dijonas ant vietos persiverte, 
o persigandęs Adrijanas pa
suko greitai 
Lolos. . t

Kad tuo tarpu isz szono pa- 
. szoko aut rus Indi jonas ir kol

Lolos 
atsi to-

k i nz u k u, bego 
Tasai,

prie iszbulusios

o a u. u jy 
* * j
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M. į
budavoti sau,painus, kadangi 
artimas szilas ir plaezios ly
gumoj; buvo parankios me

džioklei, ypatingai toj vietoj.
Papraszyti keliones draugai 

pagelbėjo jiems subiidavoti 
namelius isz storai aptaisytu 
rastu ir 
giminiuvusios szeimynos aptu
rėjo norints pastoge* ant gal-) į* t » f i

ji atėjūnai pasileido 
prisi-

J'
artimas szilas ir I

I

I

Audi jonas suspėjo muszkieta 
suversti irszauti, jau raudotis 
kuris iszplesze jam isz ranku 
muszkieta ir strngC'si pa įmes
ti. Jaunikaitis narsiai gynės*, 
bet nelycziomis nutvertas už 
kojų parkrito-ant žemes. Tuo-

Indi jonas atsiklaupęs
1 j • 4 ciiiiiii 1

-itraukli skalpeli (kreįvn pei-! žadėdami atsilankyti, kada ap-

kart I
jam aid krutinės, s

po kelių dienu susi-

josi isz- toliau , linines jeszkoti^

Ii), paskirta neprietelius skal-1 sistos kur ant vietb 
puoti (nuo galvds skūra1 -su 
plaukais nulupti), ir dusyda
mas keliais beginkli, iszsitrpu- 
ke jau peili. Tuo paežiu laiku, 
kada Adrijūno g 
Indi jono rankose, 
rankos pasigirdo szuvis. Indi- 
jonas parvirto ant szono ir ant 
vietos atliko.

Lola Įiribego prie Adrijona, 
kuris palengva -stojo ir, 
duodama jam ranka, pa klau
so:

yvaątis buvp 
isz Lolos

pn-

— Ar sužeistas?
— Iszlikau 

dėkui tau, 
si 
tarnu ir ncvalninku.

— Buk man tiktai prieto- 
liu to man pakaks. 0 dabar 
gryszkime, jau temsta, asz bi
jausi.

smerties 
Dab.ar visu 

ivo gyvenimą, paliksiu tavo

nuo 
Lola.

Pirmiausiai leisk man, 
Lola, primuszti muszkieta, ba 
kas gali žinoti, kiek mes dar 
neprieteliu galėsime sutikti.
— O nesakyk teip, bijausi— 
tarė Lola baimingai apsidairy
dama. — Eikime, jau eikime!

Gryžtant atgal jau nieko ne
sutiko, ir jau buvo visai sute
mus, kol pasiekė savo karava
nu.

Papasakojo savo atsitikima 
tėvams, o Henry Lions, spauz- 
damas prie krutinės Lola, kal
bėjo su aszaromis:

Iszgelbejai man su n u 
kuo asz tau at

man
nuo smerties, 
si lygi nsi u ?

— Prielankumu — atsake 
Lola;— pagalios tame yra ir 
pono prisitarnavimas, kadangi 
ponas man ta revolveri dova
nojai.

valanda

gaila, kad

at-
Ver-

se-

Kada paskirta- 
nesugyž pas sa- 

gimine iszsius anti
ška i t tingesnius žvalgus, o

— Palaiminta ta< 
kada ji tau dovanojau; kol bu
siu gyvas tavo prisitarnavimo 
nepamirsziu.

— O man labai
turėjau in ta Lndijona szauti, 
nes niekados nenoroeziau 
imti žmogui gyvasties, 
ežia u tegul jis but likes sužeis
tas, nei 'kad užmusztas.

— Teisybe, mano vaikeli, 
bet szaudete tiktai savo apsi
gini me,

Kada kiti iszeiviai dasižino- 
jo apie Indijonu pasirodymu 
sargyba padvigutinta, 
resni susirinko tarvbon.

Vienas isz sodibininku,
nas Anglas, kuris kelis kartus 
kariavo su Idijonais ir žinojo 
gerai ju paproezius, prabilo:

Tie du užmuszti Indi jo
nai, tai žvalgai pasiusti kokios 
nors gimines, 
me laike jie 
vuosius, 
jn*S
tie pedsakinis lengvai suseks, 
kas buvo tu dvieju raudonsku- 
riu užmuszeju. Tai tauta gud
ri ir atmoninga, pradės mus 
persekioti, taigi dabar turime 
laikvtis visi kartu ir drueziai 
saugoties, nes*su nelaime yra 
labai lengva.

Kaip tikpraszvito, vyrai.nu- 
kakd in užpuolimo vieta, kur 
tikrai atrasta užinusztieji. Se
nas Anglas pažino Indi jonuose 
gyventojus Texu miszko pusz- 

Palaido-ežiose, medžiotojus.
jus numirusius leistai toliau.

TII.
Kaimynai.
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Kelios nedėlios ' praslinko 

kol abi sodybos buvo galup- 
nai sutvarkytos, o 
ncdeliu: ilsetasi po 
darbo. Brisson atsiliepei

— Dabar laikas pagalve;* 
apie uždarbi.

i* ■■ *

sake Henry Lion — rytoj eisi
me medžioti.

Ir medžiokles 
buvo labai linksmas, 
medžiotojai persitikrino, 
szilas pilnas žvėrienos, 
futru gavimas 
lengvas.

Sziadien prerijose 
ežia u bizonus — (are Ad rijo
nas.

nedėlios

kada viena
.sunkaus

lr ftsz teip mi si i j u at-

sugryžimas 
Abudu 

kad 
taigi,

bus gausus ir

ma

4
— (•) asz dideles žuvis mu

su upėj.
r n • •— lai-gi v i sako, 

kas gyvenime neat butiniai 
reikalinga. Misliju vienok kad 
musu darbas (urėtu but pada
lintas.

— Labai teisingas patem~

Tai-gi turime 
gyvenime

jimas.
— Maniau — pradėjo Bris

son — kad* visu pirmu musu 
darbo vaisiai turi but paremti 
ant sugryžimo in Erancija. 
Juk visas gyvenimas praleisti 

niekas isz

sugryzimo

tokioj pustynioj 
mus ne mislija.

Pripažinta jam 
teisybe.

