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DAUG NELAIMIU
SU AUTOMOBILIAIS.

— Trvs isz Mzei-Klm, N. Y.
mvnos John Archer likos 
musztais per tinki ant skerske- 
lio.

Turner, Ore. — Trys moteres 
ir dvi mergaites
Robertson likos nžmusztos per 
Southern Pacific truki.

W’illiamstown, W. Va.— 
gryždamns nuo anglekasiu 
sirinkimo motore Frano Bucze- 
ro ir sūnūs Jurgis likos už- 
muszti kaipo ir motore Sabo ir 
6 menesiu kūdikis per nnsiriti- 

nuo stataus

szei- 
už-

HHL—A^

Briggsai ir

Su-
sil-

ma atitOiVtibbiliaus 
kalno.

Lebanon, Pa. — Keturi jauni
vyrukai likos užmusztais kada
juju hutmnobilius nusviro nuo 
kelio trenkdamas in cimentinia 
siena prie tilto Conewago.

Per Laimi’diena, 
Nedelia, po visas 
jas užmuszta per atuomobilius 
ir kitu priežasezin no mažiau 
kaip 215 ypatų o sužeista. 342: 
prigėrė 19, oroplanai užmusze 
8 ir 12 nuo kitokiu priežasezin 
žuvo.

J n laika trijų metu, 
nuo 1927 meto Amerike 
mobiliai užmusze 100,000 ypa
tų o sužysta kouia tris kartus 
liek. Net baisu aipie tai pamis- 
Ivt n bet kvailiai sau isz to nie
ko nedaro ir varo automobilius.

Subata ir 
Suv. Vaisi i-

tai v ra 
auto-

DUKRELES ISZSIŽADEJ0 
SAVO SENOS MOTINOS.
No(v York, Mrs. Elzbietit, 

72 motu, buvo priversta užvesti 
teismą prieszais savo dvi dilg
terės, idant pripažytu jaja kai
po jujli motina, nes dukreles 
keli metai atgal iszsižadejo sa- 

nenorejo josibs 
ant

vo motinos ir 
visai pripažint ir suszelpti 
-senatvės. Sudus pripažino 
idant dukreles mokėtu motinai 
paženklinta suma pinigu ant 
josios p ra gyvenimo. — Beda 
ant svieto, jaigu vaikai isziža- 
da savo gimdytoju.

ikBPEJO PABAIGA SAVO 
GYVENIMO.

(’hieago. 
priesz savo mirti, 
Nichols; jauna motore, apreisz- 
ke szeimyhai, kad ji ji mirs už 
szesziu iHenii ir josios inspeji- 
m«s teisingai iszsipilde. Mat, 
Vvrna sirgdama buvo apimta 
letargu, o tarne mate savo gy
venimo pabaiga. Po 
isz<savo letargo, api’oiszke ap- 
siaiibtojams jos lovos, 
szęszias dienas mirs, o 
pępdkeĮe in amžina atsilsi, 
isz tiki’uju po tiek dienu užmi- 
gd ant amžiu.

Siūlas

— Szoszias dienas
Mrs. A’erna

pabudimui

kad in 
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NEPAKLAUSĖ PERSERGE- 
JIMO, LIKOS UŽMUSZTAS.

W hitley, Pa. — Kėlės dienas 
atgal, Vladas Struzik sapnavo 
kad likos užmusztas laike dar
bo, bet mažai temino ant tojo 
persergėjimo ir nuėjo dirbti. 
Stovėdamas prie szlopos ka
sykla, svarstydamas su savži- 
ne ar eit in darba ar ne, bet ant 
galo pergalėjo baime ir nusilei
do in kasvklas.
trisdeszimts pėdu, likos pagau-

Z-

Miejas apie

tas per (uszczia anglini karuka 
kuris jam nulaužo sprandu. U 
musztasis paliko paezia ir asz- 
tuonis mažus vaikus.

ISZPIOVE VABALA ISZ 
SZONO.

Jordans, N. Y. — Mikola Gar 
lock atvažiavo iii Readingo li
gonini! i ant rodos pas daktnra 
kad ji iszgydyt nuo skaudėjimo 
szone. Dvi sanvaites atgal Mi- 
'kui pradėjo augti kokia tai pus 
le ant kairio szono 
duoti jaja iszpiaitt.
perpiove pūsle, nemažai

])erpiautos 
pūsles iszbego gyvas vabalas 
tris kartus didesnis už bulvini 
vabala. Daktaras nusiimto va
balu del Cambridge universite
to ant tyrinėjimo.

KŪDIKIS PRIEŽASTE
MOTINOS MIRTIES.

ir nutarė 
Daktarai 

nusi-
stebėjo kada 'isz 

iszbego gyvas

Broxton, Md. — Aldona Ate 
metu, miri* nuo užtru-Kee, 23

cinlo kraujo nuo uždraskymo 
savo kūdikio. Motina tame lai
ke žindė kūdiki, o tas su nagu- 
ėzin užiireško’ jai veidu. Veidas 
iii kolos dienas baisiai suline 
per ka motina turėjo mirti nuo 
užtrueinto kraujo norints dak
tarai gana stengėsi iszgelbot 
gyvastį jaunai moterei.

J

ATMINTIS PO ZOKONINKU 
MARQUETTE.

'I’oledo, Ohio.— Darbininkai 
kasdami szulini užmiestyj prie 
statomo namo, rado gilumoja 
pusantro szimto, auksiniu kry
žių 14 coliu ilgio iszdeta su 
brangiais akmenais, 
cuziszku paraszu, 
kad kryžius surastas kape gar
saus inisijonieriaus zokoninko 
Jėzuito Maripiette, 
priesz 362 metus toje aplinki
nėje kada Prancuziszki misijo- 
nieriai atplaukė platini Kriksz- 
czionybia tarp laukiniu.

ri v

iszdeta
su Kran

kus parodo

kuris mirė

NESZIOJO NUKANSTA 
AUSI KISZENIUJE.

— Laike

TRYS VAIKAI SUDEGINO 
GIRTA ŽMOGŲ.

Rochester, N. Y. — Trvs vai- 
kai tukinti nuo 8 lyg 

girta Janu 
pririszo ji 

aplinkui 
uždoge ji 

Nelaimingas su
degė ant augliu. Visi vaikai li
kos uždaryti kalėjime.

1 Q • >

užtikia gulinti 
Wright, 69 metu, 
prie medžio, sukrovė 
])agaliu ir popiern 
ant “funiu ”.

met u,
‘s

ZIEGORELIS ISZGELBEJO 
JAM GYVASTĮ.

Provinces, Pa.
Briggs, eidamas isz savo kre
mo namo, likos užkluptas per
baildita kuris in ji szove. Viena 
kulka perėjo per ranka, 
per skrybėlių o treczia atsimu- 
sze nuo ziegorelio kuri Briggs 
nesziojo kiszenyja tuojaus prie 
szirdies. Kad nebūtu tarėjas 
ziegorelio, tai isztikruju kulka 
Hiil 11 perėjus per szirdi. Piktrt-' 
duris likos suimtas.

KzirdicM.

New Bedford, Pa. 
teismo sude už susimuszima 
advokatas J. P. Stern, užklau
si* Miko Archer, kur dingojo 
ausis. Archer be jokio atsaky
mo iszerne niikansta ausin isz 
kiszeniaiis ir parode 
kalbėdamas, buk jam ausi 
kando Edvardas 
laike musztvnes. t-
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BEDARBIS PAPAIKO
NUŽUDĖ SZEIMYNA.

Pittsburgh — Papaikes stai
ga! isz priežasties bedarbes ir 
neturėdamas pinigu ant užlai
kymo szeimynos, l*\ M. Pish, 50 
metu nuszove ant smert 
|Xi?zia Ada h 49 met u, 
nu Joną
miegojo, po tam pats sau pasi
darė mirti tuom paežiu bildu. 
Kaimvnai 
szu nies, 
s 
rado negyvus.

1 •
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W. I». BOCZKOWMtl, I’rw. A Mf.
F, W. nOcZiLOWKKi; MHon 42 METAS

sa v o 
savo su-

19 motu kada I ieje

si augini,s 
atėjo pažiūrėt i kas al- 

dtiko pas b'ishus ir visus tris

iszgi rde

MOTERĖLES GALITE 
PLAKT KAILI 

SAVO VYRAMS.
—• Slidžia 

vyra,

ir draugavo

W ilmington, Del. 
tyrinėdamas jiriesz savo 
kuris taukiai k'iimszcziuodavo 
savo prisiogolia,
su svetimom moterim, nuspren
dė,- kad motore 
vyra draugj 
toros, gali panaudot no tik pa
niekinimo žodžius bet ir kumsz 
ežia idant priversti ji eiti na
mo. Toja motorėli* yra pati mu
rino Rov Preston’o ir labai isz t 
to nusprendimo nudžiugo.

užtikus savo 
ysteje svetimos mo

Pontiac, Mich., Rugp., 
Keturios mažos mesgaiti'

4 MAŽOS MERGAITES 
PADEGUSIOS 40 NAMU.

29.— 
s, ku

ri u vyriausia yra 15-kos ir jau
niausia 8 metu amžiaus, gy
ventojo l?loyd (To i šeri o dukte
rys prisipažino, kad per pas
taras kelias sivnvaites jos pa
degusios apie keturiasdesziml < •' 1 ' t ’ 1 • r 1 a ' .4 • l ’L’- * K * « ’ ' *■•>"!, 4 ’0, 
0 paskui Athense, in kur ju tė
vai neseniai persikėle

Nuolat iniai 
rai,

trobesiu, pirma I »att le ( TOhki

JAI PASEKMINGAI AT- 
LEKE IN AMERIKA. K

Penki liikstan-New York
ežiui žmonių pasveikino Frau-
euzi szk us- lekioti >j 11 s 
Coste ir Bellonte kurie atlėkė 
isz Fra imi jos tiesiog in 
Yorka Ftarniiiko vakaru, 
darvdami 4,100 imvlias iu laika 
37 valaiidlls ir 18 miliutas. Ke
liom* buVo labai 
miglota it viesulihga.

Kada Firaneuziti apie tai 
girdo Paryžiuje
(

~uwii.ii Iii.II II, H .11IXI mI illltW, i,n ,n^11,111*yw

Isz Visu Szaliu
j ■—  ♦   
MOTERES SUVALGĖ SAVO

knpit<Hin

ISZTRAUKAS PASKANDY
i "H H 
I IISZ LI ETUVOSTUS SKALBUS ISZ 

DUNAJAUS.
Budapeszt, \rengrai. — Pro- 

fesoris J i ha r Gereviez, 
vai džei

į

PERKŪNIJA SUDEGINO 
DAUG TROBESIU IR 
INVAIRAUS TURTO.

Sziauliu apskr., Krukiu vals. 
Karklines kaime perkūnija už
degi* .Juozo Vainausko ūki. l’g- 
II i s sunaikino 1 varta ir dvi dar
žines buvusias po vienu stogu. 
Taip pat sudegi* 2 arkliai. I 
kiaule ir daug paszaro.

Be to, ta pat diena Kėdainių 
apskr., Zomaiczio valscz., Gi- 
deikonjo k., sudegi* A. Bagai- 
szo trys tvartai, dvi <laržines.

o liepsnoje* gyvu
liai ir paszaros.

Liepos men. .”>0 d., 14 vai. 
Bokiszkio apskr., praūžė smar
ki audra su perkūnija. Perku- 

Kamaju valscz., 
Vaiczioniu kainu* Antano Kir
lio ūki. Liepsna tunai apoine 
visa ūki ir gelbėti žilstanti tur
tą 
gyvenamas namas su visais 
daiktais, svirnas su grūdais 
ir milinis ir tvarias, kuriame 
buvo 4 kiaules ir paukszeziai. 
Nuostoliai labai dideli, 
nebuvo apdraustas.

i ateiki? 
iszkelimo 

upes Dunojaus

•i
ii’ lį

VYRUS.
l’nyannezi, Zanzibar. — Pa

mot eres 
už nužudinima ir iszvirima sa
vo vyru, kuriuos po tam suval
gė. Mot eros mirė 

norėdamos

New licije aresztavojo dvi 
pa

pavojinga,
gė.
t odei
nuo budinės mirties

k m įėji

(In
kilo didelis 

Ižiaugsmhs, vieni kitus buezia- 
vo ant ulVezios ir visas 
mas snstdjo.

Manomu kad isz czionais le- 
kiotojai n'iileks iii Pietine Ame
rika. Buviji lai pavojingesni* ke- 

kid plione m;
FTaneija.

ŽENKLAS NUO MIRUSIO 
VYRO.

Philadelphia.
Lans'borgj
troito apib mirti savo vyro, in 

ant už- 
valauda ir

la ml Bergo in

Mrs. ICmma 
nplaiko žinia isz l)e-

Ta paezia

laiko ja ja už 
kanka rodos

kone badu, 
iszsigel liet i 
,nužudė sa

vo vyrus ir ju mesa maitinosi 
kelis menesius, nes tvip abi 
nusprendi* ir po nusprendimui 
padare kitip nutari* ar
badu ar papildyti žiidinst.v ir 
tol< i u bildu p ra i įgyt savo gy
vautos. Nutarė ant paskutinio 
ir teip padare.

u žinau ima 
isz dugno upes Dunojaus du 
laivus, kurie nuskendo 400 me
tu atgal uplinkineji* Osfrzyho- 

dide- 
kiirie likos pas- 

kandytais per Turkus laike ka
res.

l’iejei laivai gabeno

mi r t i

Kada jnju už
klausta, kur juju vyrai dingo,
abidvi atsake* 
‘ ‘ mot eriszka

kai! nuėjo 
rojų.’’

