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ISZ AMERIKOS [BLA.yz.Ds^
PINIGAI

MARSZKINUOSE
GASPADINE PRISISAVINO 
BURDINGIERIAUS PINI- 
GUS KURIUOS RADO 
užsiūtus marszkl 

NIUOSIA.

Rochester, N. Y. — Pas An
tano Lopasinski, nuo keliu, 
metu radosi ant kurdo Stanys 
Plecinski, kuris sunkiai dirbo 
ir czedino pinigus kad galėtu 
parsitrauk t savo paeziule isz 
tevvnes. Jau buvo snezedines *
apie 200 doleriu kurios sergė
jo kaip akis galvoja; pinigu no 
iszdavinejo nereikalingai o pi
nigus insiuvo iu marszkinius. 
Kada marszkinius duodavo 
skalbt, insiudavo pinigus in ki
tus ir tai]> ant permainų dary
davo.

Ana sanvaite Antanas užmir- 
szo iszimti pinigus ir padavė 
gaspadiniai iszskalbt marszki
nius. Kada buvo darbe, staigai 
atsiminė ka padare, atbėgo na
mo baisiai susiru])ines. Ant už 
klausymo kur pinigai, gaspadi- 
ncle užginežino kad pinigu ne 
mate.

Nebageli

nuo

apsiverkė kai]) k u 
dikis, o gaspadorius susigrau
dinęs paszauke in paežiu: “Ati 
duok jam pinigas, ba žmogus 
du isz nipesczio pasidarys sau 
gale.“ Bet motore noapsvars- 

“Ugi kvai
lys tegul stimpa, pinigu neati
duosiu ir tiek.“

’'Iszgirdcs tuos žodžius Anta
nas apskundė gaspadine, o sli
džia paliepė jai pinigus atiduo
ti, ka ir padare. — Argi nege
riau indeti savo suezedintus pi 
vigus in banka, 
giai gules.

> >
tus gr<it>i^tki/*tp:

kur sau sau-

KANKINO IR MARINO 
SAVO PALIEGUSI SUNU.

Negale-Swcdcsfort, Pa. 
damas nukensti savo 20 metu 
sunu kuris buvo nvksztuko 
ūgio, baisiai sukraipytas ant 
kūno nuo mažo vaiko kada nu
puolė nuo tre]>u, jo tėvas Glen 
Richey, sumanė 
nuo neapkeneziamo vaiko ir 
nutarė ji numaryti hadu, už ka 
likos aresztavotas kaipo žudiu* 
tojas.

Po 
piove vaiko pilvą, rado ji vi-

• siszkai tuszczia. Vaikas svėrė 
nedaugiau kaip ketnresde- 
szimts du svarus,o buvo nedi
desnis irž tris 
pradėjo sirgti po susi žeidimui 
ir negalėjo pasijudyt isz vietos.

atsikratyti 
vaiko

smert, kada daktarai per-

pėdas. Vaikas

ežia 
nors
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Prisižiurinejo Puikiom
’ * /

Blauzdom Merginu
NETEKO 2,500 DOLERIU.

regėjimo.

o pato- 
rodvt 

augsz-
pradėjo 

blauzdas
Martynas akyvai

r*

Chicago. — Martinas Stcfa- 
nik, laike darbo fabrike likos 
sužeistas m aki ir kaip tvirti
no nuo to neteko 
Kompenseiszion kamisija jam
pripažino atlyginimo 2,500 do
leriu, bet kampanijos advoka
tai ne buvo tuom užgauadytais, 
tvirtindami buk Martinas ge
rai mato ir tik nori isznaudoti 
kompanija ant keliu tukstan- 
eziu doleriu. O kad savo nužiū
rėjimu užtvirtyt faktais palie
ja’ novos parengti krutaniuo
sius pa veikslus ant jo kiemo 
nes lai buvo tinkama vieta.

Martinas tame nieko nenu- 
žiurinejo ir nedasiprato kad 
tai ant jo šlaistai. Atėjo pa
ženklinta diena, suvažiavo keli 
automobiliai su aktoriais, tarp 
kuriu radosi kelios patogios 
merginos. Pradėjo traukti kru- 
I amuosi us pa veiksi us 
gios merginos 
savo riebias 
cziau keliu.
prisižiurinejo puikioms koje
lėms merginu ir ant galo pa- 
szauke:
iegs!”

Tame “aktoriai“ o isztik- 
mju buvo tai pasamdyti kom- 
piypjo^ d'dektyvai, apspito 
Martina szaukdami, kad turi la 
bai gera regėjimą ir kodėl me
lavo sude kad nieko nemato? 
Martinas dabar suprato kad pa 
puple in slaistas bet jau už vė
lai. Sudas atmetė nusprendimą 

2,500 doleriu, 
o jo advokatai nžvede vela isz 

kompenszci-

< 4 dets fain show, nais

“aktoriai

iszmokėjimo jam

naujo teismą už 
szion irž akis.

Laik-

bot perser-
o tokie

DAVĖSI APGAUT ANT 
$3,000, O GAVO ATGAL 

TIK 4 DOLERIUS.
Cleveland, Ohio. —

laszcziai laikas nuo laiko pra- 
sergsti žmonis idant sugotusi 
visokiu apgaviku, 
gejimai eina ant niek 
guoduliai, kurie geidžia aplai-
kvt didelius turtus mažu kasz- 
tu, gailesi iszduoti keliu dole
riu ant meto ant laikraszczio.

Ana diena Dmitro Paczanik, 
2538 W. 5tos ulyczios likos ap- 

3„000 doleriu, ku
riems atidavė

000 doleriu, 
visa savo tjir- 

ta, o apgavikai jam sugražino 
už tai pundeli sukarpytu po- 
pieru ant kuriu uždėjo ketures 
dolerines bumaszkas.

Tokiu Paczaniku randasi 
daug Amerike, kurie netiki 
bankoms o Židikams intiki vi
same.

gautas ant

I biczaniku 
kurie
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IBZEINA KAS UTARNJNKA IB PETNYCZIĄ

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto I8.0Q i 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso metą
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Laiizku* Ir Pinigu* visada siuskite tik ant szid adre*OI '
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
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NESITIKĖJO TURĖTI 
TAIP LINKSMA 

THANKSGIVING.
*

Albany, N. Y. — Kada szei- 
myna Mikolo Gillespie, .suside
danti isz asztnoniu vaiku tėvo 
ir motinos rūpinosi kur 
gaut pinigu ant pirkimo
mažos viszteles ant Thanksgi
ving dienos ir padekavoti Die
vui už Jojo visokias malones, 
nes tėvas szeimynos nedirba 
jau keli menesiai, sztai už- 
skambino gromatneszis paduo
damas Mikui gromata, prisių
sta nuo advokatu isz Anglijos, 
aprcikszdami jam kad jo tėvas 
mirė palikdamas jam G5 tuks- 
tanezius doleriu.

Vargas Gillespiu persimainė 
ant džiaugsmo. Dabar gavo pa- 
skolyt pinigu ir žada sau nusi
pirkti didžiausia “torke“ ant 

,<lekavon4)s dienas ir padokgvot 
Dievui is^,.tikros szinlies už

’ ‘IK

Dievui isz.tikros szirdios 
pęiTunina aayo gilinkip. • •

— ;  _    ■■    .. .. -  

NUŽUDĖ MOCZEKA
POSŪNIS NEGALĖDAMAS 
NUKENSTI JOS BIAURU 

PASIELGIMU NUSZO- 
VE JA.

Burdette, Kaus. — Lestev 
Hawley, IG metu senumo vai
kas, nužudė savo moezeka, pa
leisdamas in ja szuvi isz kara
bino. Kada laike teisino sėdžia 
jo užklausi’ del ko nužudo ja, 
vaikas atsake:

“Nuo kada mano levas atvo
žė moezeka namo,nuo tada pra

gyvenimassidejo jickliszkas
del manes. Ne buvo tos dienos 
kad loji nedora motore manės 
nekankvtu visokiais budais ka 
da levo nesirasdavo namie, ba 
priesz lova nudavinejo, kad ma 
ne myli. Daugeli kartu inane 
degindavo su inkaitusia gele
žie, neduodavo valgyt per ke
tines dienas ir laikvdavo tam
sioje kamaraitėje,
priesz tęva, kad asz 
mok v t is
Ant galo negalėdamas to vis
ko nukensti, nutariau moezeka 
nužudyt, ba ne tik mane kanki
no bet ir tęva apgaudinėdavo, 
ha buvo 20 metu jaunesne

kalbėdama 
nenoriu 

ir pabėgau isz namo.

u z 
mano tęva ir tankiai iszvažino- 

svetimais v v ra i s indavo su
miestą.“

Slidžia
Ii, uos v bes.

paleido vaiku ant

am-

SUSILAUKĖ KŪDIKI
TURĖDAMA G3 METUS.
Siddonsburg, Pa. — Mrs Va

lentina L’Jilers, G3 metu
žiaūš hidtoro, kuri du motai at
gal isztekejo už 35 metu Arey 
Huker, susilankė ana diena, 
drūta ir sveika dukrele isz ko 
labai nudžiugo. Kada pas juos 
atėjo reporteris apraszyti taji 
atsitikima, • motore kalbėjo:

Mano vaikeli, ko turi stebėtis 
kad asz turiu G3 metus ir susi
laukiau kūdiki? Juk meile ne 
žino jokios pcrszkados, o priek 
(am ,reikia, tau žinot, kad turiu 
jauna vyra...!“

motore

«

PRl DASJRl K«.