Taigi mudu

vienbalsiai

abudu vy
riausi — kalbėjo toliau Bris
son — užsiimsime medžiokle, 
idant iszgauti daugiau skuru 
ir futru. Adrijonas tegul pasi
rūpina szviežios mėsos 
paukszt ienos, o moterys

del pasninko

ir
galės

gaudyti žuvis 
dienu.

Tasai planas be jokiu svars
tymu priimtą ir i 
tuojaus investa jis gyveniman. 
Skuru ir l’uįru skaitlius teip 
greitai ąugo, kad Brissono pa
ti ir Henry .Lion sesuo su sun
kenybe kaip tik suspėdavo jas

I . 1

ant rytojaus

I I

džiovinti ir pridaboti.
Lola ir Adrijonas snme- 

niszkai pristatydavo valgio,, 
bet vienodumas jiems gimdė 
nesmagumus, taigi nusprendė 
savo užsiėmimus perinai ny t i.

Iszmokink mane szau
dyti, o pats eik gaudyti žuvis 
— tarė Lola.

Paklusnus, jaunikaitis. no
riai iszmokino mergaite szau
dyti ir dabar Lola medžidjo 
Adrijonas gaude žuvis.

Lola su noru priėmė ta 
manymu, o kad tankiai
namu toli nueidavo, taigi Ad

ana iszmokino ant 
ir dabar bendrai 

abudu per dienas praleizdavo
laika.

O

uz-
nuo

Prieszingo seno Anglo pra- 
naszavimui kelione seke ra
miai ir apart tu dvieju Indijo
nu nauji sodibininkai ju dau
giau nesutiko. Kada prikelią-. 
vo prie Texu upes Trinidad, 
pati Brissono jautėsi tiek daug 
nusilpnejus, kad su ja tolimes
ne kelione tiesiog buvo pavo
jinga. Tuo kart Brisson ir 
Lion nusprendė czionai pusi-

riaszavimui kelione seko
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Nekuriys hobelkos kaip mane 
įįį> fp t lama to,

*
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Sztai vievame Skulkino mies
telyje, 

Badai Tania k veje,

H
J
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PERPLAUKE NIAGARA FALLS BACZKOJA.
William Mills, kuris nusileido“Red” Mills, kuris nusileido per vandonpiioli 

Niagara Pails szitoje plieninėje baczkoje, iszliko gyvas ir 
sveikas. Užėmė penkias valandas laiko* pakol ji žmonys suga
vo-ir isztrauke isz baezkos artimąjį* Queenstown, Ontario.

per 
iszliko

*T

pulkus. isz

ketvirta
.’ J)A’ 

kadangi tie žve- 
in

smagia u

’ ?
uždengta miszku

Pulkui susidėjo 
keliolikos žvėreliu.
Ir tuojaus nutarta ant ju už

pulti. Adrijonas bizonus tuiT- 
jo apjoti isz vienos puses, Lion 
isz antros, isz treezio szono at
sistojo Brisson 
yzona,
likta Ii uos a, 
relini, tik isz bėdos lenda 
m i .^zkus, 
bėga in tusezins laukus.

Pabaidyti, bizūnai pradėjo 
bėgti ton pusėn, kur stovėjo 
Brisson, kuris juos labai arti 
prie saves prisileido. Iszgirdo 
pagalios du szuviai ir du bizū
nai suklupo, bet greitai paszo- 
ko ir netrukus vėl sugriuvo in 
žoles. Likusieje-gi, persigando 
szuviu trenksmo, sustojo ir tik 
ant ženklo savo patino leidosi 
visi Andri jono linkon tuokart, 
kada jo tėvas pradėjo greitai 
vytis begaiiMzius žvėrelius.

Adrijonas, matydamas * bc- 
ganezias žvėris tesiog ant jo, 
sulaikė arklį, ir iszszove.

Sužeistas bizonas baisiai su
baubė ir su licyisnojaucziuom 
akim jeszkojo prieszininko, ir 
pamatęs Adrijona leidosi.sta
eziai ant jo. Dar karta Adrijo- 
nui pasitaikė szauti,
sziuo kartu szuvis jo neužmu- 

bet tiktai smarkiau sužei-

bet; dang

bet ir

POTVINIS
PASAKAITE

Szale kaimo, ant upelio krasz- 
to buvo malūnas, 
sesi kalnai ir uolos; 
bego upelis;
luno ra i a. Priesz maiuna

Aplinkui te- 
nuo uolu 

jis (ai ir suko ma- 
, ties 

szuns būda, sėdėjo berniukas.
Arti mbuvo gyventoju, todėl 
berniukas ir draugu neturėjo. 
Margis tai buvo jo 'mylimasai 
draugas. Jis praleisdavo su juo 
dienas besėdėdamas ir be pasa- 
kodanis invairias pasakas. Alar 
gis |>adedavo savo galva vai
kui ant keliu ir žiūrėdavo jam 
in akis, rodos ka suprasdamas. 
Sztai viena syki, jiems taip be- 

tamsiis debe- 
jie uždengė saule ir pa-

sėdint pasirodo
SI JI I

sidaro tamsu* Vaikinas pasku
bo namo, o 5largis inlindo in 
savo
skirti, 
trankyti. Lietus pyle,

Vanduo nutekėjo in 
ir upelis,

rijūnas 
arklio joti

sze, 
de.

Insiutes žvėris priszokoj prie 
jo, o kada persigandęs arklys 
mėtėsi, szonan, Adrijonas su
siūbavo ir nukrito nuo arklio.

Bizonas akim jeszkojo savo 
neprietelians, o pamatęs gulin
ti, pasileido tiesiog ant jo nu
leidęs galva žemyn. .Jau AdrL 
jonas jaute žemys’ dundėjimą 
besiart i na n t bizonui, 
ris ezia-pat buvo prie jo, <kad 
tuo. tarpu iszsigirdo 
Žvėris sustoja, susiubavo, Įjo
tam dar apsisuko ir parvirto 
negyvas. ’

l j: •*. / 1 I .•

Toj paežio j valandoj Adri- 
ionns on kilo ir narnate szalia

jau žve-

szuvis.

v

ka
li i džiausi a s jo turtas 
- vienu — viena dūlate,

w i ■ww —W •• * Ry "t|,W tr^'itrw'wr

Ant tos szalies Dievas nu
leido liga, maru vadinama, nuo 
kurios niekas negalėjo apsir
gęs iszlikti gyVas įr tuojau 

Pagalios ta liga ap- 
myIi moji karaliaus 

Karalius skubiai iš

I » *■ * ■

Už trisdeszimtie# žemiu 
venų i art ingas ir galingus 
riilius. p-- -
buvo 
kuria ir mylėjo labiau, ųž v įga
lia. Ant tos szalies Dievas nu-

mirdavo, 
sirgo ir 
duktė.