NEPAPRASTA PORA.

m

mo. T
Ii ils skarbus

2 arkliai.

I 
I
J

DIEVAS ŽINO KA DARO.
Pan iki, Lenk. — Praeita Pa- 

nedeli ketino atsibūti ezionais 
vinezevone Petro Petlako, nes 
dvi dienas priesz tai, kirmėlė 
i n kando jam in ranka kada 
dirbo ant lauko. Ranka baisai 
sutino ir buvo pavojui mirties 
todėl Veselka likos pertraukta

— -----------------------

mazgu moterystes
ne.

naszliu,

jam in ranka

I, Taip pat žuv
■ 
I

1 s I

nija padegė 1iir Petlakas dabar nežino ar kv. 
d a susi r isz 
su savo mvlema ar

Peliukas yra naszliu, o terp 
žmonių pasklydo paskalas, kad 
tai bausme Dievo už uedalai- 
kyma žodžio pirmutiniai pa
ežiai, kuriai prižade ji

Geneva, Szvaicarije. — Ni
ka lojus Stauffer, insimylejo iu 
18 metu mergina kuri neturė
jo ranku ne kojų ir rodėsi per 
deszimts metu su cirkusais. 
Ant galo susitarė apsivesti, bet 
savininkas 
apie tai 
mergina
ma kontrakto 

mergina

galima. Sudegėnebe buvo 
namas su 

svirnas su
ill

bausme Dievo 
žodžio pirmu!iniai

>, kad su 
kita moterį* niekados nesusirisz. 
mazgu moterystes. I'kisei rkuso 

girdėti ir
apsk aust i 

o reike

nenorėjo 
kerszino 

už sulauži- 
žinotr 

kad mergina pritrauk i nėjo
daug žmonių isz ko savininkas 
turėjo gera pelną.

Stauffer apskundė 
ka iii suda už nedora pasielgi
mu. su savo mvlema.
aresztavojo savininku o Stauf- 

glebi Sa\ 
mylema, nuriesze in bažnyczla

kur buvo iszvažiavos 
darbio.
diėna kada gulėjo lovoja, paju
to kad kas tokis 
rankos su.szalta
kad tai buvo ranka nebasznin- 
ko. Paszauke savo'su n u nuo vi r 
szaus, kuriam apsakė laji atsi
tikima, siinus apnudszino moli
na ir nuėjo gult.
ąplaike telegrama 
vyras likos užmusztas per sun
ku troka kndu skubino 
isz darbo.

. f

SŪNŪS ' PERKIRTO MOTI 
NAI GALVA SU KIRVIU.
Highland, ()hio. ~ Jack 

Dalim dasileido baisaus darbo 
ana diena o tame buvo priežas
tis naudojimo morpinos ir kada 
naudodavo laja trucyzna tuom- 
laikiniai netekdavo proto. 'Tai
gi laike tokio valandinio pa pui
kinio, ])agriebc. kirvi kirsda
mas motinai in galva, o kada 
nelaiminga motina suklikus 
griuvo ant grindų, pasiutėlis 
pats sau perpiove gerkle. Kai

leli ksmo ne

Ant rytojaus
kad josios

namo

feris pasiėmė^ iii

savi įmi

I Micije

o

VIESULĄ SUNAIKINO 
SANTO DAMINGO.

Havana, Kuba. — Telegra
mai pranesza 
sula sunaikino visa miestą San 
to Domingo Seredoje po piet. 
Vejas lame laike puti* 160 my
liu anl valandos.

Bledes yra nnlžiniszkos.'Kiek 
pražuvo žmoni u tai da nežlhin, • ’ <1 ■•* » O J f t l
bet mieste gyveno apie milijo
nas gyventoju, yra tai sala tu
rinti 19,300 keturkanipiniu my
liu. Tolimesniu žinių negalima 

sutra
il ra tu, bet 

manoma kad bledes baisios.
— — ■,... 4

Paskutines Žinutes

T * 
buk smarki vie-

gyveno apie nulijo-

vai.. Bad- 
manevru 

garveži su trauki-

MIRTINAI SUSPAUSTAS
VAGONU DERINTOJAS.

Bugpinezio 3 d., 23 
viliszkio stot v laike 
sukabinant
nio sąstatu buvo mirtinai sus
paustas vagonu derintojas An
tanas Rimkus, 34 m.

roKibzkio VALS'CZlUl 
PASIKORĖ 20 METU 

JAUNIKAITIS.
k’okiszkio valscziuj, Didejos 

kaime pasikorė Antanas Gali
nis 20 m., Veilama kvota. Prie
žastis dar nežinoma.

« Ifl »
ir suvsi vineziavojo. Laike vi ligyvent i.

gais-
nebnvo

v i et u
Paga-

misteringi 
kuriu priežastis 

galima susekti, šukele 
ant kojų.

liau viena mažu padegėju bu-
ji iszdave ir sa-

ezevones, nuotaka 
bijo savo mylemo.

ra d os i gle-

vvriausvbes

vo sugauta, 
vo seseris.

\ yriausioji padegėju, Doro
thy, prisipažino, kar pirma ji 
padegus namus savo kaimyno, 
kurio ji nekentusi. Gaisras Ir 
jo g 
“thrill.
vo levu namus, ir kai su tėvais 
persikėle in A t hens gyventi, 
ji prisikalbinus ir savo sesutes 
dalyvauti padegimuose.

o
k i rvi 

galva, 
moti na 
gri udu,

gesinimas davės jai didelio
J) I’o (o ji sudeginus sa

g wont i

Nepapras-

METE ‘DRUSKINE BOMBA’ 
ANT SUNAUS.

Allentown, Pa.
ta istorija pasakė 16 metu Pet
rukas Madenski, isz Siegersvil- 

ima les del policijos, kada ji 'paėmė 1.4 v • . iin ligonbuto su sužeista ranka 
ir daugeli žaiduliu ant viso jo 
kimo.

slidžiai, 
nu- 

Dughort vO

Petrukas pasakė, 
tėvas padare 
bus“ 
kės. T 
dogo viena isz bombų 
ant jojo, sužeisdamas ji baisiai.

buk jojo 
“druskines bom‘- 

su kurioms naikino žiur- 
Tevas ant jojo užpyko, už- 

ir mete

sudegė bai

in

Broliukas sura- 
dežutia zapalku,

BROLELIS UŽDEGE SAVO 
SESUTIA.

Trenton, N. J. — Kinte Mio- 
)a, keturi u mot u,
si uosiu kaukesiu' ana diena. 
Motina paliko mažiulelia po 
priežiūra szesziu metu brolelio 
ant virszaus. 
do A kur ten
uždegi* sesutes szlebukes ir isz 

__ William! baimes nubėgo žemyn hieko ne 
sakydamas apie tai motinai. 
Kada motina suuodė durnus, 
nubėgo ant virszaus, bot jau 
buvo per volu, nes mergaite su
degė ant smert.

Brewers, Pa. 
V. B. Waterson, 
stovėdami per arti ugnies; ku
ria sukūrė kiti vaikai, užside-

kita

— ’ Du vaikai
2 ir 4 metu

mynai subėgo aut 
laimingos motinos tuojaus nu
vežė in ligonbuto, 
daktarai isZgelbos jai 
bet nelabas sūnus mirė trum
pam laike po tam.

ku r badai 
g v vast i

NUŽUDĖ PACZIA IR PATS 
SAVE; BEDARBE

• PRIEŽASTE.
Sharon, Pa. — Jonas Szarisz 

ki, levas devyniii vaiku, nuszo- 
ve ant smert 
tam nubėgo in

savo paezia
O‘ 

sau atėmė gy vaši i. 
suims Jonas 23 metu, 
policijai, buk levas buvo labai 
nusiminęs isz priežasties netu
rėjimo darbo ir buvo .privers
tas skolyt pinigu ant 
idant apmokėti skolas ir 
kiai su motina burdavosi. 

,,     , I,. ■
FARMERIS RADO $50,000

4 l v

, po 
i r raitė ir pats 

V vriausias 
pasuke

pinigu namo 
tan-

7 į

TVARTE.
i'SS,

DEGINO KŪDIKI ANT 
(> PECZIAUS.

(Iraysville, Va. — Miss Mar
jory Mariotte, 16 melu mergai
te, kada gaspadino iszejo
miestą su reikalu paėmė ketu
rių menesiu kūdiki isz vyges ir 
pradėjo pridostiiiot prie karsz- 
to pocziaus. Ant riksmo kūdi
kio subėgo kaiminkos ir atemo 
nuo merginos, nuneszdami ipas 
daktaru. Mergina likos areszla- 
vota, o kada sėdžia josios iiž- 
klause <lel ko taip padare mer
gina atsake: tasai kūdikis 

maniau 
kad jame pats velnias turi sė
dėti kad neduoda vaikui ramy
bes, todėl norėjau ji iszde-

i< 
nuolatos roke ir roke,

go Hzlebutes ir baigiu npsidogL gintP. Mergina uždaryta prio^
■ 1.1 jno. l n ' .. ~ glaudo ja del ipanus^eliu,1

j a
* J T M ' 'i

Webster, Mass. — Jonas 
Hoening isz W ilsonville rado 
maža turteli senuosia bumasz- 
kuosia kada czy^tino tvaiTa 
ant laimios “'The Old Carlton 
Place. ”

Pinigu rado in $50,000. Ne- 
kurios bumaszkos į 
1790 meto turi mib penkių 1\ 
tukstanezio doleriu verties, t

The Old Čarli on

paeina isz.
>rg

BOLSZEVIKAI SZERE 
KIAULES SU LAVONAIS. 
Moskva, Bosijo.

kio tai laiko bolszevikai pradė
jo augint kiaules. Tame tiks
le padirbo didelius katilus in 
kuriuos deda visokius liku- 
ezius verda ir 'szere kiaulėms. 
O. kad tiejei katilai kasztavo 
daug o likucziu mažai turėda
vo, todėl rinko lavonus
ulycziu ir tuosius ka nuszari
da vo czeka, dėdavo iii katilus 
ir virdavo del kiaulių.

greitai pasklydo 
Bosiję ir apie tai visi kalba su
nusistebėjimu. Norints darbi
ninkai yra alkani bet kiaulie
nos ne nori visai valgyt, kuri 
likos iszpeneta su lavonais.

nuo

apie lai
Žino

po

PO 33 METU
RADO DINGUSIUS 

BALONISTUS.
Tromsoo, Norvegijoje. — (lai 

atsimins, 
kaip Andre su savo draugais 
iszleko balonu jeszkoti Žiemi
nio poliaus 33 nietai atgal ir 
daugiau isz ten nesugryžo ir 

girdėt. 
Sztai kėlės sanvaites juju 
szalusie, lavonai, p“ °’’ ■ a ■ . . .

nekurie skaitytojai 
su savo

__ i 33 metai• • daugiau isz ten
nieko nebuvo apie ji

su-
, po 3.) metu 

likos surasti’per laivorius lai- 
veskund ir atgabenti na-x’0 S 

mo ant palaidojimo.

Amlrc su dviem draugais isz- 
leki* balonu jeszkoti Žieminio 
poliaus 1897 mete ir nuo tojo 
laiko buvo dinge. Lavonai visu 
buvo gerai užlaikyti. Ka tiejei
narsunai turėjo iszkentet, |arp 
lediniu kalnu tai niekas to ne 
dasiipras.

MILIJONAS BEDARBIU 
ROSIJOL

Moskva, Bosiję. — Pagal 
valdžios* suraszas tai Bosijo!

SUDEGE ANT SMERT
Minersville, Pa. — Vladas

Rimkeviczius, 23 motu, sudege 
ant smert kada miegojo tusz- 
cziam tvarto. Policija joszko jo
draugo, kuris su juom draugo sziadion randasi milijonas žmo 

vėliaus dingo.
Tvarto tame laiko nesirado jo-.
kios ugnies. . ____l. | kaip*vaidže -garsina.

i ' ' ■

miegojo, 'bet

klos ugnies. .".L,

niu be .darbo. Manoma, kad te
nai yra dauginiu bedarbiu r no

aplaikyt isz priežasties 
kušiu telegrafiniu

V Neapolins, Italija.—: Ame- 
rikoniszkas konzulis Randolph 
Robinson isz New Yorko, už- 
simuszi* t’tarninko ryta nupul- 
damas nuo balkono savo liete
lio kuriame gyveno.

1f Chicago.
kilo kendžiu fabrike in Great 
Lakos Steamship Co., magazi
ne, padare bledes ant 1,500,000 
doleriu. Ant giliuko lietus pri
sidėjo prie užgesinimo 
uos.

1[ Trieste*,
Jugo Skivoku ir Italu 
žiaus kilo susirėmimas sargu, 
kuriami* užmuszta keli sargai.

PERKŪNAS UŽMUSZE 
ŪKININKĄ.

Žeimelio valscziuj perkūnas 
užmusze ūkininke Teodorali kini ako 
Juodiene 50 m.

Ugnis, kuri

Italije. —’ Ant 
rūbe

JAUNIKIS.

Pasitinka du geri sėbrai, kur 
jiedu nesimato gera laika.

—? Na ka, ar vis esi jauni
kiu Mares?

— Jau paloviai! juom bu-
t ie.

—-.. .’Į'ai ir gerai padarini, ba 
tai kvaila mergina ir tingine, 
ji m* del tavęs.

nikiu ne esu nes1 
mi*lu Ii kims josios vyru..,

BURDINOIERIS.