Vanduo Užliejo Du 
Kaimus; 2,500 Gyvuliu 

Prigėrė

■1

SUNAIKINO 2,000 NAMU;
DIDELES BLEDES.

Corpus Christi, Texas.— Ke
Ii žuvininkai ateja prie Mathi
as prūdo žuvauti, patemino di
deliu skylių prūdo ir dnsiprate 
nelaime kokiu laukia gyvento
jus davė tUojaus žinia. Netru
kus inilijoiiai galonu 
iszsiliejo isz ]>rudo, nes visa 
siena sugriuvo. Vanduo užliejo 
du kaimelius Frinta ir Bluut- 
zer, tiltai ir geležinkeliai

, 2,500 galviu prigėrė

vandens 
nes

n u-
plailtl, f-0' ‘ ' 1 ' 1 |

2,000 namu užlieti per vandeni 
ir tukstaneziai žmonių pasiliko 
be pastogių, laukai užlieti ant 
deszimts pėdu.

Per narsumu 
merginos, kuri apie-ifeiaime 
]>ranesze aplinkinėms gyvento
jams, nepražuvo ne viena ypa
tų. Bledes padaryta ant milijo
nu doleriu.

Sutruki.^ prūdas padirbtas 4 
metai atgal ir kasztavo apie 
tris milijonus doleriu ir buvo 
7„000 margu didumo.

< 4

— O stebuklai!

GYVENO ANT 10 CENTU 
ANT DIENOS, PALIKO 

10,000 DOLERIU.
Denver, Cold. — James (la\v- 

tharp, (>8 metu*, ana diena mirė 
nuo hado, nors turėjo 10 tuks- 
tanezius doleriu/fas senas sku- 
puolis, maitinosi už doszimts 
centu ant dienos. Praeita melu 
iszdavinejo tiktai po penkis 
centus ant dienos, o kad mais
tas kasztavo daugiau tai buvo 
priverstas iszduoti daugiau. 
Kada jam daktarai apreiszke 
kad turės mirti isz priežasties 
badaujanezio gyvenimo, sku- 
puolis paszaiike graboriu, pa
liepdamas ji palaidoti kanuo- 
pigiausiam grabe koki galima 
piskti. Gawthorp paliko kelis 
tolimas gimines kurie dabar 
džiaugiasi jsz mirties savo skit- 
puoĮiaiis. h

i

jojo

NENORĖJO DUOTI DUKTE
RĮ, PADOVANOJO JAM 

MĖLYNAS AKIS.
Johnstown, Pa. — Antanas 

Mazanek alėjas su pirszliu pas 
.Jokūbą Celmer praszyti
dukters už paežiu. Jokūbui la
bai nepatiko ateinantis žente
lis ir staeziai jam ])asake in 
akis, be jokiu darželiu ir rntu, 
kad dukters ne duos. Antanu
kui tas labai nepatiko ir inpuo- 
le iu paszeluma ir pradėjo da
lyti dovanas. Pirmiausia 
dovanojo Jokubiene su puikia 
molynu akia, 
davė dvi puikias mėlynas aku- 
tes/ Už taji darbeli Antanas 
likos pastatytas prjesz audžia 
ant iszsiteisinimo ir vietoje pa- 
czios gavo 90 dienu ant j>aku- 
tos.

E.liutp sziadien džiaugėsi kad 
vyra, nes 

Į-al ir jai nekarta

4
ap-

po tam ir tėvui

negavo Antano už 
supranta, jog g 
gautus ]>anszios dovaneles.

14 METU VAIKAS NUŽUDĖ 
SAVO DRAUGA.

Scranton, Pa. — Jonas Pan
gonis^ 4 metu vaikas isz Au
burn Centre, Susquehanha-pa
vieto, ranasi kalėjimą už nn- 
szovimo ant smert Povyla 
Warner, 11 metu vaiku isz Mes 
hoppe.

Vaikai niiejo medžiot ir ka
da randasi girrioje Jonas be jo 
kio žodžio paleido szuvi iu Po
vyla. Kiti valkai laike kvotinio 
pasako kad .Jonas pyko ant 
Povylo kad jam buvo; pavogęs 
žveriu slaistus ir jambž taį nt- 
inokejo sžuviu. u. -mokėjo sžuviu. .

Viena diena nu-

W. 0. BOCZIOWKII, Pre*. A Mg.
K. W. BOCZKOVVHKIt Bailor.

Isz Visu Szaliu
I , *

1,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
JAPONIJOJ

2,500 galviu

telefonines
kuri apie ’•nelaime

PAGAL SUNKUMA MOTE- 
RES TIEK TURĖJO UŽ-

MOKĖTI BAUSMES.
Dickenson, Ohio. — Sziadien 

ne tik pabrango maistas ir kiti 
reikalingi’<lalykai, bet pabran
go iszperimas kailio del savo 
locnos mot eres. Ant savo nelai
mes ta datyre Clare Andrews
kuris iszperes kaili savo mote- 
res likos paszauktas priesz sli
džia ant. iszsiteisinimo.

Slidžia užklauso Andrews’ 
ienos kiek ji svėrė. Toji atsake, 
kad szimta svaru, Slidžia rem
damasis.ant moteres, sunkumo 
iszdave szitoki vi roką vyrui: 
“Clare, turi užmokėti bausme 
po doleri už kožna švara kiek 
svėrė tavo pati 
jai kailio. Puse
bus atiduota jai ant nusipirki
mo tinkamu parodu ba 
matau tai neturi.
taip pasielgsi tai mokosi dau
giau.“ M

Andrews nudžiugo, kad no- 
apsivede su cirkusine “Kiau
le“ luvtada turėtu užmokėti ne 
mažiau kaip 400 doleriu baus
mes.

už iszperima 
isz tu pinigu

kai])
Jaigu da

Mvkola

42 METAS

NELAIMES 
EUROPOJE 

V
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KNYPKIS PRIEŽASTIM 
PERSISKYRIMO PO 30

METU PERGYVENIMO.
Patterson, N. J. — Pergyvė- 

nia su savim 30 metu* Bronius 
ir Įnagi Kosibai, persiskyrė su 
savim už menka diilyka...knyp- 
ki. Kada abudu stojo priesz 
suda, Bronius padavė priežas
tį szitaip: “
puolė man knyjikis nuo kamzo- 
lės ir prusziau savo moteres 
kad man ji prisiūtu. Kožna die
na, per keturias dienas iszsi- 
kalbedavo, kad nętiiri laiko pri 
sinti man knypko, ant galo nu
sibodo man prasZyti ir pamo- 
cziau ja.“

Slidžia iszklauses taip 
kos priežasties, pasakęs B r 
niui, kad reikėjo paežiam prisi
siūti. Ant. to Bronius nesutiko 
ir nenorėjo sugryžti namo. O 
kada jam sudžia kerszino, kad 
turės niokoti savo moteriai po 
$10 ant sanvaitos, Bronius 
vo protą“ ir sugryžo.

Motore laja sanvaite ezysti- 
no narna ir neturėjo laiko in- 
siuti knypki, bet Bronius užsi
spyrė ir isz to a’teja prie nesu
pratimo.

LAIKE MIEGO SUPIAUSTE 
BRITVA BROLI, SESERIA 

IR MOTINA.
Brooklyn, N. Y. —

Filosa, 28 metu, vaikszczioda- 
mams laike miego subado'brit
va savo broli Salvatore, J(> me
tu, kuris tuo ir mirė
siipiausto seseria Katre, 14 me
tu ir savo motina Ona, 49 me
tu. Kada motina ant jo suriko 
tas staigai pabudo isz miego ir 
pamatęs ka pad.arp, numėtė

J mirtinai

britva ir stovėjo kaip stovylas 
Policija ji aresztavojo, bet ne 
kaltina jo už ta ji darbu i ■ 1 t i V • « t I, 110K 

laike miego nežinojo ka daro.

nien-
o-

i < gu

— Kordas 
asignavo

sziomis 
$(>0,000,000

FORDAS, STATO NAUJAS 
NAUJAS DIRBTUVES. 
Detroit.

dienois
statyti 9 naujas dii'btuvres. Vie
na tokiu dirbtu vi ii jis žada sta
tyti Anglijoj netoli Londono, 
kuri bus didžiausia ICuropoje, 
ir isz jos bus siuneziami auto
mobiliais po visa Europa.

SU

ZOKONINKAS ISZDALINO 
4,378 DESZIMTUKU.

New York. — Stovėdamas 
ant ulyczios įnikę lietaus
atidengta galva per keliolika 
valandų, Praneiszkonu zoko- 
ninkas i sudalino 4,378 deszi įn
inku ir liek užkandai u (sanvi- 
cziu) piiosz Szv. l^raiiciszko 
bažnyczios. Ilga szniura bedar
biu pasinaudojo isz gausingu- 
mo to gero vyro.

MOTINA SUBADĖ PEILIU 
ANT SMERT SAVO 

KŪDIKI.
■ T ■' f,1

A\rarsaw, Wise.—

: l u

Kotu riu 
metu Beatricija, dukrele Emi
lijos Wix, pati ęartymo farme-

subadė peiliu dukrele ant

KELI MIESTELEI SU
GRIAUTI, DAUG ŽMONIŲ 

SUŽEISTA, DIDELES 
BLEDES.

'Tokio, Japonijoje. — i 
doje smarkus drebėjimas 
mes užmuszo apie 
žmonių ir konia du kart tiek

daugeliuosia miesto- 
, o 

smerkei sukrato
M ishima,
Nagoya ir kitus.