f I „r -

Į siuntinėjo pasiuntinius, in vi-
J šus savo karalystoa krasztus 

kviesti žinovus,., prižadėdama# 
tam, kuris issdgydys jo dukteri

• Įaplaikys didžius turtus<
kipszas pa

krato,
Vienas paprastas sęnclis at

vyko pas karalių ir pasako 
“Jtjigu nori, kad Uįvo 

duktė pasveiktu, tai sujeszkdk
jam.:

>'i'

Kas (imi jpf Baltruviene pa- 
.gazdino, 

. Taip josios ant mitingo susi
vadino,

NI.unszaipes parsįgabeno, 

‘ vadino. • 
() katras ne ėjo, 

Tai visiems kalbėjo:
A r 111 ,pa< 1 la Ba 11 r n v i e i ies

<Kad peužeini vajai! 
Gerti ir dainuoti galime.

0 jus pasmjrdeles, 
Jus kiaulys ir girtuokles 

Ne viena sukirmysite, 
Jai'gu doros nesistosite, 

Isz vargu niekad neiszeisite. 
Kai|> Žydo kumeles pastipsite, 

Na je, 
Tai teisybe*

igazdino

Gere ir visas nuo st ryto

• '*

būda. Vos jie spėjo persi-- ' 
kai pradėjo perkūnai 

kaip isz
reczio.
klonius, 
malimo rata
'Upe. Įnirto jo bangos rovė nuo 
krantu medžius ir nesze ka tik 
nugriebdamos. Vanduo kilo vis 
augsztyn ir augsztyn.
bu
per vartus in kiemą ir per du
ris in kambari.Maluninkas per
sikėlė su savo szeimvna in vir- 
szutini gyvenimą, 
priėjės prie lango,
įnirtusias bangas. Atsikreipęs 
in kita puse jis pamate Margi. 
’Margis Ibuvp pririsztas ir

kurs suko 
pavirto didele

Ant ga- 
vanduo pradėjo veržties

Vaikinas, 
žiurėjo in

no
Vandeniui

įna

žus.
mas,

;ir

( <

? ?

J

Plyniante turiu viena sesute 
Nežinau del ko josios ne 

kenezia,
Kaip kokiu atsteponeze, 
Bet sziadien apie ja ja da 

nutylėsiu,
Koki laika palauksiu, 
O kaip neapsimalszys, 
Tai koeziola-pamegys.

1 ft ■ V Ifr ’ F A
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Mahanojui susivineziavojo 
vai kinelis,

Tykaus budo avinėlis, 
Tasai vargszas1 Lietuvninkas, 
Baisiai aprirįko nebagiukas- 

Paeme sau linksma mergiuke, 
Raudon-plauke A i risčiuke, 

Dabar gy v e n i ma s j i 6 ms 
nyksta, 

Kasdiyn viens kita bara ir
. , Pyksta,

Aįrisziuke valgyt negamina 
Basukais žuvimis maitina, k

J

IV.
Visokį atsitikimai.

Viena diena Lola ir Adri- 
jonas parjojo ant apsiputoju
siu arkliu namo, praneszdami 
tėvams, kad ant prerijų pasi
rodo bizonai..

Nutarta tada pamedžioti, 
kadangi netik skaros žvėrių 
brangios, bet ir ju mėsa pri
guli prie geriausio gatunko ir 
gardi.

Dykai Lola prasze, idant ri
ja leistu medžioti; abudu te 
vai atsake, aiszkindami viso 
kins pavojus, koki gali atsi
tikti. Tuokartu taigi tryse pa
sileido in prerijas,. Lion su sū
num raiti, Brisson pesezias.

Ant plaoziuju lygumu žalia
vusi buini žole, priesz saules 
spindulius rasa blizgėjo Ir 
žemeziugas ir• buvo., girdima 
visokiu pauksžbziu balsai, ku
rie, žmonėms prisiartinus, su 
osziniu pakildavo aukSztyn.

žmonėms prisiartinus,

jonas pakilo ir pamato 
tęva dai

*zalia
susaves stovinti

r u k s t a nez i a m u szk ieta.
mano su-

.1.1
• F

Esi sveikas,
— atsiliepe Lion
Dėkui tau už iszgelbųjį- 

ma — atsake Adrijanas.
Pribęgo prie tėvo, ji pabu- 

cziavo ir abudu nuėjo pasižiū
rėti užmuszto bizono patinė
lio.

Netrukus atėjo Brisson, ku
ri^ isztolo mali*, ta visa atsiti
kima. f ‘ /Poliaus bus- 

___ ____ gf *».'
IR TAS GERAI.

na u.
T

už pono leist 
mano dukters,’ba neturi jokio 
turto. *

— Kaip tai ne, ugi 5 valan- 
kus dirvos prie Varszųvos,

— Na taip, bet vieni smilti
nai.

— Taigi smiltinai, o paro-

N oga 1 i 11

J

knot tiktai krepsziuka, 5 akuti
kus, tai pasidaro milijonai. 21- 

Tuo tarpu isztolo Adrijono nai poni, jog Varszavoja
smarkios akys pamate bizonu

4 ' .i 'J' . ' 1 {

smiltis gerai užmoka.

♦
*

.IX

galėjo iszsigelbeti. 
kibint kus-kart augsztyn, 
tyt buvo, kad Margis jau pra

ilginu nieko nemastyda- 
iszbego jis isz kambario,

puolesLMargiui pagolbon ■ 
tuoj pribėgės atkabino szuni 
nuo virves. Bet atgal sugryszti 
jisai neistenge: vanduo permu- 
sze ji nuo kojų. Pakilo riksmas. 
Vaikas, parpuolė in •vandeni
vanduo smarkiai eme ji neszti?. 
jis žūva! 
riksmo atsigryžo Mergis;

y

1 szgįnles. berniuko 
ma

tydamas berniuką nelaimėje, 
jis puolėsi jam pagal Don ir to
kiu įnirtimu ėmėsi su bango
mis kad in szonus vanduo ..tik 
tyszko. Margis pribėgo prie 
berniuko pagriebė ji už drabu
žiu ir eme traukti prie pirkios* 
Tėvas matydamas kad sūnaus 
kaml»ayyje nėra ir girdėdamas 
jo baisa, paskubo jiedviem pa
galbon. Vos . jis spėjo prieiti 
prie duriu kai in kam bari in- 
szoko Margis, tempdamas pan
kui saves berniuką. — Rraslin- 
kus kuriam laikui vanduo onte

tvszko. Margis

kui saves 'berniuką.