Teisybe, jau josios jau- 
priesz puse

3 D

Burjingliosis užpuolė ant sn- 
vo burdiugioriaus:

— Asz tau tu rupiiže pliro- 
dysiu mano mergaite paikinti 
Pžinusziu kaip szuni, jaigu pa
matysiu t lipi liejant apie mergi
na,

dor,*kas tavo per bmlas! Su 
gaspadine no valia siaust, tai 
anz gi:eiinuosi,vprio Onutės.
Tai kibą valnas kmjusl...

I*

Jan asz nežinau, gaspa-

MIRTINAI SUVAŽINĖTAS 
GRYŽTAS NAMO 

ŪKININKAS.
Sziauliai. — Beržines kaiin. 

Sziauliu v., ūkininkas Kazys 
Mendelis nakt i in 2 Bngpiuczio 
apie 24 vai. ėjo namo isz Sziau
liu. no laiku in Szianlius va
žiavo Edvllszteino kroviniu au
tomobilis su szoteriu Petru 
Ma reinkeviezinm. 
aiszkintomis aplinkybėmis au- 

nuverte nuo kojų 
ūkininką ir mirtinai ji suvažD 
nėjo.

Policije sulaikė szoferi. La
vonas atgabentas in Szianlius,

su szoteriu
Dar neisz-

t

tornobilis

Isz
ru ir ihregistrnotn 123.
iszdege apie 44S ha

MISZK0 GAISRAI, 
viso sziemet iniszko ga1s- 

Plolo 
., nuostoliu

padaryta už 120,000 litu. Din-* 
gaisras buvo Juros 

urėdijoj, kur vienji kartu isz-
žiausias

doge 80 lin jaunuolyno, isz ko 
buvo apie (i,(MX) litu nuostoliu. 
Drauge su miszku sud<kge 
delis, padaręs 85,(XM) litu 
si oi i u.

Daugiausia gaisru buvo Ma- 
ięikiHjUrydijnj Szakiu ir

san- 
HUO-.

po (40) ir Lauke-

PASAKA.
Motin ar tu mėgsti paša-

kas ?
Mėgstu, dukrele.
Ar pasakyt.
Kode! ne?
O ar ne pykši už tai!
Ne.' .
Buvau kremuose, su Jo-

— mi, tai jaueziu, kad bus nogo- 
ran.,* ■ c»Giuji _ j _į' >>* * < j <11 ’ I ■*»,. n mum « i' MmA



į
Kas Girdėt
Ant viso svieto randasi apie 

GO tukstaneziai kriitamuju pa
veikslu teatru ir teat relių. Isz 
tojo sknitlians 1 tukstaneziai 
randasi Suv. Vaisi įjosią, 5,500 
Vokietijoj, 4,.500 Angį i joj,4,000 
Franci joj, 2,000 Italijoj ir 2,(MM) 
visoje Azijoj.

Automobiliu kompanija Gen
eral Motors apgarsino, Įnik in 
laika pirmutiniu *zesziu mene
siu sziu metu padirbo 679,672 
automobiliu o praeita meta 
tam paežiam Įniko pardavė 929 
334. O kas darosi su kitais fa
brikais!

' M4 r I
i

NORWEGIJOS NAUJAS

r ijmi t

A į sitikimas su
a ’ H 

ih.
, ■ •

ABROZU S.P.
MARIJOS

Buvo tai 1519 meto. Baiisį 
kolera smaugė gyventojus 
Szvaiearijos. Miesteli jo Zofin- 

gyveno varginga naszle 
Ona Dulilkar 

f

PETRAS^SANDOK.^
/' ,,S 4 ' > / ' 4

Meto 1823 vidnmioktije Ra- 
domo atsibuvinejo didele pa-
rodą vaiskava. Daugybe žmo-

A A A . m *. - -

gon
■ turėdama du 

vaikuczius. Apsiggo strigai 
vaikai ant k o loro a o moįinn

REMIJNISZKAS ;
APSAKIMAS

i f 1 s U

J

Ilumimijos seni gyventojai

>!l

t*

Ana diena ant tūlos ulyczios 
Brooklyn, N. Y., 
sužeistas 76 metu Harry 
Brooks per automobiliu, o pa
kauktas daktaras apreiszke, 
kad žaidulei taip yra pavojin
gi, kad negalima ji vvežti in li- 
gonbuti ir operacija turi būti 
padaryta tuojau* ant ulyczios. 

viską* yra galima, 
atlieszv operacijos sta- 

atsiszauke

miesto likos 
metu

MINISTERIS.
Hoffman PliilUp isz Wash

ington, D. (’., likos paženklin
tas nauju 
nisterin in Norwogija.

., likos 
Amerikoniszku mi-

tautiszku kapiniu, nes Vatika
ne nesiranda vietos ant kapiniu 
del amžino atsilsiu Vatikano 
gyventoju.

atsilsio

Amerike 
Zmony 
la isz 
kelia* norses 
operacija rodos ligonbuteje 
policija nvpriįeidinėjo 
arti ir visa operacija pasibaigė 
in 25 miliutas o per taji laika 
visas krutėjimas ant ulyczios 
likos sulaikytas per policija.Po 
operacijai 
vežta.* in 
tarai apreiszke, kad visas 
l ojus dingo.

ambuianso, 
o daktaras dare

o
žiopliu

Brooksas likos al- 
ligonbuti kur dak 

pa-

Ve 
>akvdamas: a *

o

ne

likn-

Szis atsitikimas gal būti 
vienam geru pamokinimu,todėl 
ji czionais patalpiname:

Tula* Žydas, mirdamas, dū
savo prieteliui 5(H) doleriu 

Kiek nori, duok
mano likusiai paežiai, 
sius pa*ilik sail.” Prietel’is taip 
suprato, davė naszliai 50 dole
riu, o likusius pasiliko sau. 
Naszle nuėjo pas rabi na ant ro- 

^os ir skundu. Rabinas pa*i- 
*zauke pas save 
kiszka prieteli ir sako jam:

“Kaip velionis tau sake mir
damas!“

‘‘ Pasakė:

pasilik sail.

Suv. Valstijai yra valdomi 
per 59 ypatus kurios turi visa 
sklypą savo rankosia. 'Tegul ir 
taip luina, bet butu gerai idant 

surastu 
kokie

tiojei 59 milijonieriai 
būda ant sunkiu laiku, 
sziadien vieszpatauja Amerike. 
Turcziai tankiai kalba, kad jai- 
gu jie valdytu sklypą, tai Ame- 
riko vieszpatautu gerove.

Gerove gal ir vieszpatauja 
bet ne del darbininku,
del lurcziu, nes darbininkas ne 
nori iszrinkti ant urėdu savo 

Ne! Darbininkai v ra 
privevrsti iszrinkti ant urėdu 
tokius, ka turi daug pinigu, po 
tani vela rugoja, kad juos pri
apą ud i ne ja.

buvo dideliam nipestijc idant 
ne numirtu. Bet turėjo vilti 
S. P. Marijui ir atlankydavo 
maža koplyczaite užmiestij<r, 
kur prižadėjo, jeigu vaikai, 
pasveiks tai atnaujins koply
czaite.

Kada sugryžo namon ,rado 
vaikuczius sedinezius lovelėje 
bovindamiesi terp saves suvis 
iszgydyti. Kas apraszys džiau
gsmą motinos? Pažino tuojaus 
pagelba Marijos. Naszle buvo 
vargsze ir m* galėjo teip grei
tai iszpildyt duota savo priža
dėjimą. Nuo tosios dienos czc- 
dino kiek galėdama idant ga
lėtu atnaujini koplyczaite. Be; 
tasai ęzedymas užtruko 
ba reikėjo iszmaityt save 
vaikuczius.

Tame tai laiko atsirado ko
kis tai atskalūnas, kuris žmo
nis mokino buk ne reike atida-

niu susirinko net isz toliiRės 
niu kaimu, pusižiopsot ant gli
tu vaisku kuriomi ant puikaus 
arklio majoras Petras Sando
kas, ant kurio turėjo aki at
kreipta.

Majoras isz pradžios savo 
dinsto buvo pasidavęs in Prū
sini vaiska nes kada Francu-j

isz pradžios

liktai

žmonių.

kož- 
testa

il* padali-

da ir sziandien apsakinėja so- 
noviszka apsakymu apie kliosz-
tori, kurio urnai da ir sziandien 
stovį ant kalnelio. Prie kliosz- 
toriaųs stovi devyni dideli ak
menys o tarp tu czystas szuli- 
nis vandens vadinamu “Manol-

♦ i r

K Važiuokime m Lietuva
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juro Keliu 

per KLAIPEDA
Greitas susisieklrinato :Via {Copenhagen

Malonus Patarnavimas
Puiku* Laivai
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les szulinis“ kurio pradžia bu
vo labai liūdna.

Daugelis metu atgalios kokis 
tai R u m n n i szk a s ka re i v i s va r- < 
du Nėgėmis gavosi in nevalo 
Turkiszko sultono Sėjimo. Bū
damas nevalioja praleidinejo 
laika lavinime arkitekturos 
(statymu namu) o supratęs ge
rai savo profesija, apsiėmė pri
žiūrėti statymu pnikio Turkisz
ko maldnamio. Sultonas pra
džiugo taip puikiu darbu apdo
vanojo kareivi Negena liuosy- 
be ir liepe gabenti in savo tėvy
nių panaszu mat ori oi a ant sta
tymo sau palociaus.

Paimdamas su savim devy- 
nis goriausius darbininkus in 
Rumunija, nutarė pastatyti 
maldnami ant garbes savo liuo- 
sybos, kokio kito nesirado vi
sam sklypo.

Iszrinkus puikia vieta, 
Į dėjo statymu maldnamio, bet 
darbininku stengimai ėjo ant 
niek, nes po kožnai nakeziai 
piktos dvasios sunaikino visa 
darba kas buvo per diena pa
statyta.

Viena nakti 
darbininku vardu Manoli turė
jo nepaprasta sapnu. (Slaptin
gas balsas ji apserginejo 'buk 
pradėtas maldnhmis niekad ne 
bus užbaigtas jaigu ne inmurys 
in mums gyva motore kuri pir
miausia pasirodys isz ryto prie 
tosios vietos.

Pabudęs isz miego Manolis 
apsako apie savo sapna *****

l)O N. LA SALLE ST. 
CHICAGO, ILL.
- ■ ■ ■ 'r -

zai Prusus iszvare isz Lenkijos I 
1806 mete, Petras perėjo in ar
mija Vamavines kunigaiksz- 
tytes ir kas diena jojo nuopel
nai didinosi.

Žalniorei ji labai mylėjo o 
vyriausybę guodojo ir su junm 
malonei draugavo, o ir da di
desne mylesta ingijo per vie
na aplinkenybtf apie kuria 
jums apsakysiu.

Mete 1813, kaijS jau auks’z- 
cziau pasakyta atsibuvinejo 
paroda vaiskava. Vaiskus turė
jo ant keliu minutu pasilsi, 
davio žinia Sandokui, jog ko
kie tai mužikai isz Unijavo no- 

1 Iri su juom pasimatyti.
Majoras liepė juosius tuo jaus 

paszaukt ir sztai mužikas su 
žila ilga sermėga, draugia su 
savo paežiu prisiurlino in tar
pa aficieriu adjutantu ir kapi-

i su 
blizganteis szalfais ir puikios 

Pa‘ I szoblem.
Mužikas su savo pAczia ne 

dryso pakelt akiu ant tu pul-

37 WHIT* HALL ST. 
NEW YORK, N.Y.
T—

btidu galėtu nulipt >bet visi ra-
do mirti geisdami nulipt nwr

i, likos •
in dide-

stogo o puldami žemyn 
permanyti per deives i 
liūs akmenis kurie da ir szian
dien guli prie tujų mnrn.