Daugeli namu sugriuvo,

H’C-y ze-
I ūksianti

sužeista 
liuese ir m i ėst uosi a 
gai

ypatįn- 
iniesta

Nakazato, Niimaza

ge- 
ležinkelei likos suardy ti ir te- 

Prie tosios 
ugnis 

na-

lografai nutruko.
nelaimes
kuri kilo po sugriuvimui 
m u.

Ja]>onijoj nuo 20 Noveinbe-
:,P9. *.. J *?iryžiujt

da prisidėjo

SNIEGINES VIESULOS, 
TVANAI IR SZTURMAI 

PADARE DAUG BLE
DES EUROPOJE,

UŽPYKUS ANT SAVO VY
RO ISZLEKE PER LANGA.

— Czionais 
tai Veronika 

savo

London. — Belgijoj, Franei- 
joj, Vokietijoj, Anglijoj ir ki
tus smarkios viešnios, tvanai, 
szlilinai ir 
padare 
praeitu Subata. (

\rokietijoj, u])e Rhine isztji- 
liejo daugeliuosia vietosią ne
liedama daug lauko ir namu, 
žmonis turėjo apleisti savo gy
venimus. Pradas truko kandi
ję Ludweiller užlipdamas vi
sa aplinkine.

Belgijoj tukstanezei žmonių 
buvo priverstais apleisti savo 
gyvenimus per iszsi liejimu 
upes Scheldt, daug gy’ViiHo 
prigėrė, keli žmonis žuvo; 3000 
kareiviu pribuvo in pa geibu 
žmonėms.

sniegines viešnios 
blcdeamilžiniszkas

i

1
!'
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rio, kas dien davėsi ~
300 drebėjimai žemi 
lyja Jajionijos.

Tirana, Albanija. — Naujas 
drebėjimas czionais sugriovė

. r
■‘S toja da-

žuvo

M

į

I
* žuvo asztuoin 

žmonis; 120 sužeista per viesu
las. Visas krutėjimas ant upes 
Seine sustojo.

Bėdino vėtra nupilto <laug 
____ . kaminus ir 

boksztus nuverto o tukstanez^i 
langu likos iszkulta. Bledes 
daejo ant bilijonu doleriu. Ke-1 
Ii laivai nuskendo su laivoreis.

Pagal .surasza. tai viso žuv<> 
45 ypatos, szimtai likos su
žeista tukstanezoi |>a<iliko bė 
pastogių o apie szimtas kaimu 
likos užlieta.

<la upic 200 namu. Praeita sau- s| n(1(( Iiaml|.
vaite 50 žmonių likos užmuszti > 
ir tuksiantis namu sugriuvo.

KRUVINA SZEIMYNISZKA 
TRAGEDIJE. 

Sambor, Lenk, 
siadove,

Kaimo Son- 
siadove, ūkininkas Sokacki, 
norėdamas nužudyti savo pa
ežiu, mirtinai jaja snžeido in 
kaklu ir ranka.
griebe karabinu ir perszove no- 
laimihga motore in veidą, po 
tam pats sau paleido szuvi In 
krutino. Abudu inirsztanczius 
nuvožė in ligonbuti kur iu asz- 
tnonos valandas vėliaus mirė.

ūkininkas

ęana to, pa-

Presu-

I

į 
I

..
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NEPAPRASTAS VERSZIU- 
KAS IR KUMELIUKAS.
Tuszyn, Lenk. — Kaimas 

Ryszynkai pagarsėjo po visa 
aplinkiniu isz priežasties ne
paprasto atsitikimo pas
ninka Matyka pas kuri suva
žinėjo szimtai žmonių pažiūrėti 
nepaprasto regėjimo.

Keliolika dienu atgal karve

BAŽNYCZIOS MEKSIKE 
TURES ISZKABYTI 

VĖLIAVAS.
Mexico City, Mex.

(lentas Meksiko, Ortiz Rubio, 
iszdave užkaza idant visos baž
nyczios, kokios jos nebūtu ist- 
pažinimo per tautiszkas szven- 
tęs is
ant bažnycziu. Pagal prezid&i-

jos nebūtu i st- - - -
iszkabytu tautiszka veiiavji

♦ ■

i

nki-

Fast Chicago, 
gyveno kokia 
Kiče, kuri siisipeszus su 
vyru isz })riežastles suvėlintos'atvedė pas Matyka versziuka, 

iszleke per langu kuris turėjo dvi galvas,vakarienes, 
isz antro augszto.
ma ant taip mažo atsitikimo su 
gryžo atgal in šluba ir vėliaus 
pradėjo ėstis su savo vyru. Ka
da pribuvo policija ant kaimy
nu paszaukimo, 
iszvare kalbėdama, 
sau rodą su savo vyru, bet poli
cija nuvožė ja in kalėjimu.

Net o mind a-

motore juos 
kad duos

Paskutines Žinutes
Tokio, Japonija. — Devy

ni automobilei isz skaitlio de
szi mis Japonijoj yra Ameriko- 
n isz k o padirbimo.

V Varszava, Lenk.il vaisz.avn, .uviik, —- i u; 
linijos.virszininkas ir keli žmo
nis likos užmnsztais laiko Pil
sudskio rinkimu. Daug sužeis
ta ir aresztavota daugeliuosia 
m i ėst uosi a.

Chicago.

r io, 
smert.
kalėjimo ir kaip rodos bus nu
siusta in [irieglauda pamisze- 
iiur nes kaip manoma, tai turė
jo netokti staigai proto, kada 
laja baisia žudinsta papilclo. .

jMotere likos uždaryta

laja baisia žudinstu papildo.

- Po-

Banda bandi
tu sulaiko sveezius rodhauzc, 
užmuszo dvi merginas ir kelis 
vyrus, pa i imdami nuo persi
gandusiu sveiziu apie* 500 do
leriu.

■ ... . .....—W 1 ....... ...

Jeigu moteres liepe sa
li ž- 

kurt. net pecziu, tai yra di-
n»■ j? y r • v , |

vo vyrui mazgo t grindės,

lo ukazo, tai visos baži>yeziw 
priguli prie 
tautos.

Meksikoniszktfc
f

t

t

BANDITAI NUŽUDĖ 13 
KUNIGU.

Shanghai,
pen- 

kes kojas ir dvi uodegas. Leug- 
vatikiai žmonis kalba kad tai 
darbas velnio.

Da daugiau nusistebėjo žmo
nos ir da daugiau tiki in galy- 

’’ kada
in tris dienas vcrsziukas pas
tipo o kumele atovede kume
liuką. Matyka da daugiau nu
sistebėjo. Sztai tasai nepap
rastas kumeliukas gimė
trimis kojomis, dviems ragu- 
czeis ant galvos ir neturėjo uo
degos. Kumeliukas da yra gy
vas. 1

be “neezystos dvasios,

su

PASIUTĘS ŠUO SUKAN
DŽIOJO 18 VAIKU.

f Varszava. -4- Tn publikinc 
mokslą i ne Kiszelove, inbego 

pasiutęs 
sukandžiodamas asztuo-

*

per atidarytas duris 
szuo,
niolika vaiku. Ant riksmo vai
ku subėgo kaimoezei, kurie už
muszo. szuni, o vaikus tuojaus 
iszvožė in ligonbute Sosnovi- 
cuosia. Vaikui pa-sveiks.

18 ANGLEKASIU UŽMUSZ- 
TA KASYKLOSIA.

Tokio; Japonijoj — Asztuo- 
niolika augickasiu likos 
inuszta o 22

už-
snžeisti laike bai-

tižiausios turbos; ba jeigu vy- jsios eksplozijos gazo kasyklo
ms užsiminėjo tokeis darbais siu Liti Cziu —
o pati* ranku prie nieko neki- 
sza, tai ir pati suskretufc kaip 
kiaule ir susivėlus kaip kut-» 
valu buna. v <

4| V ■' ♦z* ■ '

, *1

v

Kvo, provinci- 
jbi Hoka ido. Kasy k losią po ne
laimei užsidegė ir* buvo daug 
'ergelio iszgauti- likusius angle- 
kusius po žeme;j

n* K

Shanghai, Kinai. — Netoli 
miesto Hu-Nau, kiniszki ban-
ditai pavogė isz misijos 
tuoniolika Iszpaniszku kunigu 
isz kuriu trylika nužudo t ne
jaus o penkis žemiausius pali
ko nelaisvoje ant iszpirkinto. 
Kiti kunigai dagirde apie sker- 
dyne kunigu vo* turėjo laika 
pabėgti in saugesnes vietas. •

Banditai teipgi nužudo dau
geli kiniszku kataliku o mer
ginas pasiėmė su savim in kili
uos, kuriu likimus yra arsze|r

a si

uis už mirti. |

RANKSZLUOSI-PAVOGĖ 6 :
CZIUS NUBAUSTA ANT 

320 METU ISZGUJIMO. I
Paryžius, Era nei je; — Stulas1, 

czionais nubaudė dvideszimlfe 
asztnoniu met u amžiaus Mar
tha Pell v, ant 18 menesiu in 
kalėjimu iriszgujima isz įnik
to ant 320 metu, tai vra, kad

T J

in tiek metu noKUgryžtu In 
. v JF <

miestą, už maža pnisikaltiiha 
pavogimo szesziu rankszluosz- 
cziu. 4

sut-

Jeigu visos mot eros priui-

— Vieszpats Dievas 
vore Jeva ant to, idant butu 
Adomui pagalboje ir pasaldi- 
inui gyvenime ir sulinksinintu

* •

JL
vaktuotii to visko, ant ko Die
vas Jeva sutverė ir visa moto
rini jiztama paskyrė, tai nebu-

■ • te « "z '’Ii B «

nas antro iie primesta.
tu tiek vaidu terp poros ir vie-

I
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| Kas Girdėt
■ ■ - '■ ' ..