HZ

MM

«iy,

maželi. Upeliu inejo in Savo va- 
t « > *

Kaimiocziai

k 
Surenka kokiu likucziu, 

Senu bulvių ir “dogucziu 
Kožna diena padaro jam 

t “liasz”,
’Bet vyrukas nemėgsta tokio

1 (trasz | 
Nors dabar turi sau Airisziute 

Bet tankiai atmena sau 
moeziute, 

Kaip namie k u pustai 'gardus 
r » ‘ buvo, 

Bet po laikui — viskas dabar 
y žuvo.

Rodą tokia;
<P.acziuokites su Lietuviszka 

. mergyte,* 
0 busit kaip pas savo mamyte.

J >

i

♦ * ♦

Girdėjau apie viena mergina 
Niekam netikus kutvila, 

Badai isz Montkarniu po kitus 
miestus trankosi, 

' Pati save siūlosi.
Jaigu prikimba prie katro,

ga, o kita diena tapo taip, kaip 
ir pirmiau »buvo. Kaimiocziai 
pradėjo taisyties sau skrandas 
i r greit užmirszo savo nelaimes 
kuriu buvo pridirbęs potvinis. 
Berniukas su Margiu gyveno, . . - - M

ft " - ■ - ’ > ■ 't'
dar ilgus metus ir jiedu vienas1 • 1 • 1 • I. • v' • _ - Ikito niekaip no 

‘Ii.
galėjo nžmirsz-x

1|l < X.
v

i

Tai jau neatsikrato, 
Kas do vienas aut,to nežiūri, 

Bile vaikina turi, 
O ir už Isz pa no tekėtu, 
Kad-tik paimt norėtu.

Tokiu nemažai czion turime 
In or tik pažiūrime.

, O jaigu katras paims, 
Tai tas ergeli datirs;

Saugokitės niro tokios, 
Bambi 11 nes va 1 kat os.

v * h 4> ■ t ''1 * ’ *
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Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis lietuviszkas 

Dcmtistas Mahanojuje. 
Ant Antro Floro KlinA 'Sztoro 
19 W. Centre St.# Mahanoy City
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savo karalystei toki žmogiųku- 
ris butu visu-kuo patenkintas 
ir laimingas; nuvilkes nuo jo 
marszkinius, apvilk jais ligone 
— ir ji pasveiks.”

Ir pasiuntė karalius pajun
ti nius in visus savo karalystes 
krasztus. Jie iszvažinejo ir isz- 
jeszkojo visus butus, prade
dant nuo didžiūnu rumu ir bai
giant pavargėliu buteliais, bet 
galingojo karaliaus karidyąteje 
nerado ne vieno laimingo pa
valdinio. Kuris ir butu paten
kintas savo likimu — tai turto

* I

maža; kuris ir turtingas, bet 
norėtųsi būti dar turtingesuiu; 
kurio szeimyua gera, tai kai
mynui nekoki, — žodžiu sakant 
nebuvo tokio, kuris ku-nors no 
troksztu. . . ,

Karalius didžiai liūdėjo* ir 
jau buvo beat si sveikimas su 
savo mylimąją dukteria kaip 
užtai pasigirdo balsai: “'Rado
ne, radome”! Nuo to karaliaus 
rūmai tarsi atgijo; prisirinko 

Į daug žmonių, ' 2
džiaugėsi jogei karalaite taps

visi kalbėjo ir

sveika, ir kiekvienos norėjo re
gėti laimingojo Kas jis? Kur 
jis ? Duokite ji czion, pakol lai
kas; ir kur ji radote?

Pagalios pasirodo ir laimin
gasis. Jisai buvo ąpsitaises pu-
prastai, — atėjo pekezozias- 
Pamate ji, žmones didžiai nu
stebo.

—. Asz tave apauksuosiu —
tarė karalius — ir perku vie
nus tiktai tavo marszkinius; 
praszyk ko nori.

— Juk asz neturiu 
kiniu — atsake laimingasitL

— Kaip tai neturi? maniš
ki ni u neturi?! Nusivilk nuo sa
ves paskutinius, asz tave už tai 
apipilsiu auksu!

— Isztikmju neturiu mar- 
szkiniu... turėjau kitados, bet 
susi nesziojo, ir juos nume- 
cziąu... ’*

Karaliaus duktė turėjo mir
ti.

I
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GAVO PLAUTI i
4

— Tu paeziuli manės ne bu- 
cziuok ha turi plauti, tai imsz 
nuo tavęs užsikrėsti. Nuo; ko 
gavai, pasakyk.

— Asz mis Ii nu nuo tokiu 
migloto oro. • t

— No nuo oro, — paszauke 
maža dukriuke, tiktai nuo mu
su slūgines, ba tėtulis nuolatos 
ja bueziuoja. - —-

t

—
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A. RAMANAUSKAS
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LIETUVISZKAS GRASOMUS-
MILL & PATTER6ON ST3

ST. OLAIR, PA.
Bell Telefonas 1400-R
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^Iszbalsamuoja ir laidtjf ‘
ant visokiu kapiniu. Pagrabua.jui- 
ruoszia nuo paprasmlauslulfei*!** 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, kriktetyt* I 
niu ir kitiems pusivažinujil*MM. 
Isz Frackvilles, Port Carbon jur^z 
kitu artimiausiu miestu jeigu IfMs I 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusi u J 
in trumpa laika. ,
į ,mss iamin ii ■■■■— ■ —»

pareikalaus mano
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— Szita Kelvcrga pripuola 
Dievo Kūno.

■f Adomas Szimanskis, 70 
metu, mire Schuylkill Haven 
priglaudojo praeita Sereda, 
kurįpjo radosi per 32 metus. 
Veli^niafjpąliko du sūnūs Ado
ma ir Juozą ir dukteria Mar-
Veli^niįį)ąliko du sūnūs Ado
ma ir ^Jūozn ir dukteria Mar- 
garipta. Lavonas likos nuvež
tas in Filadelpijo ant palaido- 
jinip-

■ ■ "f Pavietas iszdave bondu 
ant 1,200,000 doleriu *nnt nu
pirkimo balsavimo maszinu, 
pateisimo keliu ir pristatimo 
vidno szono prie sūdo.

— Žukaucko — Schmoling 
kumsztvnes New Yorke mate 

v

vadas palicijos McLaughlin, 
A. Kazokas, C. Scherer, Kaz. 
Bcklaitis, Vin. Milius, S. Ra
lis, ir kiti isz miesto.