Tik Mrtnolis vienas 
mislino
IsMgirdes viena diena baisa sa
vo 
ti

ilgai
ir

nu t tire

p ra-

vineti pnguodoncs n'broznms. (onn> puikei pnsirbdžiusin
Jojo mokyt i nei ne atsimyne 
ant mokslo Bažnyczios, jog 
guodone nesiduoda paeziame 
abrozui, nes tik tam, kuri ta
sai abrozas ] 
visus abrozns bažnycziosia f ‘ 
namuosia. Ir naszle Bullikarto
ne t
t i persekiojimu atskalūno, pas-

perstoto, naikino ponu; nes da buvo didesnis 
L . ' 11 dyvas, kada mylomas no visu

—r. -.----- ? ’ Į majoras nuszoko nuo arklio,nuo arklio 
šitnegalėdama, ilgiau pauesz-1 puolė mužikams in kojas, 

tanavijo apleisti miesteli o per- 
sineszti kur kitur. Tame mie-

szauksmu.
— Tėve mano, motin mano!
Tasai papuosztas kryžeis ir

rijo pneme vaikus isz.ejo in pž- medn]eis lenkėsi iii kojas te-
inmiešti ir ketino nusiduoti

Koplyczaite idant paiimti Isz | mo no numirė.
Visiems pradėjo isz akiu 

aszaros byrėti.
tenais abroza S. P. Marijos.
Kada pribuvo prie koplycza*

varas kurie vos no susijudini-

tęs jau rado lenais atskalūnus milaszirdystia Dievo,
Visi laimino 

kuris

vyriausias isz*T

drau’gams ir visi prisiege 9

savo
jog

ne 
apie i szs i ge 1 be j ima.

mylemos paezinles szauken-!
“Manoji, Manoli!“ Szoko, 

nuo stogo, o aszaros, kurias isz-1 
liejo isz skausmo szirdies paki
lo in szulini kuri žmones prami-

“Manolo szuiiniu”. —
Verte F.W.S.B.

ne

< 4 9 9 Szoko

Lietuviszki Bonai
,» 1 r * - . ► * *
„f fl—■ ■—1H .1 ■ ■« .1 .1.1—     —■

Jei norit pirkt ax parduot 
gaunant gera kaina, raso
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

K. RĖKLAITIS
Liet utį szkas Graborius

JUOKAI
Lietuvis,

o

Laidoja numirėliu* pa- 
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
Tinke moterems. Priet-

I

Vienas grinoris, 
pribuvęs in Ilarissburga, 
norėdamas valgyt, ne galėjo su 
si kalbėt su Amerikonais, tai 
rode su rankoms visaip ir isz- 

M A A

sižiojas rodo burna.

namos prekes.
516 W. Spruca Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

sižiojas rodo burna. Žmonis 
mislidami, jog jam danti gele^ 
parode su pirsztu narna danti
nio daktaro. Tas inejes volei 
prądejo saviszkai rodyt. Dan
tinis daktaras ilgai ne laukda
mas, liepe sėst, o paemes rep- 
liukes pradėjo taisytis traukt, 
Grinorys supratęs, paszolęo Ir 
pradėjo ciela gerkle szaukt. 
Tame inbego du mokinei dan
tinio, pagriebė pasodino grino
ri ir priverstinai iszlupo svei
ka danti ir da priverto 50 centu 
užmokėt. Grinorys iszsigavea 
ant ulyczios, durno ant vagza-- 
lūs (dipo) ir nudūmė in Pitls-d 
burga o in nedelia rasze gro- 
mata pas levus ir pažystamus: 
“Brangus Tcvelei! Tegul ji 
paraloi taji Amerika, vos vi o* 

I na miestą davaževau kada isz- 
lipau isz vagono ir prasziau | 
valgyt, tuojaus už tad likaus 

I nuvestu pas koki tai rakali ir 
I viena danti man iszlupo o da 
ir turėjau užmokėt 50 centu/ 
ka bus ant Rusku rublis. Pa3 
mus, dieviti, Barzdų kareze- 
moje už dyka kelis dantis isz- 
musza o czion vyreli už viena 
reike užmokėt net rubli!...

PA.

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 

Dentistas Mahanojuje. 
Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

jant koplyczaite. Abroza Įszrojo puikiu paveizda tevy-grau, 
da nodalipstejo ir prasze juju 
___ jai duotu. Atskalūnai 
atidavė jai abrozn bot liepe už 
tai sali gerai ūžsimoketi. Ka-1 pasilenkusi

Londone mirė gerai žinomas 
kupcziiis, kuris Indijoj dasidir- 
bo didelio turto ant druskos. 
Angliszkos tiesos duoda 
nam žmogui padarymo 
inento kaip kas nori
nimo savo turto kaip kam pa
tinka. 'j • ■

nesavžinin- padare testamentą kaip jam 
pat i k o, sekant i:

“Savo 
mvlema ir užtikrinimą kad 
buvau tokiu asilu kaip ji mane 
asiniu. I >el sumins palioku ge
rus velininius kad sau pasijesz- 
kohi darba, nes per 35 metus 
mme jisai kad asz turiu dirbti 
uit jnjo užlaikymo. Dukteriai 
iižra.*zau 20 tukstnezius svaru 
nes jiai prisidiios tiejei 
gai, nes geriausia bizni padare 

vyras apsipaezinodamas
Mano tarnui palieku 

drapanas, kurias 
pavogė nuo manės laike tarnys
tes -pas mane. Mano szoferiui 
palieku mano automobiliu, 
turiu szirdies atimti ji nuo jo

Rabinas Todel minėtas kupezins j(|an( meiles del tukstanczhi

paežiai palieku jos 
ne

nes
žmonių.

Senas Sandokas' pakele sunu
i no sa*Vo kojų

Praszvit u s užlipo

..°, 
du nnszle norėjo paimti abrozn, laiminga motina žiurėjo su <11-

Kiek nori, duo
kit- mano moteriai 
pasilik sau.

“O kiek tu nori!“
“450 doleriu.”
“Todėl, jaigu tu nori 450 do

leriu, turi tiek duoti naszliai o 
likusius pa*ilik sau, kaip sake 
velionis.“

Isztikruju yra tai Salamo- 
niszkas nusprendimas, — kas 
reiszkia, kad da ant svieto ran
dasi teisingi žmonys.

* I

k i

O likusius I>el sūnaus palieku

|OMO? 
su jaja. 
\ isas savo

pasirodė, jog josios pajiegos dėlių džiaugsmu ant savo ku- A • • 4 « 1

per mažos, ypatingai, jog vie- nikio, atženklyto-sii tiek kry-
noje rankoje turėjo neszti pu n- žiu majoras iszbųcziavo leve-
galeli, o kitojo mažesni kudi- |ĮU sugrubusias no darbo ran-

pini-

Laiminga butu 
kuri nereikalautu kapiniu. Ant 
nelaimes, amžinai gyvenaneziu 
žmonių ant svieto <la nesiranda 
o bet sziadien randami sklypas 
ant svieto, kuris isztikruju ne 
turi kapiniu. Tuom sklypu yra 
Vatikanas, kuri sziadien valdo 
popiežius. Tasai sklypelis jau 
turi savo paczta, geležkclio sto
ti, pinigus ir markes, bet kapi
niu neturi.

Ana diena mirė 70 metu 
nuke Teresa Desantis,
reikėjo palaidoti ant svetini-

ne

nes naudojo ji daugiau už ma
no gyvasties, ne kaip asz. Visus 
pinigus ir žemiszka turtą palie
ku del sierateliu prieglaudos 
St. James.” — Taip, taip, tei- 
singysta ant szio svieto turi 
būti.

ne
kuria

KVITU Knygele Draugystėm* del Isz- 
mokejimo pinigu ligoniam*. Preke 25o 
KVITU knygele. Draugystėm* del Ka- 
sleriaus nog sudėto pinigo ant 
aoBirinklmo. Preke - - - Z5e.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY.* PA.
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MEDUS PARODO KAS BITĖMS KENKIA.
Kada Dede Samas pamato kad jojo biteles serga tai juju 

negydo kaip žmonis, bet peržiūrii “ligoniu” midų ir gydo pa
gal jujn ligas. Czion parodo du “daktarus” kurie peržiūri mi
dų isz szimto aviKu.du isz szimto aviKu.

ki. Paprasze vieno isz atskalū
no idant jai nunesztu abroza in 
ne tolima miesteli. Sursee, o 
jam už tai užmokės. Vyras par- 
nesze pinigus su szetoniszku 
nusiszyipsojimu, pradėjo neszti 
abroza. Kadti teip ėjo, in trum
pa laika vyras atsiliepė:

— Motor, Javo abrozas yra 
man per sunkus, mesiu ji in 
grabe!

Naszle labai persigando ir 
su aszaromis melde idant nesz- 
tu tol i aus, 
nuolatos daugiau užmokesties, 
o kada naszle jau 
daugiau pinigu, 
mete abroza in grabe, sugryžo I 
prie saviszkiu.

Vargsze atsisėdo prie abro- 
zo su verksmu ir lauke gal kas 
ejs pro lenais ir pagelbės jai 
neszti abroza. Vyresnysis kū
dikis pradėjo samti žiedelius 
prie abrožo ir rado toje vieto
je sidabrini pinigėli, kuri da
vė motinai. O kada motina atė
jo prie tosios vietos, apžiurė
jo aplinkui žjme, rado pilna 
puodeli tikru pinigu. Tada 
puolus ant keliu padėkavojo 
S. P. Marijai už teip gausia do
vana, kokio niekad ne buvo re
gėjus.

— No poilgam važiavo pro 
tonais kaimuotis, kuris norin
gai paėmė motoro su vaikais 
ant vežimo ir abroza. Tuojaųą

o vyresni oje i pulko

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872)
331 W. Centre St. Shenandoah, P«.

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

mesiu ji

nes tasai spyrėsi

ne turėjot 
atskalūnas

paskajas pasklydo po aplinki
ne o kožnas garbino gorade- 
jistes S. P. Marije.

Naszle dalaike duota priža
dėjimą, piastate nauja koply
czaite kuriuo jo patalpino abro
za.
............ .  t, .......... . ,

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raszymo, dol Lletuvlszku vaiku. 15c 

W. D. BOCZKAUSKA8 - CO., 
MAHANOY CITY.

Ji

kas, o vyresniejei pulko ant I 
tosios atminties iszkele ban- 
kieta o ir abudu senelei radosi 
ant besiedos.

Po bankietui Sandokas, ma
joras nusidavė su savo tėvais 
idant pamatyti kaimeli ir ta 
nameli, kuriame užaugo ir jau 
nas dienas praleidinejo. Kai
po geras suims, užsimokėjo 
mylimiem tėveliam, ba surink
tu turteliu pasaldino juju se
natve. Užmokėjo ponu už lau
keli, už kuri atlikinėjo bandžo- 
va ir ant visados buvo ne pri- 
gulmingi prie nieko.

Neiszangsztino isz gero bu
vimo, kur tiktai reikėjo užstoja 
už bieniokelius ir rūpinosi pa
gerinti butia del kaimuoeziu.

Už tad kada tik Petras atsi
lankydavo pas savo tėvelius 
Unijavo tai cielas kaimas a>p- 
siaubinejo narna leožnas nuro
jo pamatyti ir norint žodeli isz- 
jo lupu iszgirst, o jis tie karta 
kalbėdavo:

— Mwno broleli, norint kas 
yra muziku, vienok viso gero 
gali ant svieto dasitarnauti, jai 
gu rūpinasi apie dorybe ir isz- 
minti, nes dorybe ir iszmintis 
labiausia dabina žmogų. Apie I pasakytinai džiaugėsi tik Ma- 
bafje teisybe man 'Įtarta iszdesti- uolus nesidžiaugė 
nėjo mano pulkaunykas, duo- poy tai neteko 
damas man lipšni aficierio Ir paezinles.

už narsumą. ’
Asz pasakiau mano pulkaum- buvo pabaigtas o darbininkai
auksini kryžių

t

Norints

paaukaus pirmutiniu motore ar 
mergina kuri prisiartins taji 
ryta prie mirru.

Manoli 
aid augsztu rusztavonin žiūrė
damas, po visa ..aplinkiniu ir 
sztai su dideliu baime paregėjo 
prisiartinant savo įnyloma jau
na paežiu kuri jam noszo pus- 
ryczius.

Manolis mėtosi ant keliu ir 
meldo dangaus idant nuleistu 
t va na idant jojo pati negalėtu 
prisiartyt prie mum.
pradėjo lytie, jog visa aplinki
ne buvo užlieta, bet motore žen
gė narsiai ibe jokios baimes.

Vela pradėjo melstis. Tame 
pakilo baisi viesulą kuri iszvor- 
te medžius ir akmenis. Motore 
vis artinosi prie muro ir 
g 
būti.

Su džiaugsmu priėmė jąją 
mūrininkai, liet Manoli buvo 
iszbales ir visas drebėjo isz 
gai les ties.

Nuvedė ja prie skyles mure, 
kuriibuvo palikta del to mierio 
liepe ton atsistoti ant juoko o 
jie tame laike novos ja ja ketino 
užmūryti. Isz pradžių motoro 
isz to juokėsi, bet greitai persi
gando, jo*g ja ant tikrųjų pra
dėjo užmuryt. Norints melde ir 
verke bot szirdis darbininku ne 
susiminksztino trumpam laike 
aptilo szauksmai nelaimingos.

Slaptingas 
iszsipilde. Mūra jau nesugrio- 
vinejo dvasios, o kada likos 
maldnamis užbaigtas buvo tai 
vienąs isz puikiausiu ant viso 
svieto o Negono szirdis neisz-

m

ant
alo pasiseko -gilukningai pri- Tūlas darbininkas Szoktijoja 

labudės anksti, pradėjo pasa
goti savo sapno.

— Macziau — 
keturias žiurkias,

kalbėjo — 
kaip prie 

manos prisiartinojo. Pirmutine 
buvo riebi ir stora, dvi kudos, o 
ketvirta spanga.

Ir po tam sapnui -didelei ne 
rimavo, mat girdėjo, jog sap
nuoti žiurkias, ženklina ne lai
mia. Pati ne mokėjo to sapno 
iszdeti, tai sūnelis szesziu metu 
iszdojo taip:

— Didele ir
tai nuo kampo szinkoris, pas 
kuri uždirbtus pinigus nunoszi, 
dvi kudos, tai asz su mama, o 
ta spanga žiurke, tai tu teveli.

riebi žiurke,

’ I

pranaszavimas

isz to, nes 
savo mylemos

Kada visas maldnamis jau

kui:— Ponai! asz esmių muži- ketino sngryžti in savo tėvynių 
ku, man no iszpuola, lipsnys Negonas isz to nusiminė, nes ne 
aficierio ir kryžius! norėjo idat daitbininkai pribu-

— Nieko tai no ženklina ve in tėvynių pastatytu pana- _ _ I a «mano brolau, — atsako toisin- szu nam isz planu padirbtu per
gas vadas — kada tavo darbas Negenn. Paskutiniu diena už-
yra — puikus bajoriszkas.

*

* ❖ * ❖
'ja-' / • .t,

SKAITYKITE “SAULE“
] . .v’I1 . i

Į prasze visus darbininkus idant 
Įeitu ant stogo. Kada visi Irnvo 
užlipit) atomo kopoczaas ir pali-

m;

j

♦ t t 4

ko juosiu« idant mirtų isz ba
do.