Konia kožnam mieste sutin
kame už keliu bloku bažny- 
czias visokiu iszpažinimu. Di
desne dalis tujų bažnyczin yra 
tuszczios, o dvasiszkieje rngo- 
ja kad žmonys yra atsžalia ti
kėjime, Protestoniszki prieze- 
riai stengėsi invykdyti tiesas 
kad priversti žmonis lankytis 
in maldnamius, uždraudžia ati- 
daryma krntmnnjii paveikslu. 
Netleldieniais ir net užvedė pro 
hibicija Amerike, tikėdamiesi 
kad žmonys lankysis daugiau 
in bažnyczias. Bet knr yra pri
verstinas tikėjimas ten Žmonys 
da dali gift u y ra a t sza 1 i a.

Pagal surasza, tai Amerike 
randasi daugiau kaip tūkstan
tis bažnyczin visiszkai apleis
tu. Jaigu diioitn prie vlsiszko 
sutikimo tarp visu iszpažinimu 
tai mažiau reiketu bažnyczin 
bažnyczios butu pilnesnes 
kineziu, o para pi jonu 
nybes lengvesnes.

Tokis tai sziandieninis padė
jimas, daugelis žmonių nepri
guli prie jokiu bažnyczin, bijo
si visokiu mokeseziu, kurie del 
nekuriu žmonių vra didelė sun
kenybe. G**1

Krik szez i on i sz k i

ti- 
snnke-

misijonie- 
riai keliauja in Kinus ir Afri
ka, ir in Pietiniu Ameriką at- 
vertineti laukinius ant Kviksz- 
rzionvbes.

O tuom kart ant vieno atver
timom laukinio Azijoj ar Afri- 
ke, bažnyczios netenka užim
tus t iki neziu po nosia. Ant dau 
giau kaip 140 milijonu žmonių 
Suv. Valst. ne viena treczia da
lis žmonių nepriguli prie baž- 
nycziu ir neužsiima jokiu dar- 
bszavimu del labo krikszczio- 
nvbes.

Todėl taip praliejo nerimaut 
pastoralini ir daug mus kriksz- 
czioniszku vadu, ir geriau butu 

misijonierius 
atszanktu isz Afrikoniszku 
pustymu ir nusiustu in pusty- 
nes inusu didesniųjų miestu.

kad visus tuos 
isz

Burmistras mažo Pennsylva- 
nijos miestelio, užtiko visus 
naktinius policijautus miegnn- 
ezius laike tarnvstos ir krio- 
kianezius kaip malimus... 
Kriokimas juos iszdave.

Isz to pasirodo, kad kas nori 
būti policijai! t u arba naktiniu 
sargu, privalo mokėti miegot 
tyliai, be kriokimo, o turės pa
sisekimą tame dinste.
i

Sztai vaisiai musu palaimin
tos p roll ibi ei jos:

MiosteCamden, N. J. atsitiko 
liūdnas atsitikimas kuris užsi
baigė mirezia. Pas tūla szeimy- 
na atvažiavo in sveezius gana 
patogi mergaite. Jaunikiai da- 
girde apie tai, pradėjo lankytis 

o žinoma,pas laja szeimyna, 
kad be buteliuko neapsiejo.

Girtuoklyste traukėsi ant 
kasdieninio paredkę, o ant ga
lo atsirado ir naszlys 58 metu 
amžiaus, kuris taipgi geide 
apsipaeziuot su mergina. Senis 
likos priimtas per gimines, ba 
turėjo pusėtinai pinigu. Už ke
liu sanvaieziu ketino būtie 
sugertuves. Ant to tikslo pasi
rūpino keliolika boksu naminio 
alaus ir kelis galonus munszai- 
nes. Viję iszgerta keli baksai 
alaus ir galonas smirdeles kilo 
pesz tynos.

Vienam isz jaunesniu vyru
ku nepatiko kad taip jauna 
mergina tekėtu už lokio senio, 
ir tas buvo priežastis pesžty- 
nes. Laike musztynes, jaunes
nis stūmė sena žmogų nuo tre
pu, sulaužydamas jam grandu 
ir koja, žmogus mirė ligonbu-
pu, sulaužydamas jam spramla

te je o kaltininkas likos uždary
tas kalėjimo. Yra tai liūdna is
torija, kuri czionais tankiai pu
si antrina. . . į

Taigi kūdikis gemą, ulsibip 
na girtavimas, susižiedoja jau
rią porele, vinezevono, laidolu- 
vc8 ir visur draugauja geiy- 
rtuis. O kada turi apsunkyta 
pakauszi munszaino, pradeda 
maiszaczius, kurio trauko pas
kui art ve biuras pasekmes.

Daugeli kartu girdėjau merT 
gaicziu skundus ant vaikinu no 
pastovumo meilėje. Už tai dau
giausia..... ! , kaltinami vaikinai.
' " K

Sako, kad Vaikinas susipažinęs 
su kita patogesne mergina — 
sena, palieka. Nenoriu už daug 
teisinti vaikinus, o 
kalte ant ju vereziama, i 
dali tos kaltes uždėti ir 

At>siprasžab
ežiu už tai, bet asz pats, Imda
mas vaikinu, palaikysiu vaiki
nu pusė.

Katra isz merginu 
kad ja mylėtu ir jos jaueziasi 
laimingomis kada yra 
mos ?
mandagus vaikinas ir jo szvel- 
nus žodeliai, bei jos pamirszta, 
kad vaikinams taipgi patinka 
jausties mylemu. Jie taipgi 
žiuri vien tik kad mergina im
tu graži, skaistveide, bet jie 
nori kad ji butu ir apsiszvietil
si arba nors stengtųsi apsi* 
szviesti. Nori kadbutu manda
gi, prasilavinusi draugijoj 
jaigu yra mylema kad ir mer
gina ji mylėtu. Jaigu mergina 
bus isztikima, teisinga, neap- 
gaudinejunti, prie to da meili, 
ypatigai, jaigu meilužis atsi
lanko, ir turi but linksma, kal- 
boja prisilaikyt mandagumo, 
kalbėt ka nors svarbesnio, no- 
sigirt apie gerus laikus po rod- 
hauzes automobiliuosia su spor 
teleis ■— tai vaikinas visados 
mylės tokia mergina.

Dori vaikinai visados renka
si ne ta. mergina, kurios veide-1 
iiai ir lupos iszmaliavotos, bet 
ta.
siredus, bet josios gražus pasi
elgimai, mandagumas ir graži 
kalba, puoszia ja geriau, negu 
brangus parėdai.
Todolgi, mergaites, 

džiale, kad jus vaikinai mylėtu 
tai vietoje puosztis, paszvens- 
kilc laika mokslui, o prie to div 
bukite drnugiszkesnes ir 
lesinta prie vaikinu.

merginu.

kad

8 AŲ E E

jbsiok tik trupineljo meilės!
. • .1 .At . U . .1 A 2

vi net, fllpt,
i ”

>r

sūnelio,t^uriko garse
~ Raimundeli!
Va iki nei i s dingo.
■ 1 T ? 1 . ..* L 1

jėszkodama dingusio o grafas
i su-

igriairdiii.es ir susisiirmatines.

i'A' 1

Butu Prapuolus
! ■■ A , , , ,, « 4 * <
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Perserga Del Jaunu Moterų 
Turinczias Minksztas Szirdis.' Į y į

Grafas De'Yette atėjo ant 
paženklintos vietos 
Monean.

Parkas buvo kone tuszczias,. 
takeliuose ne buvo matyt nieką 
vajkszeziojaid per ka nusi
džiaugė grafas no mažai isz to 
t u sz turn o.

nenori, Vaikszcžiojo aplinkui ir le
mi no iii visas szalis. Lauke ant 
ponios de Mar kuri buvo susi
vėlinus, o grafas tankiai zurzė
jo sau po nosia, ar ateis! su di
deliu ergeliu aplaike prižadėji
mu nuo jaunos moteres jog sn 
juom sueis paženklintoj vietoj, 
prikalbint ja... ant to suėjimo. 
Jau nuo seniai užsidavinejo su 
ponia de Mar. Priek tam grafas 
buvo gerum prieteliu jos vyro. 
Bet jisai neapsvarstinejo nie
ko. Tik vakar priėmė ji ponia 
de Mąr savo mieg-pakajuje, 
kur iszpyle jai savo pasiutisz- 
ka meile, ne tik ka lupomis bet 
ir gromatosia kuriosia raszo 
apie savo karszta ir ncpalio- 
vunte meile ir kad sutiktu su
eiti su juom paženklintoje vie
loje. .

Grafas lauke ant josios 
karsztumu, 
laike ėjo poni de Mar 
dengtu veideliu, nuleista galva 
s udeganeziais veideliais, ant 
kuriu jaute baime, susijudini
mą ir iszmetinejima savžines.

.Ant galo paregėjo artinan- 
ezia motete. Szirdis jo pradėjo 
greieziau plakt. Bet ne... tai no 
ji! Ėjo polei, vesdama Savo ke
turių metu šimeli už rankos 
Rajmundeli. Ant regėjimo sū
nelio grafas susiraukė ir ne bu
vo isz to suvis užganadytas. Ar 
gi neatėjo ji ant mįsles paimti 
kūdiki kaip apsaugojimu prie
szais karszti savo draugo. — 
Kožnam laike treczia ypata no 
labai patiko grafui.

Kada poni de Mar paregėjo 
veidas josios paraudo

navo kaip kraujas. Jaunas žino 
oinan- 

czios, paskloniojo giliai ir pa- 
bueziavo sūneli. . (Norints 
kantriai tai padare.)