— Lietuviszkas 
dent Klinbas atenanti menesi 
turės savo metini iszvažiavl- 
nia ant farmu. Ant kito susi
rinkimo kliubo bus 
diena iszvažiavimo.

— JSubatoje,. North Maha
noy (Suffolko) kasyklosia, per 
sugriuvimą szlopos likos ant 
vietos užniusztas 
Stuėzka (Stacker) 
metu senumo.
725 W. Market uli.
nubudime randasi pati, motina 

s. Velionis 
prigulėjo prie

Indepen-

nutarta

Martynas 
apie 39 

Gyveno po no. 
Dideliam

brolis ir trys seserj
)>er daug mietu
Szv. Jono Blaivininku draugi
jos ir daug pasidaidmvo jos 
labui. Laidotuves atsibus Ket
verge ryta su iri jom misziom
Szv. Juozapo Ibažnyczioj.

I T

Retai davėsi
praejo

ar mirusio 
mažai1)

25 mo
vi nczev’ones

Seredojcf

— Kaži s Želi on i s kuris dir
bo drauge su Stnczka likos tik 
biski pažeistas tuoj paezioj ne
laimėjo.

— “Tėvo Diena 
kaip ir nebuvus.
matvti rbže ant krutinės vaiku 
ant atminties gyvo 
tavo. “The Old Man 
ženklina.

— Pomstva Domcziai Suba- 
toja apvaikszt i nes savo 
tines sukaktuves
su miszioms Szv, Juozapo 1>až- 
nyczioje.

— Biikmauto kasyklos dii'bs 
per kolos dienas ant

iszczystinimo kasyklų, o tiejei 
anglj*kasiai kurie d a turi 

darbus , •
— Pirmo Vardo ugniagesiai 

mano neUžilgio laikyti bazara 
savo naudai.

Szv. Juozapo parapijos 
koras turėjo savo metini iszva- 

ant

I ang- 
lius iszliKkloti ir užbaigti kitus

n

žiavima in Locust Valiev 
Kancevicziaus fanuos. Diena 
buvo puiki ir musu dainininkai 
gražiai pasilinksmino.

— Knrdinolas Daugherty 
paženklino daugybe nauju ku
nigu kurie įiesenei insiszventi- 
no. Terp t uju yra ir: 
Aleksandros Alanskis
Szv. Jurgio parapija Shenado- 
rijc, kun, St. Polityka in Filą- 
delpliia; kun. Mikola Sysol 
Szv. Kazimierio parapija 
Shenandoah.

Kun. 
eis in

ISZLEISTUVES

in
in

del

Su vakariene rengia Szv. Ko- 
žiincziaus Moterių Draugija, 
BirŽelio~23 7:30 valanda vaka
re, po-bažnytiniai salėj,
gerbernomusu klebono kun. P. 

/ Czesno, jam iszvažiuojant in 
Lietuva. Visus parapijomis da
lyvauti parengime kvieczia 
2t) . — Rengėjos.
APLA1KYKITE ATSAKANTI GY
DIMĄ ir suewdinkite laiko ir pinigą, 

per specialistą kuris su
pranta puso liga. Rodą 

azys arba sloginimas 
yra pavojaus ženklas. 

p Naujausio budo gydi
mą^ kfMĮjo; nervu, štokas pajėgu, 
skilyib Rfas, kepenų, inkstu, ruma- 
tlzma, dusuli, odos ligos, katara noses 
ir gerklei, vyrai ir moteres pasek- 

• mingal gydomi. Be operacijos ir bo 
patrotlma darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Oflyo valandoms Panedeli vakarais 5 

> Iki Utamipke ir Seredoj 9 ryte iki 
„,f vakaro. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet

4 S? CENTRE ST. POTTSVILLE, FA 
Ant antro floro,

»

dykai. Kraujo porvlr-

t

KAIMELIU
, ao—• ....... —

ISZ SHE> UkNDOAH, PA.

SŪDRŪS 
KATINAS

■ ’ ! L
- m " ■

'

v -į
■ 1*,

neapsakomai grąži, ir šzipso-

11. i ;
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Vienoj apigardojo * gyveno 
melninkas, 
sunūs. Kada viena karta nioL 
Jinkas sunkiai apsirgo ir jauši< 

amas artima srtmrti ’ pavada 
jū6 pas'Save visus tris aunuk iv 
sutėikės jiems tevisžkai pala b 
piinima, po tam padalino jiem 
visa turtą, sekancziir budtfi 
Vyriausiam ainiui Jonui paliko

klupias pi\r Žm ogu vadinama i •

Juozas B Vilnys isz Heigh I 
surastas ant kelio su <su- 

žeikln galva ir‘ nuvežtas itt‘Lo- 
‘ a . • * a • . i

S
kuris turėjo tris

!•

jos labai saldžiai, todėl jis ne
galėjo atsisakyti Ir sodo prie- 
szai karalaite, kur vienas in 
antra linksmai szipsojbs.

Katinas nudžiugęs, befto 
pirma pakol noptibego lauka

■ ■ 1, 1 * r ■
y

persimaino in maža peliuke ir

To tik katinui ir reikėjo, ir jis

-4-^

r,<

Voust Moirntaiu li^omniti.
kiti badu likos Miižeistas tu 
atsimena.

— Kazimieras ^ledelis cida-
.... . _j Juozai McHale, ant• • • 1
kampo1 Jąjįklui ir Oak, lik 6s už-
Ynas su Juozu McHale ,

3,
J

Ko-
i ne-

kur darbininkai pjovė javus. 
Pribėgės prie <dpTljim^kU|K^a?? 
tjija’bke. 4 4 
wiMwsotJ^aip 14fcJUIbs. atVn

priį Grafo Marquis isz Gara-

“Heck” kuTis’kirto ^ledeliui 
su kumszczia iii veidai ir pul
damas susižeidė galvai ir likos 
nuvežtas in Ashland*?*}’ligoni)li
ti. <J f

-------- -- J
Mount Carmel, 'Pa., — Atbė

gus pas Szmige\skin/M, 12 me
tu mergaite Mor^uBPioinie, nu
rijo “džiaksa” Tuu is sustojo 
mergaites gerklėje v. Ashlando 
ligonbuieje dakta ras 
suka” i 
mergaite likos is: jgelbetn nuo 
mirties.