MurininĮcai mislino kokiu
'*■ •

■ ‘t

ii

PAŽINOJO.
— Ar pažinojei ponas ma

no nebaszninka teveli ?
— O teip, Įnirai gerai. Tu

rėjo du sūnūs,, vienas numirė, 
o antras yra ne pilno proto.

’*; j
'  ............................ I ■ ■ ■ ■ ■     ■ 11-1— M'-    ■ I   
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

i ^7 fwl *

Laidoja kunus numirėliu. Pasam-
I

do automobiliu* del laidotuvių, 
kriksstiniu, veseliju, pasivažinėji
mo Ir t. t.
603 W. Mahanoy Ava. Mah. City

■Tin a i ■ į ' r*—n--------i—it ts-T—v rraa

i4

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

•t

J 
t

I 
^Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius £

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliui 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackville.*, Port Carbon ar lai 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED.

■ ' į ’ q - T ’ "’^'"7 1

PROFITS $623,358.62
* , i 1 i' V ; į :

,. .1 * ' « * >

Mokame 3-ezia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar maža* ar didelis.

IH -i '*

G. W. BARLOW, Pre*, 
J. FERGUSON, VIce-PreMrKM.

• *

4
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PASAKA APIE I-
RUPUŽE IRRQŽE J,-U > F I

Gyveno pasaulyje rože ir ru
pūže.

Rožių krūmas, ant kurio pra
žydo rože, 'augo nedideliame 
pusiau apvaliame gėlyno priesz 
kaimiszka narna. Gėlynas buvo 
labai apleistas; piktžoles tiraž
ini iszsikorijo senose, inaugu- 
siose in žeipe lysvėse ir take
liuose, kuriu jau seniai niekas 
nevalo ir nebarste smėliu. Me
diniai pi miežiai su basleliais, 
panasziais in ieszmus su ketu
riomis briaunomis, kadaise nu
dažyti žaliais aliejiniais da
žais, dabar visai nutrupėjo, nu
džiūvo ir nugriuvo; ieszmus 
isztrauke žaidimui kaimo val

inio

I

kuriu jau seniai niekas

žiedu kekelemis.
dagiliai riebioje ir

(ap-

kai ir kaimiecziai gintis 
piktu szunu.

O apleistas gėlynas nuo to
kio apipleszimo ne kiek nenu
kentėjo. Pinucziu liekamas api
pynė apyniai, vijokliai su 
stambiais baltais žiedais ir po
liu žirneliai, kabojusieji iszti- 
somis iszblvszkusiai žaliomis 
krūvomis su iszmetytomis isz- 
blvszkusiu 
Asztrus
drėgnojo gėlyno dirvoje 
linkui ji buvo didelis unksmin- 
gas sodas) iszango dideli, kaip 
medžiai. Geltoni augalai kele- 
savo žiedais nusagstytas vily- 
czias dar aukszcžiai. Dilgeles 
buvo užėmusios visa gėlyno 
korte; jos žinoma dilgino, bet 
užtat i>z tolo galima buvo gė
rėtis ju tamsia žaluma, ypatin. 
gai gi kai szi žaluma buvo 
dugnu puikiam iszblyszkusiam 
rožes žiedeliui.

Jis prasiskleidę gražu Gegu
žes ryta: kai rože skleidę savo 

rytine rasa 
tyru,

lapelius, rytine rasa paliko 
ant ju keletą tyru, vaiskiu 
aszareliu — rože tarsi verkę. 
Bet aplinkui ja visa buvo t ei p 
gražu, taip tyra ir giedra ta 
puiku ryta, kai ji pirma karta 
iszvydo žydra dangų ir pajuto 
sZaižu rytini vejeli ir skais- 
ezius 
perszviete
szviesa jos plonus lapelius: gė
lyne ta ryta buvo te i p ramu, 

ji isz tikrųjų butu 
galėjusi verkti, tai butu tai pa
dariusi ne nuo sielvarto, o nuo 
džiaugsmo. Ji negalėjo kalbėti, 
ji galėjo tiktai, palenkus savo 
galvele, lieti aplinkui szvelnn 
kvapa, ir tas kvapas buvo jos 
žodžiai, aszaros ir malda. O 
n paežio je, krūmo szaknyse, 
ant drėgnos žemes, tartum 

prie jos plokszczlu

rytini vejeli ir 
saules spindulius 

rožines
9 kurie 
palvos

kad jeigu

WK-W 

kas nevaikszcziojo in ta ap
leista Vietele) ir, atėjės in jį, 
atsisėsdavo priesz saulute, ant 
seno meilinio suolelio, stovėju
sio ant sauso smėliuoto takelio 
ir skaitydavo knygele.

— Vladeli, asz tau iszmesiu 
kamuolėli, — tarė Sesuo. — Gal 
tu su juo pažaisi!

— No, .Maryte,
tu su juo pažaisi ?

_  VrL
cziau paskaitysiu.

asz ver-

-ežius spindulius g]|t J^at^lo A® 
i 1 1 7
nelio, ir 'auksino trtimphi 
kirptus 1' “ ' 1 « .
liesuti kakla.

Rože to nežinojo: ji a ilgo ir 
buvo graži. Kita diena ji turė
jo prasisklesti pilnu žiedu, o 
treczia — pradėti vysti ir nu
byrėti. Sztai ir visas rožes gy
venimas. Bet ir per ta trumpa 
gyvenimą jai teko patirti ne
maža baimes ir sielvarto.

ėftt gulėjusio ant jo *mafco'Mi
nelio, ir 'auksino trumpai nu
kirptus vaiko’plauk its ir jovaiko’plauk its ir

In jis sėdėdavo ilgai ir akai- .Ja pastebėjo rupūže.
Iki ' --X * U • * 1 * ,4 « % i «tyčia vo. O khi jam nusibosdavo

skaityti apie Robinzonus ir
laukines szalis, ir juru plcszi- 
kus, jis palikdavo atidengta 
knygele ir inlisdavo in gėly
no tankumo. Czin jam bnvo pa- 
žinstamas kiekvienas 'krūmas 
ir beveik kiekvienas stiebelis. 
Jis atsitūpdavo priesz stora sa
manomis apaugusi balsvu lapu 
angala, kuris buvo tris kartus 
anksztesnis už ji, ir ilgai žiūrė
davo, kaip skruzdžių tauta be-^ 
ginėjo auksztyn prie savo kar
vių — žoliniu utelių, — kaip 
skruzde szvelniai liesdavo plo
nas dūdeles, kyszaneziias utė
lėms ant nugaros, ir suimdavo 
tyrus laszelius 
mo, kuris pasirodydavo ant 
(Indeliu galiuku. Ji žiūrėdavo, 
kaip meszlinis vabalas rūpes
tingai ir stropiai tempia savo 
kamuoli, kaip voras isztieses 
gudru tinklą, tykoja muses

Kai ji pirma karta pamate 
žiedeli savo piktomis ir negrą-

saldaus skvstl- 
pasiūdydavo

L

ir staiga, tarpe skam- 
eiklaUs laksztingalos

aszaros 
krūmo

drėgnos žemes, 
priaugusi 
pilvu tupėjo riebi, sena rupū
žę, kuri isztisa nakti medžiojo 
kirmėlaitės, kinneles ir muse
les; priesz ryta atsitūpė ji il
sėtis, pasirinkus unksmingesne 
ir dragena vietele. .Ji tupėjo, 
uždengusi plevelcnjis savo ru- 
pužiszkas akis, ir*vos vos kvė
pavo, iszpusdama neszvarius 
pilkus, k arpuotus' ir lipnius 
szonus ir atkiszusl in szali vie
na negražia letena: ji tingėjo 
patraukti ja prie pilvo. Rupū
že nesidžiaugė nei rytu, 
saule, nei gražiu oru;
priede ir buvo pasiszuoszus il
sėtis. Bet kai vėjelis valandėlei 
nusiramindavo ir rožes kva
pas nebuvo nuneszamas in sza
li, rupuže jaute ji, 
jai neaiszku neramumą; 
cziau ji ilgai tingėjo pažiūrėti, 
isz kur eina tas kvapas.

In gėlyną, kame augo rože 
ir tupėjo rupuže, jau senai nie
kas nevaikszcziojo. Dar perei
tu metu rudeni, ta paezia die
na, kai rupuže susiradus gera 
plyszi po vienu isz namu pa
mato akmenų, buvo besiruo- 
szianti irtlisti ten miegoti per 
žiema, in gėlyną paskutini 
karta užėjo mažas vaikas, ku
ris visa Vasara kiekviena szvle- 
sia diena gedavo gelyne. Suau
gusi mergaite, jo sesuo, sėdė
davo prie lango — ji skaity
davo knyga arba siūdavo ka 
nors ir retkareziais žvilgterė
jo in broli. Jis buvo mažas, 
septynetos metu, vaikas su 
didėlėmis akimis ir didele gai-

, nei 
ji jau

ir tai teike 
ta-

... <-■ * f *' -fparode, kad ihz Jo
oimrį d
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irylesi Surinkimas Tikru 
Atsitikimu
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1ll’Ljuoku daryt nieks neprivalo, 
szėimynąi : n ,

na gausio 1872 metu palaidot
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"h 4* Tai bedieviszkai

PATIKRINAN0ZIU esybe 
DIEVO. *<lf'

r •

tuoj pradėjo nesisekti, ir 6 ^ie
na Sausio 1872 metu palaidot 
turėjo 6 iszeilios kūdiki. Pasili
ko tik vienas, bet vos sugryžo 
nuo kapiniu palaidoja dukMu- 
ke ir paskutinis sūnelis pasimi-

pakriksztinti Luteriszkoj

f

i

1

1
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lipo itilt Hzlikeliif. irh karhvrlv 
pužo jau negalėjo nei letenėlių 
nei pilvo: ji buvo visa kruvina, 
bet ji atkakliai lipo vis auksz
tyn 
baus ir
uruliavimo, rože iszgirdo pa
žystama užkimusi baisa:

— Asz sakiau, kud tave su
ėsiu, ir suėsiu.

Rupūžes akys intimpai žiu
rėjo in ja nuo gretimos szake
les. Piktam sutverimiji pasili
ko padaryti tiktai vienas ju- 

pagriebti žiedeli. Rože 
i, kad žūsta . . .

desys,Oil ▼ W |711V Will »>> • • “'H“' |

šiomis akimis, 'kažin kas keis- Į suprato
tas sukrutėjo rupūžes szirdyje. 
Ji negalėjo atsitraukti nuo ei
kliu rožiniu lapeliu ir vis žiu
rėjo ir žiurėjo. Jai labai patiko 
rože ir ji norėjo būti a rėžiau 
prie tokio kvapaus ir puikaus 
kurinio. Ir iszreikszdama savo 
jausmus ji nesugalvojo nieko

kaip tik tokius žo

tūlasApygardoj Badeno, 
žmogus, bedievis 1868 mote isz- 
sitare priesz savo kleboną apie 
sakramento melavones ir auka 
misziu szventu, ka girdėjo da ir 
kitas vyras, vietinis mildažis,

re, kuri bedievę — motina lie
pė pakriksztinti Lutenszkoj 
kirkoj, idant, kaip sake, gyven
tu, nes Katalikiszkai krikšztin- 
ti iszmire visi. Dabar net Pro-

'll* ' J* " t 1 4 „ I ' t

tu, nes Katalikiszkai krikšztin-
f

BALTRUVIENE
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sziaip: Iszpažinti ir miszias isz- 
mislijo patys popai, o negyvas 
yra negyvu. Galimas ji net su
badyti, ar ka nori padaryti, vis

testonai jaii kalbėjo, jėg tai 
tikrail Dievas baudžia ta nelai
minga motina. '

Apart tu nelaimiu, da ir pro- 
k ura tori ja apskundė vyra tos

’'E
1

' 1
; ' -I

tiek nieks no matys jokios gy
vastie tame, 
palaikomas”
prato apie ka tas žmogus kal
ba, o kad mate jo not i kojima,ne 
paaiszkinejo, kaip klaidžiai jis 
mano, kad pati paveiksią duo
nos vadina j)i(*vu, ka ir užmoti- 
noja Katalikiszkai bažnycziai, 
kuri visai kitaip iszpažysta esy 
be Dievo szvoncziausiamo Sa
kramento, 'bot davė kelias pa
sargas, idant paliautu taip isz- 
juokinejes religija, prabasz- 
czius apreiszko, jog jam szVen- 
tu sakrrimentu neduos lyg tol, 
pakol savo piktžodžiavimo 
vieszai neafszauks. Mat ir jis 
nors netikėjo ir kalbėjo kad sa
kramentas motavones, kaipo ir 
kiti, paežiu kunigu pramanyti, 
kas motas atlikinėjo Velykine 
Iszpažinti.Pralbaszczius da pra
naszavo jam, kad Dievas kada 
pa rod y s pikt žod ži a u toj ui, 
daryti juokus isz Dievo esybes 
žmogus neprivalo, nes per tai 
nusideda labai priesz Dievą, už 
ka Dievas'baudžia; kad troksz- 
seso kada atlikti iszpažinti ir 
prijmti

Kam jum mergeles ezvierytis, 
Kam jum reikia czianpytis!

• - 4 ' - ’ 1 a 4

moteriškes už iszniekinima per 
laikraszti rikto krikszto szven- 
to, atlikinėjamo KatulikisZkoj

4

kas už gyva yra 
. Prabaszczins su-

f. ' ’ L *

Kam jum reikia czianpytis?
Juk katrą šucžianpia savo bur- 

1 na, 
Tai ne turi proto gana.