— Kokia poni esi gera ir 
kaip esmių dėkingu už tai 
prakalbėjo...

—- Eikie pajakstyt truputi 
mano mylemas,

visa 
noriu 

ant
sės u

myje-,
Joms patinka patogus,

bet

o

kuri nors ir praszcziau pa-

jai g u gei-

me L

Del musu moterėliu (o ir mer
ino) pataljiiname czionais ko

ku ri e
<r

liolika
skamba sekaneziai.:

Dulke ’buvai ir in dulke 
pavirsi — nori ids esi patogi ir 
iszmalįavota.

Daugelis moterių yra tos 
nuomones,

pamokinimu,

kad vra tok i s žve- 
ris, kuri jesžko nuolatos erge
lio.

I>uiiv mandagi del visu, 
nieko nekasztiioja.

Meile ingali viską — bet 
neturtingiems ir skausmas dan 
tu nekarta yra juju įirapulte.

Svetima motere tankiai 
iszduoda savo geriausi jjriete- 
Ii už mažiausia prasikaltimą 
priesz jaja, bet nežino, kad tas 
jai daugiausia užkenkę,'ba tuo 
iszkasa 
ties.

sau kapa aiit prapul-

daigu motore prasikalto 
tai geriausia laikyti liežuvi už 
dantų, kad ir jai pjautu 
kle nuo ausies lyg ausies.

ger 7

Chicaginei Lietuviai sutverę 
paHzelpine dranguve dėl siiszel 
pimo savo tautiecziu kurie ran
dasi be darbo. Jau parandavo- 
jo szfora kuriame atidaro biurą 
in kuri atnesz drapanas, mais- 

kurieta ir pinigus del. t uju, 
randasi didžiausiam varge.

t

ATSAKIMAI
.Mis Je va *V. McKees Rock s 

Pa. — Kada antikristas atva- 
žinos ant svieto, tai tikrai ne-

J

Ilk

žinoma. Galime užtikiyt, kad 
sn aiitomobilium neatvažiuos, 
o gal atlėks su kokia nauja 
orinia maszina paiimti visus 
aky v uolius .iii pekla, o gal lyg 
tam laikui iszras naujo budo 
transportacije. Linkime tamis- 
teliai gyventi lyg tam laikui, o 
gal pati savo akimi datirsi to, 
ko labai trokszti dažinoti ir 
iszbandyti mtisu kantrumu.

Mrs. O. R. Kingston, Pa. — 
Neturime tokiu knygų, ba ne
siranda spaudoje. Teip, apda
rome, visokeS knygas. Bąltru-
vieną pribus pas jus kita san- 
vaito, tai galėsite su jaja pa-, 
sikalbeti pbicziau apie taiseR 
moterėles.

Jį 1 ‘į.

4 h

in parka

vaikszeziojant per 1 V • *

savo

sli 
o tame paežiam 

su už-

udeganczi a i s veideli a i s,

gus greitai priėjo prie

ne

- atsikreipus
in kūdiki iszlaiję.

Paklusnus Raimundukas pra
dėjo greitai bėgiot po parka, 
nuolatos apsidairydamas ant 
motinos. O bėgiodamas atsito
lino gana toli.

— Raimundeli! Raimunde- 
poni de Mar —

nebegkic taip toli.
Jlik iszeidama isz namu daVe 

sau žodi, jog sūnelį 
isz ranku savo. Mislino 
prie kūdikio atras

Ii! — szauke

ne iszleis

gana paje-
gu, idant atsakyt praszymiims 
gi’gafo; rastu tiek pajėgu idant 
jam pasakyt :: 4 ‘ Viskąs tai yra 
sapnu, užmirszk apie tai.” Ti.i- 

guodo-riu dinsta, privalau sii 
ne nesziot pravarde savo vyro 
ii ji nesutrempti. Atsiskirkim 
ir nesueiki m daugiau.

Bpt kas atsitiko, jog ant jojo 
regėjimo stivis apsilpno? Eina 
su juopi drauge, kuris meilin
gus žodelius l ’

a usi.
sznabžda jai in

SeSkime nors valandėle 
Juk »- p 1melde, jaunos motores.

esamo vieni. Turiu taip daug
kalbėt tau.

Kalbėdamas tai, papme ja ja 
už rankos, kuri suvis nesispy-
re jo praszymu iv atsisėdo tan
kumynuose parko kur juos 
krūmai paslepi nėjo nuo praeU 
giu.

— Myliu tave, myliu dąli
kaigiau kai ]>Savo gyvasti! - 

bėjo grafas. *
Ir pradėjo iszlict savo jausta 

ir meile del josios. Kiek kentė
jo del josios, neturėdamas die
na ir naktį ramumo anislimla- 
mns apie ja, Ar-gi ji neturi su-

• ii .

1 Poni de Mar pVndėjo įjasida- 
vinof,1 hlpt, bet (lij’Mtolbdhma 
alce aplinkui, pradėjo dairinils 
su sumiszimii o ne matydama 

i'i: 'J

bet dirstelėdama

V
RrtimttridoU!

'f

Pradėjo bėgidl po parka

jai prig(ilbejo; buvo labai
si
Poni (hv'Mar
rūpesti je.

Redaktorių
Nėinleidžia 

in Pekla 
-... i

Pana Barbora turėjo jauni
ki. Jaunikaitis buvo pagolbi-

M

S

darytu idafit pasiliktu ijenmėf-
< • • 4 • • I .J ir A f* (Iii

iszdųo
ge no kaip jdjo motoro, 
prjeszimnisi'idanl jitjn ii 
ti už tojo zberežniko, ka tai ne

Asz
* 

s

viena žijiogu negnodoje.
Czia ponas vargamistra at si-

O krifl neturi dubios —: ‘ 

redaktorių turi koki'ten freppr-
t

iWdap-
Jilt]1 B

' kožnas

tęvi, tai yrn savo pagelbiriinka 
veHiiftzka, leuri visur gali nu-

kūtes dideli gurkszni alaus.
— Tai, jus kaibate kad ta- 

ninku redaktoriaus prie vieno «»> Barbės jaunikis yra ridika-
Lieiuviszko laikraszczio czio- 
nnis Amerike, kurio pravarde 
buVo Jonas Jannuckas, doras 
ir paczedns vaikinelis. Mano 
teta, pavadintu ji geru materi- 
jolu ant vyro kožnai merginai.

buvo dideliam

Tegul ponas atsikėlė, 
prasžau jcszkpti, begk iii ana 
szali o asž in kita — Szauke ant Pana, Barbora gėrėjosi isz 

savo jaunikio,, daugiausia rū
pinosi Juom, kad levai nebuvo 
užganėdinti isz jojo. Tėvas 
Barbes buvo grosorninku, arba 
kitaip pavadinus prigulėjo pa
gal angliszka įs^itarima prie 
aristokracijos “susaide.”

Jeigu kada Barbe priminda
vo motinai apie savo jauniki, 
tai molina susiraukė 
agurkas kalbėdama:

— Atsimink rhergdl, jog i.;i: 
to visko nieko no bus, nes savo 
dukters neiszloisin 
ten pliko 
riaus.

Ant nieko ėjo Barbes meldi
mai ir užkeikimai noriais pri- 
sieginejo ant visko, jog josios 
Jonas yra guodojamu vaikinu 
ir mylėtas nuo visu.

Daiigiausia prieszinosi Jonui 
teta Katre. Toji boba tvirtino 
buk redaktorei ne turi tokios 

tikėjimo ir

rato, ne žiūrėdama ant jo.
Jaiihas žmogus ilitejo in pa-' 

liepta szali, bot sugryžo 
jaus nerudos vaikuczio.

Ant jojo regėjimo poni de 
Mar, iszsitiese ir atsikreipda
ma su verksmu paszauke:

— Mano Dieve!
Kūdiki gal pavogė!

Tegul poni apsimajszi- 
na gal rasime ji ant policijos. 

Ir da tu czionais stovi l Jesz- 
kok! Oh, Dieve, ko asz in czio
nais atėjau! Ne galiu ant tavęs 
daugiau žiūrėt, esi nubrodus!

— Meldžiu ponios, pavėlink 
nuvest tavo namon. Arba pati 
sugryžk. Prisiegiu jog 
mundoli surasiu.

— Bot, maho vyras! ka ji- 
jog Raimundėlis 

Dieve,

g

t U0-

No radai

ir d a tai

Ral

Sai pasakys, 
dingo... Olt, Dieve, tai yra 
pamokinimas del teisingos rtio- 

ir nustūmė 
stovinti kaip žiopli gr

nuo
r A-

teriszkes! 
saves 
fa.

Palik mane viena, pri
slegi u, jog viską pasakysiu sa
vo vyrui, o tau uždraudžiii eiti 
paskui mane!

Grafas ėjo isztolo paskui po
ni de Mar. Priėjus prie namo 
užskambino varpeli. Duris at
sidarė ir pasirodė 
jus ir dvi tarnaites.

— Raimundėlis namie. Žan
daras suradęs ji ant kelio at
vedė namon..

Poni de Mar puolė ant kė
dės apalpus, o lakajus uždare 
priesz nosį grafo duris. Nuei
damas nuo duriu pa'stanavijo 
daugiau ne užsidnot su poni 
de Mar o idant iszsigydint isz 
savo meiles iszvažiavo in Afri
ka szauti levus.

Teip tai užsibaigė meilingas 
ponios de Mar,

Palik mane

jose įeita

atsitikimas i 
kuri jau niekad ne užsidavinc-* 
jo su niekuom ir szirdingai lai
kėsi savo vyro .j E. B.