Kunigas J. B. Kancevi- 
prabaszczb js. Szv. K.ry- 
Lictuviszk bs parapijos,

Heck

H

• ir pul-

1 “džink- 
isztrnuko i Vplukcms ir

ežius, 
žiaus 
aplaike garbes titulą DakUiro, 
laike užbaigimo rmokslo katu
li kiszkam univer sitite Wash- 
ingtone. Kun. ' Kanceviczius 
dabar turi titulais M. A; D. P; 
ir D. D. paskui aavo pravarde.
t Senas gyventojas Kra

nas Kaminskas, 64 metu, ku
ris pergyveno c^ionais 45 me
tus, mirė po trumpai ligai. Ve
lionis paliko penlces dukteres 
ir keturis sunūs, kaipo devy
niolika anūku.

Kun.

Sugryž-Minersville, Pa.
damas isz įmokslahies 7 metu 
vaikiukas Edvardai Tereskc- 
vieziuš, likos pagautas per au
tomobiliu kuri vare O. P. Baėr 
ir New Cumlierland ir taip ji 
sužeido, kad in trumpa laika 
mirė, kada ji atyežo in ligon- 
buti. Dreiveri aresĮztavojo.

St. Clair, Pa. — J Jot u vos ar
tistai Aliszaiwkas, 
& Co. atlankys musu 
su savo puikiu prognvmu Sere
doj 18 szio menesio, Szv. Kazi
miero po-bažnyUnej salėj. Ne- 
viens aplinkines .Lietuvys ne
turi praleist szios progos neisz- 
girdes ir nepamatęs ju.

Vanagaitis 
kolonija

r

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Juozui Baranauskui, 42 
isztiko bedirbant nelaimes 

kasyklose stulpas su uola už
griuvo ir vietoje — tižmusze! ! 

No. 11 colliery, 
Plymouth su bažnytinėmis ap
eiginis parapijos 
Munhlenburg.

— Sekantieje žmonis įniro 
musu aplinkinėje:
t Miro Nellie Sideraviczio- 

ne, 35 m., 
Andover St

j- Karolina Balžiene, 45 m. 
66,7 Charlies St., Luzerne.

m.,

Palaidotas

k a pi h esc,

105
Wilkes Barre.

hz i rd i es liga,
M

t Jurgis Monigas, 66 m.,‘t 
Kent St., Pringle, 
komplikuota liga.

f Paulina Tamaszuraite, 1G 
m., mergina, 192 Grove St. Ed
wardsville, staiga komplikuo
ta liga.

•f Antanas Bažiliauskas, (>7 
m., 24 North Empihė St., Wil
kes Barre.

— Nusižudo Franas Va- 
ladka, 25 m., isz 
Priežastis yra nežinoma.

— Sekanczios poros likos 
surisztos mazgu moterystes:

A | W-ta W • « 1 l f iAlex _____
Onyte Misevicziute.

ligoninėj,

f

Pittstono

Beržinskas '' sri
> Abu isz 

Edwardsville. Suriszo kun. G. 
Insziura. •*

— Franas Straigis su Ale
na Bloskyte. Abudu isz Ed- 
wardsvilles. Suriszo kun. G. 
Insziura. - V.

2__ *

Pjovėjai, jeigu ,jus 
k se t ,!.4< a i p Iwi'dli ti s a tVn- 

kad tas laukas priguli

ba.<, tai jus busjįt sukapoti In 
smulkius . jrupiniusJ* ..... 1

mahma; antram Baltrui arklt Kada karaliusprisartino ‘ ... L . .• v, . ■
ežia javai gražus

— i <. »

Marquis i?z į Chra- 
bas.” Jie *teip‘pasako isz bai
mes, nes katinas juos buvo 
iszgasdines. Katinas vis bego 
ir kur tik darbininkus pamate

Visa turtą,

I ir vežitaa;
1 ‘ ’ ’ ’
ina katinu ir pora czebatu.

Jokūbas jautos labai nu
skriaustu, ir kalbėjo pats in 
save.4 4 Mano broliai abudu ga
les sate iszsimaitint ir ponisz- 
kai pra’gyvcnti, bot asz su savo 
katinu turėsim badu numirti.”

Katinas tuomi laiku glau
dėsi apie Jokūbo kelius, o kad 
iszgirdo tuos žodžius pažiurė
jo meilei ant Jokūbo ir pra
kalboj tais žodžiais:

4 4 Brangus pone, 
teip blogai apie mane. Duok 
man pora czebatu ir maisza, o 
tuomet perštikrinsi kad jus ne 
teip blogai turit palikimą, 
kaip jus sau mislinat.”

Jokūbas negalėjo suprasti, 
katinas gali 

bet valandėle 
kati-

; o jauniausiam sū
nui Jokūbai paliko savo myli-

nemislik

džiaugs-

kaip tas mažas 
jam pagelbėti, 
pamisimos nutarė duoti 
nui czebatus ir maisza ir pa
žiūrėti ka katinas su jeis ga
les padaryti.

Katinas aplaikcs nuo Jokū
bo ęzebatus ir maisza, iszbego 
szokinedamas in giro, kur bu
vo labai daug miszkinu tru- 
sziu (kraliku). Jisai paspendi 
maisza indejo kvepąncziu lapu 
ir pasislepes lauke.

In keletą minutu du jauni 
kralikai, suvuocĮo žoles, sulin
do in maisza, katinas patrauko 
virvute ir sugavo abudu 'kra
liku.

(Su neiszpasakyt u
mu isz savo pasisekimo, kati
nas nubėgo tiesiog in karalisz- 
lia palociu, ir prasze tarnu, 
kad jis nori kalbėti su kara
liumi. Kada ji prileido pas 
karalių, jis žemai pafįikloniojo 

“Szviesiauses pone, 
asz noriu sudėti dovapa tuos 
du kraliku del tamistos, kaipo 
dovana nuo mano pono Mar
quis isz Carabas.”

Karalius meilei priėmė do
vana ir liepe katinui sudėti 
szirdinga padekayone del savo 
pono.

Per keliolika dienu katinas 
gaude visokius žvėris su savo 
nepaprastu gudrumu. Apart 
tu ka save ponui pamesze do: 
maisto, dar kas diena noszc 
karaliui. Jo Didybe Karalius 
labai norėjo asabisjskai pažint, 
praminta per kutina Grapa 
Marquis, bet Jokūbas neturėjo 
drapanų tinkamu stoti priešą 
karalių, todėl katinas liepe 
jam palaukti. v •

Viena diena katinas iszgtr- 
do kad karalius su karalaite 
žada važiuoti pasivažinti, jis 
parbėgės pasako Jokūbui, kad 
rytoj atsikėlęs eitu in upe 
maudytis netoli kelio kur ka- S «• 11 • v. . • I

ir tarė:

karalių,

tarnu

ralius ttirejo važiuoti.
Jokūbas stovėjo vandenijo 

drebėdamas’ nuo szalczio, 
kol neiszvido karaliszka ka
rieta atvažiuojanezia. Katinas 
iszvides karalių pradėjo szauk- 
ti: 44Gelbėkite! Gelbėkit! ba 
mano ponas, Grapas Marquis 
isz Carabas nuskens!” »
Karalius iszgMlės riksmu pa

žiurėjo per karietos’■ Įauga,*.ir 
pamate savo pažinstama ka
tiną, tuojaus liepe savo' parj 
ganis isztraukti Marquisa. 