♦ i • v i n i2^i

Mažas szeimininkas jau se
niai .nejudomai gulėjo ant pa
talo. Sesuo, sėdėjusi prie gal
vūgalio kedeje, mane, kad jis 
miega. Ant jos keliu gulėjo at
skleista knyga, bet. ji neskaito 
jos. Palengva jos pavargusi 
galva nusviro: vargsze mergai
te nemiegojo keletą naktų, ne
nueidama nuo sorganezio bro
lio, ir dabar truputi užsnūdo.

— Marvte! te 
sznibždejo jis.

Sesuo kruptelejo. Ji 
vo, kad ji sėdi prie lango, 
mažas broliukas žaidžia, kaip 
ir pereitais metais gėlyne ir 
kvieczia ja. Atmerkus akis ir 
pamilezius ji patale liesa ir silp 
na,

J i už ka buvo teisiu 
r

bažny ežioj, 
gai nubaustas.I.

Nereikia už daug bęzdžionkau-
I i * p * r 1 •1

<1, 
Ypatingai priesz vyrus tam

pytis,

: 1H,.
geresnio 
džius:

— Palauk, 
balsu tarė ji, — asz tave suė
siu.

Rože kruptelejo. Kodel-gi ji 
buvo pritvirtinta prie savo 
liemenelio? Laisvi pauksztclei, 
cziulbejusieji aplink ja, szoki- 
nedavo nuo szakeles ant sza- 
keles: kartais jie nulėkdavo 
kažin kur toli, kur — rože ne
žinojo. Plasztakes taip pat bu- 
HP laisvos. Kaip ji pavydėjo 
joms. Jeigu ji butu buvusi to
kia, kaip jos, ji butu pakilus) 
ir nulėkusi nuo piktu akiu, ku
rios persekiojo ja savo intlni- 
pu žvilgsniu. Rože nežinojo, 
kad rupūže tykoja ’kartais ir 
plasztakes.

— Asz tave suėsiu, — pa
kartojo rupuže stengdamasi 
kalbėti, kaip galima szvelniau, 
bet tat buvo dar baisiau, ir at- 
szliauže areziau prie rožes.

— Asz tave suėsiu, — 
kartojo ji, žiūrėdama in žiede
li. Ir Vargszas kūrinys nusigan
dęs pamato, kaip bjaurios lip
nios letenos kabi nejosi szaku 
krūmo, ant kurio ji augo. Ta- 
cziau rupūžei lipti buvo sunku;

užkimusiu

voras 
tykoja

kaip driežas, pakele savo bu
ka snukuti, tupia priesz saule, 
spindėdamas savo žaliais nu
garos skydeliais. Viena karta, 
pavakary, vaikas jxamate gy
va eži; jis labai apsidžiaugė ir 
beveik suriko ir suplojo ranko
mis: betgi bijodamas nugasdin. 
ti adatuota žvėriuką, jis sulai
kė kvepavima ir placziai pra
merkęs baimingas akis, žiurė
jo, kaip ežiukas uostinėjo savo 
kiauliszku knistuveliu rožių, 
szaknis, ieszkodainas tarpe Ju 
kirminu ir juokingai trepsėjo 
storulėmis, panasziomis m 
meszkucziu letenomis.

— Vladeli, mielasis, eik na
mo; drėgna jau darosi, — bal
siai tarė sesuo.

Ir ežiukas, nusigandęs žmo
gaus balso, vikriai užsismaukė 
ant kaktos ir užpakaliniu lete
nu durianezius kailinius ir pa
virto kamuoliu. Vaikas tyliai 
palieta jo adatas: žvėriukas 
dar labiau susitraukė ir sku
biai eme pukszti, 
garo maszina.

Paskui berniukas susipažino 
su tuo ežiuku. Jis buvo toks 
silpnas, tylus ir ramus vaikas, 
kad dargi i n va irus smulkus 
žvėreliai lyg kad suprasdavo 
tai ir greitai priprasdavo prie 
jo. Koks buvo džiaugsmas, kai 
ežys paragavo pieno isz gėly
no szeimininko atneszto dubi- 
nelio. Inas ir pilvą ir sukruvinta nu-

Szi pavasari vaikas negalėjo krito ant žemes. Ji su i 
iszeiti in savo miegiama kerte- kanta pažiurėjo in žiedeli. ’ 
le. Kaip ir pirmai: szalia jo — 
sėdėdavo sesuo, bet jau ne prie suėsiu, — pakartojo ji.

' Atėjo vakaras: reikėjo pagal- 
bet neĮvoti apie vakariene ir sužeista 

rupuže nusivilko neatsargiu 
ku buvo pakelti savo sulysusią Į vabzdžiu medžioti. Piktumas 
galvele nuo baltu pagalviu Ir nesukliude jai, kaip visuomet, 
sunku buvo laikyti liesose ran- H * ” k 
koše dargi mažiausia knygele, ko nelabai pavojingai,

l x XX 4- XX « 1 a • .z. «• *^_*-.* ! X *n* * I  IjL J*1 _ r ! __ lA _ • 1' ' • • ‘

vargdavo nuo skaitymo. T 
but, jis jau niekuomet neiszeis Į žiedeli, 
in savo miegiama vietele.

”7 .¥raryte’.T staiga sznib-Į praėjo vidudienis, rože beveik 
ždejo jis seseriai.

— Ka mielasis?
— Ar sodnely dabar gera? 

Ar rožes jau pražydo?
Sesuo

panasziomis

kaip maža

lango, tik prie jo patalo: ir 
ji skaitydavo knyga, 
sau, o broliukui, nes jam sun-

VIS

staiga su-

sapna
vo

ji slinkiai 'atsiduso.
- Ka mielasis?
- Maryte, tu man sakei, 

kad rožes jau pražydo. Ar ga
lima man viena?

— Galima1, balandėlių gali-
ma.

Ji priėjo prie lango ir pažiu
rėjo, in krūmą. Jęn augo viena, 
bet labai puiki rože.

— Kaip tik tau prasisklei- 
utį < ft ft 1 ft .de rožė,'ir kokia graži! Ar pa

statyti tau ja czionai ant sta
liuko stiklinėje, taip?

■■. ®

— Taip, ant stalelio. Asz
noriu. 1

Mergaite paėmė žirkles Ir 
’ | iszęjo iii soda. Ji seniai jau ne 

iszejusi iszbuvo iszejusi isz kambario: 
’ saule apakino ja1, ir nuo gryno 

i *... i . i * i • ’ bėo jai truputi apsvaigo galva, jos platu., klUUUi guJftjo .į5VIej6 ;rie
vai szlauzioti ir szokineti tik XX 1 * ■ * X *1 v J>-* a 1 * X * b « a * y. J - B .A B. ?

6i‘o jai ’(rupuli apsvaigo galva.
’ .a..:,.

akimirksni, kai rupūže rangosiper lygiai vieta. Po kiek vie
nos pastahgos ji žiurėjo in vir
ažu, kame šildosi žiedelis, ir 
nuo to žvilgsnio rože apmirda-1 szuko ji, ir pagriebus szakele 
vo. Ir*

pagriebti žiedeli., f
— Ak, tu bjaurybe! — su-

Kaip Dievas sutvėrė, taip lai-

Nė kaip varle puszytis

Jaigii kvaila ir jiasiputus mer-
d ; ‘ \ į j • ' I •gina,

kytis, 
hi 

Inu tai szirdelos gana,
!’ .u B • .. r 1 ’ i • -L ' ■ 4

gilia
Akys primerktos,

Lupos siieziauptos, 
Rodos kad tai szveneziausios 

0 trii vrn niekiausios.
Bet tegul tik gauna, vyra, 

Žodžiai kaip isz maišzo byra.
Bet tegul tik gauna, vyra

< 1 . t I Ii .

Net lyg austi burna atsidėto.
Isz artinojo velnias pasidaro. 

Už tai vyrai bijosi tokiu merga 
Szalinasi kaip nuo pavietres 

nuo ju.
te ♦ 'te

Savo akiu maeziau 
Ir t y ežia žiurėjau 

Kaip merginos po kiszenins 
grabalojo, 

Pas vyrus pinigu jeszkojo. 
0 ka? meiliai prisigretina,

*

J

9

?

Už jojo teket i prižada, 
Tame prie kiszeniaus pritykina 

Maszncle su pinigais prisi
savina, 

Ir gana.

Sarmata, net man bėga seile, 
Kaip atsimenu apie ta Veseįle.

religija

savo

jog

i szvoncziausia Sakra
mentu, kad iszniekineja, bet ne 
ga loses.

Aplinkinėj gulinczioj prip 
Reno buvo statomas kasztu ran 

Inžinieris,do tiltas pcrupo.
kuriam buvo pavestas darbas 
statymo tilto buvo dideliu pikt* 
žodžiautoju ir bedieviu, todėltodelžodžiu ut o j u ir bedieviu 
darbo visai nepertraukdavo no 
nedėlios diena, o net pirma ak
meni pamatini padėjo pirmoje 
dienoje Kalėdų, o sekanti meta 
ant tos dienos paskyrė ta diena
užbaigima tilto. Savo darba at
likinėjo, kaip pats kalbėjo 

vardan trijų velniu.”
Darbininkus dirbanezius no- 

ringai szventomis dienomis, 
nedoras Inžinieris labai mylė
jo ir gausiai mokėjo aniems už 
darba, visai nepaisindamas anti

4 4

to, kad anie tikrybėj tiek neuž
dirbdavo.

Kokis tai dievnotas žmoguj 
pasipiktindamas isz tokio be- 
dieviszko pasielgimo inžinie
riaus, pranaszavo kad to tilto

trdafa pati meta kunigo niekad.nepabaigs tos inžinieris. 
pranaszavimas iszsipilde. Szi- Dienoje Kristaus Gimimo vie
tai Tiugpiuczio menesyje beku- nok likosi padėtas paskutinis 
liant javus, maszina kūlimui akmuo ii; tiltas buvo pabaigtas 
javu pagavo anam žmogui koja | traukyja vienu metu, kaip vie-

*Į“gerais darbininkais juokęsi
M ft ft - ft ft

pranaszavimas iszsipilde. Szi- Dienoje Kristaus Gimimo vie- 
1 1 1 1 te • te • 1 * te * • • ^

maszina "kalimui I akmuo ii; tiltas buvo pabaigtasliant javus 9 ’01
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sutrynė, kad reikėjo uos dienos. Inžinieris su savoir taip
tuojau,s koja nuplauti.

Nubaustasis Dievo 
visai netikėjo in tai,

vienog dabar isz netiesingo pranaszo
“ * * ]<ad tai ir piktžodžiavo, nes tiltas buvtf 

Dievo dnlei’dimns ir <la sau pasnigtas tik reikėjo da ąp- 
Kad kuopt-. '

I Apsiriko bedieviai, kadangi 
ant pranaszyste tuoj iszsipikto' 

Sztai sekanezia diena upe pra-

szposavo kalbėdamas: 
bueziau pasiskubinęs numirti, 
tai da bueziau suspėjęs l__.

rugpiutes aname sviete.”

C 4Nesakysiu kur taip buvo, 
Ir keno tai voselka atsibuvo. 

Bnvo yeseilo Liotuviszka, 
0 žinoto, kada tada viskas 

pyszka.
Galvos, noses, stalai ir kėdės, 

Kol nepriįpina su paikom dėdės 
Kozmus rankoves pasikasojo, 

Bile ynagi pasijeszkojo, 
Ir prasidėjo vaikine musztyne, 

; t) barszcziu galybe.
0 ar žinoto už ka susirupeziuo-

Ir keno tai Veselka Atsibuvo. tuoj iszsipilde.

Po nsztuoniu dienu vėliaus, smarkiai tvint. Smarkios
stipriai papurto ja. Rlipužc

1 • i •» “ w ' »te > 15^

ji buvo 
bėszokanti ant mergaites, bot

ai ft . J ft te* '

jau nesinorėjo jam daryti szpo- bangos vandenio pradėjo lau* ii

— maldavo nukrito ant žemes ir plumptu
• . • . Ii ’•( t' • ■ ' i •*- v .♦ a > 4 *• I, ’ /n

Vieszpatio, 
leisk man :

mirtimi!
0 rupuže vis ropojo

cziau. Bot ten, kame baigėsi 
senos ir pPasJdejo jaunos sza- 
kos, jai teko sziek tiek nuken-Į Ji neiszdriso

Tamsiai žalia lygi rožių karta, ir tiktai isz tolo mate.
*’ 1 styta kaip mergaite atsargiai nukir-

asztriais ir tvirtais dygliais. po žieileliirnuneszejikamba- 
Rupuže persidūrė in juos lete-p’i.

Vaikas, pamatęs soseri 
ne»apy-1 žiedeliu rankoje, pirma kartn

P, f * numirti kita Į Įėjo pilvu. IntužusT
* O'« ' ;||i

auksz- negalėjo paszokti aukszcžian
’ . BB. ‘ J B. . ■ . . J 1

rubu kraszto ir tuojau toli nii- Ir prasidėjo vaikine musztyne, 
S »■ «

tėti. ' 
krūmo žieve buvo nusags

lėkė, atmesta kurpes galiuku, 
pabandyti ’ dar

9
ja?