*■ ' ' *■ < ■' -r
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Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
klt del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

I NEW YORK

in Dept. 4

r

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkaa Graboriua
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) Laidoja numirėlius pa- 
r ga! naujausia mada ir 

mokslu. Turiu pugelbi- 
. ninke moterėms. Priei

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

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

. Bell Telefonas 441-J
7 TAMAQUA.
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A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

MILL & PATTERSON STS 
c<n nr Avi» t* a

Bell Telefonas 1430-Tl ■m
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kosėjo ir patraukė isz diner- siunsti — nd in paezia pėlelą 
o lankei ir in dangų.

— In dangų!? — atsiliepc 
kokis tai jiersigandes balsas.

— Teip in dangų. Bet’ 
szventas Piteris, tuojau# ji. 
isz lėnais iszstume, nes tenals 
tokis reporteris padaro daug ’ 
nesupratimo ir da viską apra- 
szytu kas tonais atsitiko/ Vie
na karia tokis redaktorius pa- 
gelbininkas nuėjo in pekla, tftfc 
nei vyriaUses velnias jojo per- 
signdo. Reporteris apraszc 
apie visa pekla, jog lenais ne
siranda jokio paredko ir vis
kas szvakei inlajsyta.z Rodino 
užvesti rinkimus ir aprinkti 
vyriausi velnią ant pėkliszko 
valdytojaus, Kaip apie tai da- 
žinojo liuciperis,

nuo tos dienos dau- 
jokiu Jaikrasztįninku in 

pekla u ei n leis.
— -Ka ju.s kalbatę? O kur

io-1 t'Oriiim ar kaip ji ton vadina?— 
užklauso bobute.

—- Teip, teip!
— rl’ai jisai raszo luikra>z- 

czius, dabar tai žirniu. Del Die
vo Szvento, žmonis, ir lai tu- 

iszduot musu Barbe už 
tokio žmogaus! Tai jau sudna 
diena. Už lokio ka yra susinc- 
szes Su pikta dvasia,— butu tai 
Dievo bausme, juk tai ne žibo-' 
gus. Ar tai. už tokio mergina 
atiduot? Ne. Pakol asz,- jo
sios bobute esmių gyva, 
to nedaleisiu!

Barbyte užsiliejo aszaromis, 
vargamistra patraukė vėla isz 
dinerkes, motina nuszlnoste 

grin ežioje

rime

prie

kai Į)

g isz

nž kokio 
redakto-

i • ' , i

savžines, tikėjimo ir Dievo. 
Girdėjo nuo kokios tai szven- 
toš y pa tos, jog redaktorei, lai
kosi drauge su pikta dvasia.

Barbe labai buvo nuliūdus. 
Tikėjo Jonukui visame bet ti
kėjo tetai ir levams, mane, jog 
jai kalbėjo ant gero. Verkė 
naktimis ir pradėjo džiūt. Už- 
temino tai motina. Paszauke 
dukrele pas save ir teip pradė
jo jai aiszkinti:

— Nesirūpink mano duk
rele, nes tas rūpestis tau neprl- 
siduos ant nieko. Matai pati, 
kokie tie žmonis tie redakto
rei, geriau su jeis nieko ne tu
rėt i. — 
vio nesulaiko už dantų, 
nam prikopia o ir paežiam pre
zidentui Amoriko nedovanoja 

raszo. 
o bus tau

Nes tai niekadosj liežu-, 
kdž-i

Už
tė

ir visaip ant jo 
mirszk apie ji 
riau.

Kalba motinos nbprilipo prie 
Barbes szirdeles. Kada tik ga
lėjo paslapta sueidavo su Jo
nu ir meilei kalbėdavosi.

Szėimyna Barbes negalėda
ma. juju atskyri,
sznu kt i szeim i niszka
Pribuvo ant tojo sejmo teta

o

nutarė
sejma.

SU.

Katre, diediene Magdė, dede, 
dvi giminaites ir 90 metu se
numo bobute, kaipo žinanti 
daugiausia ir turinti svarbu 
baisa terp visos szeimynos.

Teta Katre, kaipo labai die
vobaimingu motere o priek 
tam ir davatka, tikėjo labai in 
dvašiszkas ypatus -— todėl už- a ■ • . t _ •’ . . 4i' ■ t»
praszo ant .seimo vargamistra 
Jokūbą Dumplaiti. Po teisybei 
ne buvo tai dvasiszka ypata, 
bet .'kožnain laike stovėjo labai 
arti dvasiszkos fialos.

O kad ponaš Dnmplaitis ne-
(ikejo ib blaivyste, lodei atno- 

s, isz kur 
rio ląbai lankei trauko ir gi
lei mislino. Pakol visi susirin- i|i , .!. r ,|| n • 1 r ■ ■ i' t U w n
ko ant rodos ponas Duhiplai- 
tis isztrauke szeszes dinerkes 
alaus, kurias jaunesnis brolis 
Barbės nesze isz artimos kar- 
cžomos,

Pirmiausia innesze 
prieszais Joną, 
bes, o buvo bjauri kaip seplyr

sze jam dinerke alau

skunda
didične, Bar-

moti nii 
iy pasidaronosia 

mąlszu.
Dabar užėmė baisa senas (le

de Petras, ant kurio Barbyte 
turėjo visa vi lie, jog už jaja 
užtaiys. Pradėjo:

— Cik as jum ka loki pa- 
porysiu, jus visi esate durni 
kaip tam kreivas czibatasvRe- 
daktoris tai yra tokis vyras ir 
sutvėrimas kaip ir kožnas vy
ras, cik ka turi daugiau alie
jaus galvoje ne kaip jus vist. 
Jisai raszo in laikraszczius, ba 
to mokinosi, o jus durni sako
te kad turi susineszima su pik- 
cu dvasiu.

— Ana va, matote kokis jis 
iszmintingas — suriko teta 
Katre — o gal su juom prisi
laikei ir dabar apgini.

— Ar lakiau, ar nie, cik as 
jum paporiniu tiek, juk kalba
te kaip asilai, ciegul jam pae- 
vieina ponas vargamistra.

Užklaustas ponas Dumplal- 
tis dirstelėjo aplinkui ant susi
rinkusiu, primerkiąs akis užsi- 
mislino gilei.

— Ka 
Dumplaiti! 
teta. < 
mes, nes arcziau stovite prie 
prabaszcziaus ir bažnyczios.

sn-

autjus am to ponas 
_____  užklausė akyvai 
Jus žiriide daugiau khip 

arcziau stovite -_- - v
Va rga mi s t ra s pu sg i r t a s, 

niurnėjo:
— Neperszkadinekit 

ba mislinu.
Grinczioje aptilo rodos kas 

aguonoms sėjo. Visu akis Im
ant veido isz-

minties pono Dumplaiczio, ku
ris mislino, o matyt buvo kad 
jo smegimine dirbo baisei, 
dūsavo kaip tikros

vo atkreiptos

man,

nes 
vargonų 

dumples. Ant galo pakele gal
va, pasitaiso kepure ant gal
vos, patrauko alaus isz diner- 
kos ir teip pradėjo:

— Norite nuo manes rodos. 
Gerai, pasakysiu teisybia; ta
ka žinau, kaip Dievas danguje 
in sekula sekulorum. Amen. 
Laike mano vargamistravimo, 
girdėjau daug apie tuosius re
daktorius. Oj tai žmonis, mi-

— jieje neturiserere mei Dous 
duszios...

Ant tujų žodžiu baime ap
ėmė visus. Teta su bobuke per
sižegnojo. Dede pabalo, niotl-

Barbes paliovė verkti ir suna narnės panove verKti ir su 
baime žiurėjo ant Dmnplaiczio.

|. M

— Kalbu tai, ka žinau. Ne 
yra tai žmonis kaip mes, nes 
koki tai baisus sutvėrimai, ku
rie visur turi akis ir žino vis
ką kas atsitinka ir da ketina 
atsitikt.

— O Jėzau 
dione.

— Juk. gana gerai žinote,

, — suklyko dio-

4

In da ilgu .M —- atsiliepc

Reporteris

aprinkti

lai prisiegc
sau, jog 
giau

niekąm nežinoma.,| ' # '

jieje eis! — užklausė dede Pet
ras.

—
Tik pats Pous Dievas žino, kur
po smerf laikrasztininkai eis. 
In dangų ne vienas negali gau
tis, o in pekla vėl nei ju j p nein- 

. nes juju balsei bijo.
Dyvus kalbate, ponas 

Dumplaiti, — susznabždejo te
ta.

iais
kalbate, ponas

- Teisybe tai yra. Todėl 
mano geri žmonis, krikszczio- 
nis ir katalikai, neduokite sa
vo dukters už pnezia už lokio, 
kuris ne in dangų, ne in pekla 
gautis negali, nes jus Dievas 
sunkei už tai nubaustu. Amen.

Ponas vargamistras pabaigė. 
Patraukė alaus isz dinerkes, 
atsisveikino su gaspadoriais ir 
iszejo.

Po tokiai

Foisvbe tai vra.

kalbai Dumplai- 
ežio nebuvo ka mis lint apie isz- * 
davimu dukters už Janaucko. 
Visi nuliūdę iszsisklaide. Pasi
liko tik viena,Barbute. Apsi- 
.verke szirding^iii .įog. .pet. anty 
viso kimo drebėjo;

Praslinko kelios dienos, bet 
in Barbnkia niekas neprakal
bėjo ne žodelio apie Janaucka. 
Visi buvo tosios nuomones, jog 
mergina apie ji užmirszo.

nedeliu Barinite 
kur.