’ Katinas papaskojo Karuliu, 
kad’ pleszykai pagavo jo 'pono

pa-

t

dVrtpanas’’ ir pabėgo, ’ bet tas 
btiVo netiesa^ katinas jo drąl- 
panas buvo paslėpęs po akme
niu. 4 Karalius prisakė * 
virszininkui kad kuogreiczlau- 
siai drapanas del Marquis, ir 
kada-Jokūbas pasirodo in tuos

1 ■ ». I A 1 • ‘ f ’ v •

savo

atnbsztus rubus iszrode, kaip

Matike
ŪeįilĮk

smul k i us t rupini ua..’

pas pjovėjus * ir paklausė ju
“A kokie <
prie ko jifel; priguli T **'įTie pri
guli prie

dirbanczius, visiem? liepe ta
pati sakyti ir karalius pradė
jo mislyti kad, Marquis isž Ca- 
rabos turi būti labai turtingas.

Katinas keliu bėgdamas pri
bėgo gražu palociu, kuris pri
gulėjo dideliam raganui vadi
namam “Smerczio Dievai/’ 
kuris buvo valdytojii visu lau
ku per kūrins karalius važiavo. 
Katinas drueziai pabaladojo in 
duris, ,ir pasakė tarnui, kad jis 
nori matyti namu savininka ir 
kad turis su juomi svaiJbit vei
kalą. Raganis priėmė kalina su 
paprastu žmogiszkumu, kokio 
nebuvo galima tikietis nuo ra
ganio, ir jiedu tuojau sėdo prie 
stalo ir pradėjo kal'boti.

4 4 Man buvo sakyta 
jo katinas raganui, 
turit galybe pasiversti in koki 
dideli žvėrį, kaip tai in leva ar-

I 
atsako užtikri- 
. 44Kad pertik-

■re;

Smerczio Dievas/

kala. Raganis priėmė katiną su

i 4
” kalbe- 
kad jus

ba sloniu/’
“Taip yra,’1 

naneziai raiganis 
rinti, jog-tą#- ką tu girdėjai yra 
tiesa, tu tuojans pamatysi, kad 
asz pasiversiu in lova.”
Kada katinas paregėjo priesz 

save stovinti lliaisu Ieva, 
ome didele įbaįme ji V '■ V> B ’
užsikabino ąnt stogo, o kad ant 
kojų turėjo czcbatiis tai buvo 
nelengva? darnas. Patol jis ten 
ant stogo sėdėjo pakol raganis 
neatsimaine atgal in 'žmogų ir 
j nokdama h liepe jam nulipti 
žemyn.
Katinas pripažino, kad jis la- 

f 
stebuklinga galybe.

,J» Pa
ir nieko ne 

laukdamas iszbego per duris ir 
užsikabino ąnt stogo, o kad ant 
kojų turėjo czcbątus tai buvo

ant stogo sėdėjo pakol raganis

bai iszsigando ir gyre
t .t 1 • • t

npreczia regėti
kuris-mane laibai užima-”

4 4 Kas tas per dai'gtas?” 
klausė raganius.

4 4

raganio 
t

pradėjo ant įgrindu szokineti. 
To tik katinui ir reikėjo, ir jin 
su žaibo greitumu szoko ant po 
linkės ir nukando jai galva. 
Tai tokiu bildu Raganis pabai
gė savo gyvenimą.
i .

žiąvo ant>kįcjuo
“rw- • • 1 rftit tftMku

kuris
h

_ • 
I

Tuomi laiku Karalius atva-

Katinas iszbego ant gonku pa 
;?itikti kahalių
dorins Jokūbas labai hhsidyyi 
no iszvydes savo, katiną stovin' 
ti artį goiiku /palocjaus, L 
kalbėjo in karalių:

PU'žpraszau jus Jusu Didybė 
in palociu tnano 'jiono Grafo 
Marquis isz Cara'bas”. ' f > r • i . • i •

nal karalaitei, 
i'szlipti isz karietos. Karalius 
su karalaite ėjo dftnrge o kati
nas vede juos in puikius paka- 
jus. Kada jie ėjo apžiūrinėdami 
pakajus, katinas nubėgo in. 
kuklia ir prisako kukorems ste-

i *
* »

Karalius prisiži urine jo gra
žumui ir iszmincziai Marquis 
ir jis suprato, kad ir jo duktė ji

sitikti; kahalių, 
dorins JoKU’h

Marquis padavė ranka jau- 
kad pagelbėti

liuoti pietus.

pamylejo.
Kada pavalgo gardžius pie

tus ir atsigėrė" brangio Kala-
breiszko'vyno, Karalius pava
dinęs Marquis — Jokūbą in pa- 
szali ir tarė:
jusu paežiu kaliezia grapas 
Marquis, kad jus kuogreieziau- 
siai nepasiliktumėt mano žen
tu.”

Marquis

Butu vien tik

nusižeminimusu 
priėmė karaliaus velijimus ir 
nepoilgo atsibuvo puiki svod- 

kur privažiavo daugybeba, kur privažiavo daugybe 
svecziu ir visi gražiai linksmi
nos per visa savaite.

Kas link' katino, Jokūbas 
padare ji užvaizdu savo dva
ro ir jam jau nereikejo dau- 

t su žiu r-ginus' gaudyti peles 
kems.

MOKSLINE ISZ ARET- 
METIK0S.

Daraktoris: — Petruk, jaigu 
gausi nuo manos tris obuolius, 
o nuo tėvo du. tai kiek bus”?

Petruką: — Nieko ne 'bus ba 
asz to negausiu.

‘Asz dar 
viena daiktu;

UŽ- Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula-

tok,
„ 'j m. r .

—,0..
t 4-

Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patamavima ir už- 
ganėdinima visame.