Ir da po tam susiprovojo ?
Tai vis už taisės merginas,

Kad jaisias supesztu vanagas.
su Isz menko daigto tas prasidėjo,

Man pasakojo ka viską regoje,
L. . J* L* k > ' - A h —

. Inžinieris ne
bodamas sugedimo tilto da ge-

sus. Jaute tikrai prisiartinanti rusztavono.
*• . Iii 14

Dabar jau troszko atlikti isz- ra‘ nesusislegnsio stengėsi pats
gala gyvenimo.

su darbininkais suturinet s nar 
kurna bangu, bet darbas buvo; 

Atlikol nepasekmingu. Tiltas pra Jojoj 
iszpažinti bet komunijos szven- drėbėt, darbininkai pabėgo, pa

pažinti, idant apkuopt savo du- 
szia, kuriai reikes stoti priesz

▲ A ■ ^li M A ' * aaat aa a. . m Maugszcziausi Tiesdari.

tos kunigas jam duoti negalėjo piHko ant jo tik su keliais stivd ii • i • • 1 ii i« I i cj rl n i»kit> i n Ir n i o būviokadangi ligonis net ir szlakelio 
vandens negalėjos praryti. Kal
bėjos tada U

darbininkais, kuriege ra i s 
dirbdavo szventomis dienotais* 

Railos man kad IIr sztni "««> ban«a vandens

•i '

r

esmių pragare, taip mane degi- Sr1l,ja tilta, o inžinieris su 
m Troszko ko- dv*em kitis “didvyriais*’ puo* 

munijos, bet jos priimt nebėga- ^emyn in gilme upes draugei 
Įėjo, pasimirė aprūpintas sak- P? akmenais. Pražuvo visi. In- 
ramentais,metavones ir pasku- žinienus pagautas in tarpa A N - ■ * _    21 _ 21 “ u* ' ■    -XB-* . -L -" - —W jL
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bet be szventos komunijos. susP&ude jam kojas ir nedalei-

k0 I dviem kitis “didvyriais** puo-Troszkona 11x^^1008.” I#
I NiSako, buk tai padaro papero- 

sai,
Ar kiloki szposai.

Badai rukindami szoko, 
Užmėtė katrai ant kalpoko, 
Plaukai pradėjo gruzdėti,

po ilgo laiko silpnai nusiszyp- 
Asz pasakiau, kad tave Į sojo ir sunkiai pajudino liesn- 

I to ranka. ’
— Duok ja man, — sucziui- 

bjo jis. — Asz pauostysiu.
p* B ' -b B UU - - ' *

in rankas ir padėjo pridėti ja|9 k"v° W fain merginu, 
i Ka isz kitur atsirabantinu,

• laimingai trumpom dresukem szilki- 
■■ “' ■ nom.

Paneziakaitoms zompszinem. 
Ne su visais vyrais kalbėjo,

neatsargiu Sesuo inde jo liemenei i jam

t

Plaukai pradėjo gruzdėti 
Ir pradėjo gvoltu rėkti.

lojo, pasimirė aprūpintas suk su akmenais. Pražuvo visi. In-

tinio aliejais szventais patepi- dvieju dideliu akmenų, kurie 
“ 2, bet be szventos komunijos. Į suspaudė jam kojas ir nedalei- 

Buves jis jaunystėj savo do-| nimeszt vendeniui. Prigėro
mo,

r u irir paveizdingu Kataliku, bet Į staezias ir rado ji staezia bėsl

H

į i ir

prisikimszti pilvą: ji insidras- 
ir ntis- 

o be to ir akys jam greitai pa-1 prendo, 'pasilsėjusi, vol siekti 
vargdavo nuo skaitymo. Tur viliojusi ja ir nopakeneziama 
1_ £ _• • * — - - _ • . a • • Iv* i t • /" ♦ . j* M *

Ji ilsėjosi ilgai. Atėjo rytris,

prie veido. Jis kvėpavo in sa- |( 
ve eiklu kvapu ir 
Szypsodamasi, susznibždejd;j: -

> • • •
r .1 r v ’ JT 1

Paskui jo veidelis suriibtejo
■ " • '' ’ • 1 • < * . a i .

— Ak, kaip gerai!

ždejo jis seseriai.

pasilenkia, buezioja 
jo iszblyszkusi skruostą ir ne- 
piastebimaį nusibraukia asza-

užmirszo savo priesZa. Ji visai 
prasiskleidė ir buvo gražiau
siais kūrinys gėlyne. Bet nebu- Į 
vo kam pasigėrėti ja:

rele.
Gera, balandėli, labai 

jau pražydo. 
Sztai pirmadieni mes
gera, ir rožes

i eisime 
ten drauge. Gydytojas leis tau 
iszeiti. ’

Vaikas neatsako ir giliai du-
sauja. Sesuo pradeda Vėl skai
tyti. i-1 1 F

Jau pakaks. Asz pavar
gau. Ast gerinu pamiegosiu.

Sesuo pataiso jam pogalvi ir 
balta antklodėlė: jis nusisuko 
in sienele ir nutilo. Saule szvio-

• mažas 
szeiminin’kas nejudomai gulė
jo ant savo patalo, 0 sesuo ne
nueidavo .nuo jo ir nepasirody
davo prie lango. Tiktiai paksz-
ežiai ir plasztakes zujo apie ro
že, b* ’ ’ -ir bites, zimbdamos, tupdą-

1 JbJ •' * * i i • ‘ J

‘ Suęziauptias’ žiotis turėjo,
Ir tiktiii tada iszsižiojo, 

Kaip pas katra bonkutė su-
’ uode.
*. ’ 11

’ĮĮ* * ♦

pjauta neveltui — ji bnvo pa h-1 Viena ^zepadorio moterėle prie 
Al _jlA A ' I • . * A * 1 , I * _ I ’

ir sustingo ir jis nutilo amžl- 2'— i Inai...
Rože, kuri nors ir buvo pir

miau, nupiianta, negu pradėjo 
byrėti, jaute, kad ji buvo jiu- 
cZ , 41 ’ 
tatyta atskiroj stiklinėj prie 
mažo karstelio. Ožiai buvo vi-

I 1
j

in jas, tiesa pasakius, niekas i 
nekreipę domesio, o rože jauna 
mergaite, kai stato ant stalb;

* -« • te V' i I

,< * r <

vėliaus skaitydamas rasztus smer^

ateisto, atszalo tikyboj ir pa- V^8OJ aplinkinėj ir visi kalbėjo 
stojo pasekėju mokslo bedie-| ^a^ ^ai bausme Dievo už jonq 
vio, bet pasimirė sugryžes, kai. | dora bcdieviszka _

• >____  \ t
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Kntalikiszkos baž- Valdžia isztyrus dalyba iuz.
i r

Tas atsitikimas prasigarsejd
/ 'ii

Volter’io, garsingo mokintojo 

stojo pasekėju mokslo bedie-| kftd tai bausme Dievo už jo no 

po pnbludes sunns, prie sknit-| atsimusze in ausis Tanf-
liuos sunu 
nyczios.

*
M

ji1?, w

yd M

| |l Į
i

klausius liūdintoji! uždraudė ’ 
apie tai kalbėti vieszoso vieto*

J V
i

Sugriuvusio tilto, joks inži*
Kelios szeimynos Katalikisz-Iso* 

kos gyveno Septinpilyj. Vienai ,' . ,
isz tu szeimynu skaitydama be-|^,iens nenorėjoapsiimt sutaisy-

motina * visai I Pasiliko. Ant galp atsirado iii.

kos gyveno Septinpilyj. Viena M 
gi1

dieviszkus rasztus visai pavir-P1’ l,^rs •murnum stulprin buvo 
to in bedievius, motina visai ko* Ant galp atsirado in* 
savo vaiku nemokino Kriksz-| žinierius, kursai atliko darba,

liitaiikisz- 
kai parapijai, kuri pasistato

Nauja tilta laimingai padare 
ir jokios nelaimes neatsitiko.

. _____________

vyru prisigretina,

sas plosztas ir kitu geliu, bet | Kaip tiktai kolos munszaines 
,.:z^..l j . . užtraukė. I

'Q bile koki žodi isztrauke, 
Tupjaus paleidžia liežuvius, 

No buvusius,
O ir lhet‘glėo's prie vyru kabi- 

\ nasi-
Kad užfundytu provijasi.

Ne dyvai, nuo mamų iszmoko.
Tai ir užmirko vandens smoko,

Prie visu vyru kabinasi, 
Ret vyrai raukėsi, 
Nuo j u traukėsi,

nekreipę domesio, o rože jauna

vo kartais in jos praskleistą pridėjo prie lupu ir pabilcžta-
• •! 1 • • • -i’ll • ’ . t I 1 ■>' ■* k/ ,J 4 1 £ 11 * ’ -J Jjvainikėli ir iszlokdavo isz top vo. Mftžii aszarelo nukrito nito 

. * 1 i nuo geltonu jos skruosto ant žiedelio, ’ Ir
gelinitt dulkiu. Atlėkė laksz- tai biivo geriausias invykls lt_ -L Y. _ L.^.v_  B____ !bbA« .TTz.: 4.AX*. -"‘“į

giesmė. Įdėjo vysti, ji buvo indofp in Su-

pužes žodžius! Rože klausosi!ta, o paskui jau po driug niotu

pasiszMlszusios nuo geltonu jos skruosto
— I i a «

ant žiedelio, Ir 
. 4 *

tingala, inlinęlo in rožių krūmą rožes gyvenimo. Kai rože prą- 
‘ ___ • giesmė, dėjo vysti, ji buvo indety in Su-

Kaip ji buvo nepanaszi in ni- na, stora knyga ir iszdžiovlib
ir ome cziulbeti savo

I ' T > w i - 1 ▼ j \ '

tos giesmes ir buvo laiminga: padoVapota man. Užtat asz Ir 
jai atrodė, kad hksztingala žinau visa szia istorija. 

a * * — BĮ _ _ I a * ■ —■ a . X « J 1 t J'a * —cziulbn jai, o gal but teip bn-
ya ant iięszcziuo kūno. Jis Ja- te pro |anga ir mote akais- Į vo isz tikrųjų. Rože nemato, Įrelis.)

Arėjas Vitkapska's. (“Žibu-

I

ft

Katrie užfundyt jai ketina.

užtraukė.
'Q bile koki žodi isztrauke,

' *’ Nebuvusius,

No dyvai, nuo mamų iszmoko. M • 'o * <■ te

,1
Ro grinezias vėlkiojasi,

Ret vyrai raukėsi, 
Nuo j u traukėsi, 

* Mlin8Zainos no fundina. -
I t f*

£1^ 4. W**M**»W*

Apt sziadien bus ganiu i®
* ■

to in bedievius, 
savo vai
czioniszko tikėjimo, o kada ku-Į 
nigas viensyk pabare ja, atsa
ke: “Asz netikiu visai in Dieva 
ir mokslą bažnyczios, todėl ir 
mano vaikam to neibereikia.”

Metuose 1871, 6 diena Sausio 
asistentas prabaszcziaus, be ži-, 
nios prabaszcziaus nusidavė in 
namus tos szeimynos, idant pa
šventinti naujai inkurta cuk
rine krautuve. Bet likosi už tai 
iszjuoktas nuo daugelio su
kviestu svecziu, ypacz Protes- 
tonu.

I Bet ir Dievui prirtuko kan-'

bet dėjo naujus stulpus ir pa
matus. Atliekamus " " 
ralius padovanojo ______ v

1

e
.į ■ik

. M
4

sau bažnyczia isz ju.

—: ToIIaus bus »—

6 65
Praastelin* duivsnia ar ■••rai
tija in 30 mlnntn, *u*tabd« F«r*«a* 
Urna pirma diena, Ir *«*taM* »ahrt«i 
in trif diena*. Ganatt* apth|vbBft'

660 Teipgi TablptaoM' jjj
b

gija in 30 mlnutn, •uetabdn varana- 

in trif diena*. Gavalta aptinka*®.

*
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ŽINIOS VIETINES
I _____ •

.— Read i tigo kompanija isz- 
hivte isz savo stubu kėlės szv'h 
myivas kurios nedirbo kasyk lo
sią Jacksonv.

— Sziomis dienomis lanko
si pas Juozus GI audei ius, .312 
AV. Mahanoy Avė., ponstva F. 
Grigaicziai su sūnum Leonard 
isz Albany, N. Y. Keliom' at
buvo aulomobilium. Teipgi at
lanko kitas gimines ir pažysta
mus szioje aplinkinėje.

— .Jonas Romanovskis,
metu, guli Ashlando ligonbute- 
je nuo užduotu žaiduliu ku
riuos jam padovanojo jojo pa- 
eziule laike tortinio kont ėst o. 
Daktaras turėjo susinti žaiduli 
nnt krutinės po tam nusiunro 
in ligonbuti.

— Ant East Centre ui vežios 
dvi moterėles priėjo prie tūlo 
Lietuvio namo, persigavo per 
J ratine tvora, perėjo per pui
ku (birželi iszsodvta žiedais 
priėjo prie duriu, pasienio pui
kia kate ir nuėjo gek'žinkoliu 
dairydamosios atgal ar 
kas nepatomino. Argi
moterėles savžine neiszmet ino- 

prisakima ,‘Ne 
Loenininkas kates jus 

pažysta ir sako kad jeigu bū
tumėt paprasze tai butu jum 
dovanojęs kate o no vogt. Pra
vardžių nededame, del guodo- 
ne.s szeimvnu.

— Bonkos, fornieziai ir ki
ti ynagoi buvo darbe 

’Adomo Abiszkovicziaus
1217 E. Market uly., o kad ne
būtu atbėgės palicijo in laika 
ir apmalszinia revoliucijonio- 
rins, tai butu gal ir narna isz- 
arde. Kraujo ir nestokavo. A’ie- 
nam posztukui isztnme galva 
per Įauga o kiti buvo supjaus
tyti. Palicijo aresztavojo A’asz- 
kovieziu, Kovasoski. Bukina ir 
Gnlboni. A’isi prižadėjo ateity
je pasielgti malszei, užsimo
kėjo bausme, pasibueziavo ir 
nuėjo namo.