Po dvieju 
dingo nežinia kur. Jeszkojo 
josios visur, pas gimines, dede 
ir tetas, bet nerado. Mergina 
rodos in vandeni inpuole. Nu
lindo tėvai davė žinia apie tai 
policijai.

Po keliu dienu tėvai Barbu- 
tesaplaike sekanti telegrama 
nuop erdetinio policijos kuris 
szitaiį) skambėjo:

‘‘Guodotini Tamistos. — 
Jusli duktė Barbara, isztekejo 
už Jono Janauckio. Kaipo pil- 
namccziai negalime jos aresz- 
tavoti. Siunczia jie labas die
nas visiems.” ... t — P.B.

k j

t >

PAJESZKOJIMAI
Mano pustbroliųs Joną ir 

Prana Užupius. 20 metu kaip 
Amerike. Ovvėuo Worcester. 
Mass.

(lyvėpo Worcester, 
Isz Lietuvos paeina, isz 

Kauno aps., Alvtaus pav., Jesz-
nos pavapi,jos, Pelukones Kai
mo. Kas apie juos ka žinot atsi- 
szaukit sziuo adresu:, 

Mrs. M. Melcaviožiene,
(po tėvais Brazunirito)

. 349 E. rraylor St.
I

Atlas, Pu.
*• A ‘ ' 1 j JM * * ' iItL '

Pajė.szkau savo szvėgeri An-jog žmogus pegali .žinoti kas 
ateitije gali atsitikt, o redak-

' 1 h T 1 ■
ni. griekai. Ant galo susirinko 
visi. Ant galo invede vefkonį 
t ia Barbele kuri atsisėdo kam- 
putijo irmalszei lauke kas ežia 
pasidaris.

Ant galo invede vorken-
ateitije gali atsitikt, o redak
torei žino. Mrgo, pasirodo aisz- 
kei kaip ant delno, jog laikosi 
jieje su pikta dvasia. Vardan

tana Petrauską. Seniau gyve- 

reikala su juom. Jaigti kas ka 
žinot apie ji praszom duot žL

■ n.

30 Oswego ŠL
- r ■ > ‘

RR——

no Akron, Ohio. Turin svarbu

Dievo ir Sunaus
ų 1 ii L 1 * *

Szvantos...
ka tiktai kokis karalius arba 
palitikierius pasako, žino ir ta 
ka nepasako. Ar-gi tai no yra 
velniszikas darbelis.
A' . A A »

_______ j '

1 f
‘ r , r k ‘ f • » .r.

^Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius^
į

; • ?,;A ■ • r -’■ ?1
Pirmiausia pradėjo kalbėti

ir Dvasios njft szį11o adresu;

f 
v

simylojimo del jo? Jaigti ji at
mestu tai sau atimtu gyvastį... » 
Ne, ji neatims jam vilties, mel
džia josios apie trupinėli mei
les už savo szloviirima, praszo

1 . . ' ' 't

1'1

ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia nuo papraszeriauaiuiktpra 
kllhhiūsiu. Parsamdo automobilius 
dbl laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pnsivažinOjimams. 
Isz Frackvilles, PoYt Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
In truiobpa laika.
. , Į , Į .——-U

ruoszirt nuo paprouzcriauiiuiklpra

pareikalaus mano patarnavime,

I 4*

*

S ,

|;l!*

4
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Iii

bobute, paliepdama tetai Kat-
rei idant atidarytu susirinki
mą, toji ilgai nelaukdama pra
dėjo:

Eina apie tai, ar musu 
szeimyna pavėlins Barbei teken 
t i už tojo redaktoriaus Janauc^ 
kb ar ne. Isz mano szalies bu
tu tai baisu. Eina oziou apie 
ląime merginos O

■

ii
» ;

Girdi jioje viską,

Matote,
jog liejo žmonis ne turi ežys
tos savžįnes ba isz kur ta vis-
r.'i •i 1 .1 v ’ I J ■ 1 ' i* J . • * .

ka žinotu? Ąsz> kaip Dievas
danguje — netikiu, idant kokis 
rednldorius turėtu dnszia, ne* 

geriau pa- jau seuoi užrosze jaja vcltiiui.
J 1 i;

M.-'

K. Pccziulis,

ty.)

*
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go ot.
Ij&ntisoM, Pa.
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Ssalczio ir Skausmą Galvos 
Y r* tr«ic»Uutia ittfeWt tyduok.
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JApjaukintaš 
Liūtas - Levas
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Kytuose palmių girioje gy
veno kadaise savo pilyje didi
kas. Jis aistriai mėgo medžiok
le ir dažnai vykdavo in miszka 
M*kti širmi ir szernu. Miszkuo- 
be aplink jo vahlotnos vietos 
pasirodydavo kartais ir dideli to to • to

kadaise savo pilyje didi- 
Jis aistriai mėgo medžiok-

grobuonys žvėrys; lokiai, prtn-
lems ir net liūtai. Tokiais at- 

didikns nenurimdnvo, 
iki neiszvydavo arba nenubo
do vo jn ir neiszvalydavo 
j u savo žemes.

vr.jais

nuo

SAODB
.................... i >.■!! ■ III jin !!«!■■* .1

žiai. Dargi visztos kndakinda*' mayes 
i vo ir kasinedavos žerneąe dra 
I pina lAt.ln n/4.1 i. l-.Aifi.ii

ru.
t

in visa tai dėmesio. Jis tikim? 
save, kad visa tai daromu be 
blogo noro. 4

Arkliai spardosi, nes lai 
ju papratimas, Szunes inžulus, 
nes tokiu ju prigimti^. Visztos 
to to to * to- M 4. U to.

*
ft

I f i

— — -
liūtą kaip karalių, ir bnv< 
turn j* ■

| Kai Samsonas užaugo it pa- 
Sidare gudriu jannu liutu, ji 

‘darydavo jam pastabas doljo 
elgesio su namiszkiais. *

— Tamsta bėdotu elgtis bi- 
cziulįszkai su tomis valkatomis
— arkliais ir szunimis.

— Kėdei? — paklauso hu
tas. — Ar-gi mos ne artimi ir 
no bicziiiliai ? .

•— Ne, — atsake kate. — 
Tamsta —karalaitis o visi kiti
— vefgai... Tamsta. — liūtas, 
o jie kuinai ir kieminiai szime-

I liai. Tamsta elgies su jais ly
gus,

o 4Mr-
’ > ■<

Sidaro gudriu janmi liutu, 
-» '1 ♦ • 1 <« *•

1

*

, ' szkignme
I . • a__ _siai prie pnežiu jo baisiu nas<prio tavęs ir iszvaduosiu tav

' ' l

f*
-rwPlkta klvasiadn tave i nėjo 

ar ka? Koki triukszrtm tu <kh
_ Irai per pastariasias dvi miktis

1 ”1

— Atsiprasznu, pone,

klaidžiojo liūtai, besiriioszda-' jis viemts kovojo su

ĮjHėr bnrejij 
psht 
avė!

f I i į 1 I jie ncfttt-plefl^’tn ir n esu ga din- 
n_____ .1'

— ' Žinoma, asz laisvas,• 4 ----------ZJ111W1JUCI j AU4UTMM) |  1 ų * 4 ♦’ 1 • 1

Samsonas stengėsi nekreipti atsako liūtas už aptvėrimo, —* ir trukdai mušti miega?
bet kas tu?

L 1 Jfc f

, *•**•**

pasakysiu daugiau

i > I
♦

y Ii isz tu odn du ky litinis ir, 
kai pas ji ateidavo sVecziui, jis 
iszdidžiai rodydavo juos ir pa- 

Aplink pili šakodavo liutu istorija, kaip 
i Iiinais, su

v r®

r
_ *i. t ! i ■ j"... ... u >

tu r-odoM. a

.. "w

■

* J

to

--at-
sake Samsonas.’ -Asz Hutas, kai]) ir tn, 

i, —asz tavo 
brolis, vieno kūno ir kraujbl

i liiliai“ —
'**■ w -r----------- --------- y r

mi daryti kažin ka negera. Asz dideli upavojumi gyvybei; dali
* toto to'" - . • ♦ • . ' • «

pu-’ju jis sugavės ir pririszes prie 
’ *1*4 "to 1 to «*

Klausytojai garbino jo drąsu

pildžiau savo sargybinio 
reiga!

Asz atėjau nuvesti tave pas 
musu motiną, nuo kurios tave 
jiagi’obe žmones, kai tu buvai 
tlar nuižas. Ji visa laika nenu
stojo liūdėti tavęs! 

—- Tu meluoji.!

ir ji bego dideliais šzuolials. 
Gi patinas nebuvo pripratęs 
noszioti vaiku tinsruosie, liūtu
kas kliudė jam bėgti ir jis ne
galėjo spėti paskui Hute.

Medžiotojai vijosi jo pėdo
mis, jis jau nežinojo ka beda
ryti ir iszleido patikėta jam 
vaikeli isz dantų, kad nors 
patA gautu pagebti. Betgi tas 
bailumas ir neisztikimybe nie
ko nepadėjo: jis buvo perblok- 
sztas keliais ieszmo smūgiais ir 
krito negyvas.