-nmi: .. i

.. r,.'--------- m*.- ‘ t:—

IN SKAITYTOJUS ♦
T

Hr Į
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A

I

I
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Asz labai noreczia regeli 
jus persivertusius in koki ma
ža vabalėli, kaip tai in pele,” 
atsake katinas- Bot asz mistinu 
kad jumis tas negalimą.”

4‘Pfu? -—knitėjo raganis, tai 
man nesą jokio sunkumo, žiu-!

< 1 J i 1 f •

į

H. J. HEISER &it CQ.
s ------------PARDAVĖJAI----------

K ■
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’ “Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers
; (Maszinos del Szlavimo)

” I

27 E. Ccptrc St., MAHANOY CITY.
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Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per

FRANK P. HARLEY
Ofisas Mahanoy ir Linden St. Dirbtuve 139 W. South St.

MAHANOY CITY, PA.
Bell Telefonas 326-J f ♦

' I .......................... !■■■■ ■■■.................  -

D EM A S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Phon. 211) MAHANOY CITY 

Teipgi 117 E. Centre St.

Iszprosiname Siutus už 35c ‘*^£8uf I

Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 
Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 

Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji 
o pribukime priimti darbaTelefonokite mumis

Mes perkame PIENĄ nog, 

RANG’S DAIRY 
.. .UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS...

■ ■ - ■ Pristatytas Ant Laiko
Telefonas 216-W

623 EAST PINE STREET

Preke Maži

M

MAHANOY CITY, PA.

I
r i

1 <

+

*KVIETKU*
v uz

Geriausios 
ruszies 

del visokiu pareikalavimu 
* * * žemiausias prekes ♦ * ♦ 

Visada galima gauti pas 
. JįŲKĘ^THE FLORIST 

Dabar Naujam Sztore 
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

CITY GARAGE
Pardavėjai BUICK Automobiliu

Garadžius. Visoki pataisimai ir 
visoki daigtai del automobiliu.

31*39 E. Vine St. Mahanoy City
Telefonas 465

I
I 
f

LIACHOWITZ 
JEWELRY STORE ..

Visokiu auksinu ir sidabrinu daigtu
Naujausios mados szliubiniu žiedu

Laikrodėliu ir laikrodžiu.^

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

.........*... ...................................... .............- -..............

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAl

*L 1 A ’’Padidina Fotografijas ir inaada 
in Fremus. Atnesskite Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Dr. A. T. Liachowitz
Jisai suteiks jumis atsakanti ro

dą ir egzaminą. .Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakanezius

I

VICTORIA THEATRE NAME

pritaikinsimo 
AKULORIUS.rėk asz tau . tąoja.us parodv- 

SIU. * Į
Taip , kalbėdamas Ra'ganis

11 *... ■R. ■ ■■' 1,1■ ■ ................ ......... ............... « i ■asas j_____ . __.ML
^^♦^♦♦^♦♦♦♦♦^♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦^♦♦t**J**J**X**Į**Į**J>fJ**Į**Į**J**j4*J**J**5gg

siu. *

HENRY FOX 
Pardavėjai 

.. • ❖
Fornicziu, Karpetu ir 

Pecziu 
❖

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia
■■

Taipgi Fonograpbs ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
Antras Floras, MAHANOY CITY

a r NUVAŽIUOS.

♦i*

? * * -i. r «

E.T.EV RETT
AP■ ir
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BANKS

4

1

1r

Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

X ■ n...

I '' >>■ t1 • ! ' '’LJ ‘ < |

Kreipkitės pas
I ; T" ė* *» ■ .\ » <( į M < * < F ' .1 f * V V I v

t »

mus ypatiszkai
• • ■ '• 1

fJ 
X

— Asz nežinau kaip tu vie
ną nuvažiuosi in Amerika. Taip
kalbėjo pats in paezia kuri va
žiavo in Amerika-

— Oi kodėl ne nuvažuosiu! 
Juk ir Juozas Galiniu drauge 
važiuos...

(D Hll

FACTORY SHOE STORE 
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geriausi Apsiavima.Dcl Viaoa ... 
Sseimynoa, už Pigias Prakasi 4 

___  . < 
121 WEST CENTRE STREETi 

MAHANOY CITY, PA.
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MADAM QUEEN APLLAIKE BLOGA OZEKI
Amos-— 44 
negeras’ ’

‘ Andy— Gzekis geras 4bet ji ji nori per greit ji sunaudoti.
Kodėl jo nepalaiko?”
Ąritas— <‘Jiji sąkoJjdgiiori gatavus*
czekio**
Teip-bėkit tolią.usLt pasaka.

Madam Queen sako; Andy, jog tavo czekis

I

czekio
pinigus wieton ?

I*

Amoiį he paliovos dod^ pinigus in bunka kas savaite į 
ir jo ėzekiai Vra geri. - ( ' į
Au<|y vią tik Ijulbą ajjie didelius 'biznius ir noezedinu 
pinigus. r’ •. . . ’ 4
Gaukite tu paprotį nuo Amos ir dekite kiek pinigu kas f

ir jo ėzekiai Vra geri.
.■ B

subatos vakaru in'K^hęhnhtb Bunka.

* I. If

f.
Įl

' (MERCHANTS BANKING TRUST GO.Ct arba per laiszka,
* musu agenta in jusu namus.

Tarime Du OUsub:
SHENANDOAH 

Shenandoah Heights 
TsUfonas 625-R

f - I , ' • • • 1 ! < •o prisiusime r
MAHANOY CITY, PA.

■ MEMBER OF THE ĘEDERAL RESERVE SYSTEM
-nr7’-, i ' K '

MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts.

’ TtMtnai S.J
----- i------ U-----------------

a*
§ Mandagiauses tas žmo

gus yra, kurio iszmintis juom

■...............  ■ ............................. ... ■ " ■■ I ............................ .....

pajautimus in kurios pats yra 
panaszus.

valdo ant kožnb žingsnio kuris 
pirmiausia ilgai mistiną, negu 
kad pradeda daryti. t M

§ Kožnas supranta tuosius

§ Senelei tai musu pažins- 
tami, kurie atsitraukinėja; to- 
del turime su jeis grąžei apei
vi t ir juosius palydėt.

tikras grafas.
Karalius užpraszo ji in ka-A-BE-CELA arba pradžia skaitymo it 

raszymo, del Lietuviszku vaiku.
• W. D. BOCZKAŪSKA8 - CO ,

MAHANOY CITY, PA,____ boti, bet kad Karalaite buvo

raszymo, del Lietuviszku valku. |5c .
• W. D. BOCZKAUSKAS - CO., . . rjeta. Jokūbas norėjo atsikaL kad pradeda daryti.
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