— Pana Marg.irieta Pasin- 
k<‘vicziute po trumpai vakaci- 
jai pas savo lovelius sugryžo 
prie diirsto in Herman K'u'ler 
ligonbute kur yra norse.

— Orlaivis Los Angeles 
pralėks per musu paviete Ket
verge arba Petnyezioje ir nu-
lėks ant Schuylkill County fo
ro, kuris yra laikomas (’r<»sso- 
noje visa szia sanvaite.

Devinta valanda 
n i n k o va'kara

r l'tar- 
t v k iatsibuvo 

vineziavone Szv. Juozapo kle- 
bojiijoj, kurioje kunigas 
kiniškas suriszo mazgu
rystes gerai žinoma naszle 
Janulevicziene, 
noy avė., 
ežiu.

Zai- 
mote- 

F.
.3.31 W. Maha-

su P. Aleksandravi-

sargns 
dona Szal- 

sn k esi

East End parke 
užtiko pasislėpusi 
kancka, 17 metu kuris 
kad ne turi namu, kad jojo mo
tina yra mirus o tėvas ji patal
pino iprieglaudoje del vaiku 
Nęvv Yorke. Vėliaus isztyrineta 
bi\l< jojo motina pabėgo 15 me
tu, atgal isz Mahanojaus 
bar gyvena Brooklyne. Vaikas 
pa.bcgo isz prieglaudos ir pri
buvo in czionais. 
siųiis atgal in prieglauda.

o da- i- I i < ’

Badai ji nu-1

Girdei kad locniniiikai ( 
niarszkiniu fabriko 

susitaikei su st ra i-, 
kierkoms ir atidaryti dirbtuve' • r • • . •jaigu galima bus ateiti prie ko
kio supratimo.

Bąskind 
stengėsi

I

Stasiukas Kedorczik, 15 
metu, 404 W. Market u Ii., likos 
sužeistas <por automobiliu ir 
nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
1o ant gydymo.

— Seredojo popiet, 
.3:40, užsidegė duonkoptuve 
(>wen»’o, liet ugniagesiai pri-

apio

f

... . jbuvo greitai ir liepsna užgesi
no.’ Bjodes mažas padaryta.

Pottsville, Pa. — George 
Kvans likos užmusztas Pine 
Hill kasklosia o jojo leberis Jo- 
nas Mntaka apiaike sulaužymu 
Mojus. .

>

Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore
HAMA’S DANDEE BREAD

į 1 :| ' ""'A 1 y ''y 4j'1 , ' 1 ,

Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.
Iszbandykite—nes labai gardi.

M

y

SHENANDOAH, PA.

(lužinsko
Poliei-

A.J. Berkeheiser,

ant

— Kas tokis nutrucino vie
nuolika geru karvių prigulin- 
cziu prie K 
Brandonvilles fanuos, 
je jeszko niekadariu.

— Garnys paliko ana die
na patogia dukrelių ponstvai 
Jonams Makniams ant 211 E. 
(kak ui vežios.

Herai žinomas daktaras 
mire Jeffer

son ligonbiit<‘j<‘ praeita Nedelia 
po Irampai ligai.

A’ i k t ori a R i szk e v i cz i eno, 
208 X. Gilbert nlyczia, kuri 
sirgo ant sulūžusios kojos ku
ria apiaike iszpuldama isz lo
vos praeita Subata, mire Lo
cust Mountain ligonbnteje Ne
dėlios vakara.

Apterszta balandėlė He
lena Domanckiulo, 17 metu ku
ri vėla pabėgo isz AVilkes-Bar- 
ei u kliosztoriaus, likos suimta 
ir uždaryta Pottsvilles kalėji
me ant tolimesnio tyrinėjimo.

Kazis 'Furauskas nuo 
N. Gilbert St. iszvažiavo in 

Lietuva kur atlankys savo gi
mines ir pažinstamiis ir už ke
liu menesiu griž atgal in Ame
rika.

nlyczia,

• >7JI

Buvusis boileris James 
J. Cleary, kuris apsigyveno ko. 
liolika metu atgal Filadelfijoj, 
likos surastas negyvas ga- 
radžiuje mirdamas nuo mo
li oksli id 
automobiliaiis.

surastas
mirdamas nuo

g.izo isZeinnhcZio isz

Al verda Zemoliute gerai 
randasi Pal

merton ligoiibutoje, kent<‘<laina 
nuo sumaltos rankos kuria ap
iaike maudimosi Lake Har
mony, priplaukdama per arti 
motorines valtes kurios vimbas 
pagavo ranka ir baisei sumalė.

žinoma czionais

Reading 
jįA. TraVel 

ordains
NEW YORKA

$4.00 IN TEN IR ADGAL
7 IR 21 SEPTEMBERIO

Matysite daug akyvu daigtu New 
Yorke, antras didžiausias miestas 
pasaulyje.
Specialia Treinas Subatoa Nakti
Isz Valanda
Shcnandonh ....................... 12:35
Mahanoy City.........................1:16
Tamaqua ............................. 1:45

sma- fPamnres sziamo laiko yra 
ginusia meto laikas.

16-Dienine Ekskurcija
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY

G ir 20 SEPTEMBERIO
Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha- 
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78

Tlkietai geri ant visu treinu

f <■

UP-THE-HUDSON
$5.00 IN TEN IR ADGAL
Specialiszka Ekskurcija 

NEDEGIOJ 21 Septemberio 
Matykite Plakatus

Apie dauginus informacijų apie 
szitas ckskurcijas kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykitc pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

1

Ant Readingo Geležinkelio

**<M *■ I*

:< *|A
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—- 1N SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas saitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia
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randasi, jie suteiks'jumis mandagu patamavima ir už-

■ ’5 a k •
ganėdinima visame,
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Iszkepta per
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ANTHRACITE BAKING CO. 
SHENANDOAH, PA. 
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Labai Patogi ir Linksma Kelione in
LIETUVA
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V ■ŠVEDŲAMERIKOSLINUAc” ’

* VI

SZTAI- ka turit žinot
J'1 '»! " i /1i # 11 /*** i-

Jog kietųjų anglių apelinkeje sziandien yra tai geriausia 
vieta visam sklype, ir kad Mahanojus ra geriausia dalis 
kietųjų anglių apskritije.

Namai pabrangs ateinanti meta. Kieti anglei bus vi- 
. - A — _ - -ta A i

I sada reikalaujami, todėl ir darbai pasigerins.
i Indėkite dali savo uždirbtu pinigu in Merchants Bank- 
j ing Trust Co. banka ir visada turėkite pinigu banke.

Pinigai yra tai geriausia prietelis ka galima turėti 
ir Merchants Banka žino kaip būti prietelium.

• MERCHANTS BANKING TRUST CO.
j MAHANOY CITY, PA.
| MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM; ■ '

(SWEDISH AMERICAN LINE) .

PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gothenburg)

J t

«
. — 4 Ii IIO» • , , * ,,, r « *

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

11 
lį 

k
K'..-
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Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungą Amerikoje
Rengia RUDENINI EKSKURSIJA

NAUJAM MOTORLAIVI

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V.
Lietuvos Szaliu Sąjungos Spaudos Atstovas

<

*1
n

t

!
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Gardi Balta ir Rugine Duona.

Visokiu Keksu ir Pajy.
r  "T' ' -" ■ ■ I I

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!

W .J'jy.■JF..V , J f

'Xi.’■ -:x-.

$

:4< *•

*

*

t

■X1

il

xXi ADOMAITIS,

1
!> ?’
*.• 1

*

3?m

.Jfep

Mrs. Kaire 
iszri nkta karaliene 
markiu ant 
prasidės Chicago

KARALIENE PACZTINIU 
MARKIU.

llippchen likos 
paczt ini u

karnavalo kuris 
Novomberio 

mėnesy,ja. Paveikslas parodo ja 
pasirėdžiusia in szkdie ant ku- 

randasi 50,000 visokiu50,0001’1 OS I 44 III 4<l^i 

paeztiniu markiu.
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TURI 12 METU O JAU 
PASILIKO MOTINA.

Mrs. Ralph Moody isz York, 
Pa., turėdama 12 metu, ana die
na pasiliko
mokslaiuiu direktoris 
ka su ja ja daryt ar priverst eiti 
iii mokslą ar dažiuret 
diki.

motina.

•*

Iszplaukia isz New Yorko 11 SPALIO, V. D. M.
• ............ » • ■> lt -u • M (!• » 'I -4 . *• «|i ' •' ■. .. I tai , !. . ik .. . . .1, , 0I. „ . ... n ... ltb. , |L. , I

LAIVU ISZPLAUKIMAI ISZ N1CW VOKKO
M. S. GRIPSHOLM .........................Szeszt. Rugsėjo G

.... Szeszt. Rugsėjo 13
S. S. DROTTNINGHOLM .... Szeszt. Rugsėjo 20
M. S. GRIPSHOLM ...................... Szeszt. Spalio 4
M. S. KUNGSHODM .................. Szeszt. Spalio 11
Spalio 11 iszplaukia Lietuviu Ekskursija in Lietuva.
Del plntesnht informacijų kreipkitės pas areziausi Tamstai agento 

nrba bent kuria musu Linijos rasztinc. Gauk Lietuviu kalboj spe
cialiai atspausta cirkuliori apie Linija. Gaunami pas agentus ir musu 
rasztineso. Raszyk ant adreso:

Swedish American Line
21 STATE STREET. NEW YORK CITY

M. S. KUNGSHOLM ....
KAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS., Telefonas 629-W

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.

Kada Perkate Mesa
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Dabar 
nežino Fiorentina Smock, 18 met u isz East is,

savo k il

Fla., likos 
szaukta sveikiausia mergaite Amerike, nes nenaudoja jokios 
kvarbos ne milteliu ant savo veido ir patarėipanaszini daryti

ap-

ki toms morgai toms.
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PO tr£tu metu sugryžo isz panamos.
. K

I

Dėdės Šamo kareiviai kurie nesonei sugryžo isz Panamos is/Jarnave lenais tris melus. 
Laivas “Chateau 'Fliierry” lauke inspekcijos .po tam kareiviai buvo iszsodyti Brooklyno.Nu- 
IX! lt Lili Ll M O'PtO’JI H < f 41 1džiugu musu boisai” sugryžiu vela namo. c, ■ ,i

1

/■■ w j

Praszykitc savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

G. .....

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO
’ SHENANDOAH, PA.

•1

Pataroma Jumi. Pirkti PIENĄ, SMETONA IR PASUKA nuo

C. F. ROTHERMEL
35 SO. DELAWARE AVE., - MINERSVILLE, PA.

Telefonas 318

4

t* Muso Pienas Visada Geriausias.

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP
12 N. WHITE STREET — SHENANDOAH, PA.

Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste 
Visas Darbas Gvarantytas

Jt®" Teipgi turime szapa po adresu 12 N. WEST ST.

SS— r---------------

VINCAS MINKEVIGZIUŠ
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA^S

Seniausiai ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799
T ■4

MALLOYS DAIRY
Parduotoj ai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos

Iszbandykite muso Pasukos
326 W. Centre Street, Shenandoah,

""" ffc " 

“Bonka pieno yra tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233.

PAJESZKOJIMAS
I# ■ ■ ■

Pajeszkau del 
jauna naszlelia arba sena mer
gele. Asz pasilikau naszlys. 'Pu
ri u gera narna, gera darbu ir 
gerai stoviu. 33k viepa suuu 14 
metu turiu.

• Wi** r * •$’
lups įvedimo

darbu ir

Jeigu manote statyti ar padaryti 
kokius pertaisimus, tai matykite

J. GALE WENDLE
Kontrektorius ir Statytojas

Muso prekes žemiausios; darbas 
gvąran tylas.
Lumberi, Plasteri, Cimenta, Ply
tas ir Pieskas.
19 E. Lloyd St.,

Parduoda visoki,

Nėra kam mudu 
apžiūrėti. Praszan greitai alsi- 
szaukti Sziuo advesu:

Mr. P. T. Masaitis
21<) — ,3-rd SI. f

v?’1’.J1' i: •jlonora, Pa.
i ’ V1 1 ’ ■■ \

Antanas Pacziukonis, kuris 
kitados kaso duobes kapi
niu badai gyvena Sheuundoah,

r*» f

• ■ * « ■ *«* jf)kitados kuse duobes ant kapl-

Pa., ant Coal uly^įfoli^ kuris
buvo apsivedęs i 
Joncjwi i t iono 1905 mot o,

su Viktorije 
j turi 

aunu Antaną kuris gylrUin Chi
cago ir duktoro Elcnorn Clevo 
lan,de. Yra labai rojk|ilingas
svarbiam reikale. 'l’ė^P atsi
smaukė in redakcijo “Sau-

..*■■* ’’

. I
les.” — (2.) • A 1

« W ItaBta. «| « tai—.u.4f .

<i:. t kn

Telefonas, 228-M. 
SHENANDOAH

J. George Hahn 
Balsamotojas ir Graborius 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
lia. Reikale meldžiu reikale o ma
no darbu husito užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481

Jeigu duosite pataisyti savo Kailini 
Kotą arba padaryti Nauja Kotą, 
gaukite muso prekes. G varantinam 
suceedint jumis pinigu.
FASHION TAILOR—FURRIER
20 E. Oak St., SHENANDOAH

Perta iso m ir indedam nauja lainin- 
gi in kailinius kotus. Taipgi pasiu- 
vam vyru siutus, $22 ir virssiaus.