Liūtukas veltui stengėsi sa
vo silpnomis kojomis pavyti 
toli pralenkusia ji motina. Per 
viena akimirksni jis buvo ap
suptas szunu rujos, kurie tuo
jau butu ji siųilesze, jeigu tei’p 
jn nebntu atsiradęs pilies val
dytojas ir nebotu ju iszgaino- 
jes. Jis pagriebė besidraskanti 
nagais ir staugianti liūtuką h 
inkiszo ji in maisza. Pasigirdo 

ragelio, •. skelbenczio
medžiokles pabaiga — pilies 
valdytojas mate, kad liūtei pa-

ir atsidėkojimui jie neap- 
kenezia tamstos ir pasiruosze 
pasmaugti!

tas.
Nemanau — atsake liu-

insigilindamos in savo darbą 
prie paczios mano nosies, rodd
man jaudinanti pasitikėjimu. 
Nakti ji paleisdavo nuo gran

A a a a a a * a ... 11

dines ir jis, kaip nenuilstamas 
sargas, 
link pilies sienas.
])rieszas arba manas pikta ne

i arti, L

• •

grandines, dali užmuszes.
- paklausė pi

Karta toje vietoje vėl pasi
rodė Hutai ir sudraskė ūkinin
kams daug karvių ir aviu. Nu
kentėjusioji atbėgo in pili 
verkdami ir praszydami pagal
bos. .

Dvarininkas tucztuojau pa
dare guitines.

Netrukus buvo rasta daug 
pislsakiu, rodžiusiu, kad teks 
susidūrė su szeimyna arba, gal 
net su visu liutu pulku.

Po ilgu sekimu pagaliau pa
vyko apsupti grobuonys dau
boje terp kalnu.

Uzia buvo didžiulis laukinis vyko pabėgti, ir jis pasitenki- 
trys liūtukai Ir no tuo, kad nudobė du užaugu- 

gal. sius liūtus ir paėmė viena 
va vaikuti.

Kai Liūte pastebėjo, kad me
džiotojai nebesiveja jos, ji at
sigulė pasilsėt su abiem iszgel- 
bet'ais vaikueziais ir lauke sa-

— Gelbėkis su mažiukais! |vo bendrakeleivio su treczlu. 
_\-<z noriu pakiszti kakta 
žmonių gaujai, o tu stenkis tuo 
laiku pasislejiti saugioje vieto
je. Jeigu asz žusiu — neuž-

iki ryto bėgiodavo np- 
No vienai

’* 
dryso ])rieiti arti, .menuliui 
szviecziant matydamas už ap
tvėrimo arba bokszto danteliu 
jo galinga iszblyszkusi szeszelL

t

atbėgo in

liūtas, liūte, 
dar vienas užaugės liūtas 
but, brolis arba bicziulis 
įnynos galvos.

didelis Hutas
as uždaryta
■ .P*

Kai
r

garsus

» 
szei-

gv-O?

suvokė 
s siaurame plote 

tarė savo ]>ataitei:

Jeigu asz žusiu 
jnir-zk manės ir užaugink isz 
mano vaiku veiklius liūtus.

-- Asz einu su tavimi, — 
su^zuko antras patinas ir, pa

kavai, priėjo prie jo. 
, — tarė jam szeimy- 
. — Padek mano žmo

nai ir vaikams pabėgti. Asz no
riu kautis jai žmogumi vienas.

• Ir baisim kaukdamas jis isz- 
szoko isz krūmu žmonių pasi
likti.

Visos vilvezios irieszmai bu
vo nukreipti in ji. Visa szunu 
ruja puolė prie jo. 
naudojo jo bicziulis ir iszvede 
liūte ir jos tris vaikuczius isz 
daubos. Keletas stovėjusiu ten 
medžiotoju puolė iszsigande in 
szali. Kai bėgantieji liūtai at
sidūrė toli nuo medžiotoju 
grandines, 
liais inkope in kaina 
rio jiems pavojus nebegreso.

smū
giais numėtė pirmus szunls, 
drąsini pribėgusius prie jo, bet 
netrukus ir pats krito, dange-j 
lio vilycziu pervertas. Jis nus
tojo kvėpavęs, ir tai]) sukaukė 
paskutini karta, kad to priesz- 
mirtinio atsisveikinimo garsas 
nulėkė iki jo beganezios szei- 
mynos.

Ir tiktai ta valandėlė kai liū
tas gulėjo jau negyvas kraujo 
klane, medžiotojai atsiminė 
apie jo szeimyna ir pastebėjo 
ja ant kalno virszunes, už ku
rios ji buvo pasiruoszusi pasis
lėpti. Tuojau prasidėjo karsz- 
lai vytis, lydima szukavimu, 
ragelio garsu ir szunu lojimo. 
Liūto ir jos bendrakeleivis bu
vo toli ir jiems butu lengva pa
bėgti. Bet trys vaikucziai ne 
spėjo bėgti paskui ju ir atsili
ko. Medžiotojai ir szunu ruja 
artinosi, aplink juos jau szvil- 
pc vilyczios. Vaikucziai persi
gando suezype ir motina susto
jo. ‘

>i ruošės

im»tęva

rpPuo pasi-

nuo
jie dideliais szuo- 

, ant ku-

Liūtas stipriais letenu 
numėtė pirmus

| ! T 1 1 • • j •

tai‘Kadangi jis ilgai nesirodė, ji 
nutarė po keliu valandų eiti jo 
jeszkoti. Bot ji rado tiktai Jo 
lavonu, nuo kurio buvo nulup
ta oda, o nuo treczio vaikuczio 
nebuvo jokiu pedsakiu.

Ji gailiai staugė ir lėtai nu
sėlino prie dvieju pasilikusiu 
vaiku.

Tos medžiokles laiku ji nus
tojo vyro ir kūdikio, 
taut dar J)icziulio.

Jos baisus klyksmai 
nakti buvo pripildė iszgasczic 
ir baimes visus miszko žvėris.

Tuo tarpu mažas liūtukas 
buvo pristatytas in pili, kame 
susirinko aplink ji ir gėrėjosi 
juo visi pilies gyventojai.

Tai buvo puiki būtybe, nedi
desne kai]) didele namine kate, 
su eiklia szviesiai geltona vil
na ir juoda stpurenele ant uode
gos galiuko.

Isz pradžios liutulcas buvo 
nepatenkintas, kandžiojo ir

neskai

visa

— Bet tai tiesa, tikrino ka
te. — Elgesiuose su žmogum? arba tamsiomis naktimis gir 
tamstai dera kaip pat : 
mirszti, 
liaus sūnūs. NepriszirisZk tam
sta prie ju visa szirdimi, tams
ta gausį už tai tiktai nedekIm 
guma.

— Nustok-gi! — supyko 
Asz neeisiu tau Uo

gai kalbėti apie mano ponus* 
Asz esu ju ir jie yra mano, mes 
sudaromo viena szeimyna 
niekas negali perskilti mus.

Kate ntileisdavo galva ir nu
eidavo nubudusi, nes liūtas at
sukdavo jai nugara.

Samsonas užaugo ir pasida
vė didelis liūtas. Bet jis visisz- 
kai nepasikeitę savo poelgiuo
se ir kaij) ir pirmiau buvo isz- 
tikimas savo ponui, jo žmonai 
ir vaikams, kai]) jo 
draugams ir geras naminiams 
gyvuliams. * 1

Bet elgesys su juo ome 
laipsniui keistis, 
skundėsi, kad jis blogai kve
pia, ir nenorėjo ilgiau laikyti 
ji savo kambaryje. Nenorėda
mi jam daryt nesmagumo, žmo
nes pasako jam, kad dabar jis 
užaugės ir jam nepadoru nak
voti ponios kambaryje. Jam in- 
taise vieta nakvynei szunide- 
je. Bot szunes parėiszke, kaci 

svetimas, atėjūnas ir atsl- 
ake laikyti ji pas save.

neliž- dedamas jo griausminga bul 
kad tamsta — kara*

i utas.

— Pirmyn! Pirmyn!— liūd
nai staugė jos bendrakeleivis.

Asz nenoriu, kad mano 
vaikai patektu in žmonių ran
kas, —. atsake Hute.

Ji greitai ir eikliai lyžtelėjo 
ju akis ir nosi ir tarė:

— Mums teks neszti jnos- - 
kitaip jie nespės bėgti paskui 
mus.

Ji dantimis pagriebė dvejus 
už pakarpų, jos ištikimas bl- 
cziulis paėmė froezia ir jie be
go mm tolinu. Motiniszka meile 
dvigubai padidino liti tos jogas

to*1

■
1

4
Liiilai?

lies valdytojas ir tartum neti- ir jo žygius, 
kedamas pažvelgė in

— Taip, pono, 
Samsonas. — 
tamstai tucztuojau 
giiitines ir 
buoniszkn gauja.

lti Samsonu.'
— atsake 

Ir asz paturiu

— 'Arėjas-Vitkauskas, v < toto* ■ Wto to. to K I 
K3

(“ŽibUrefiMii) 
■ i.

pl I (1 fl Py 11 
sugauti ta

Pilies valdytojas iszejo 
vartų, apėjo visa uptverima ir • • . a ■ to " j lito to vi' to a I t
mn, radęs liutu pėdsakus, 
su k v i et e ka i m y n u s, 
h ii rr<i > v non ii i nu n j

■
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—**reko liu-j 
tas už aptvėrimo. — Asz ne liū
tas, o pilies gyventojus. Mano 
broliai — pilies valdytojo sii- 
nus, ir kitu broliu asz neturiu. 
Neszdlnkis 
blogai!

Liūtas, stovėjęs už aptveri^ 
pnsipiktino. - ;

Nesąžiningasis! — rėkė 
jis, iii])ykintas. —Tu nebeturi 
liutiszkos dvasios! Tu bailus 
žmogaus vergas! Siulau tau 
da karta gryžti in mus arba 
mes galutinai iszbrauksime tft*> 
ve isz musu bendrijos!

Samsonas sustaugė tai]), kad 
gretimi ’kalnai, 
bojo isz baimes.

— Neszdinkis, jaigu gyvy
be tau brangi!

Jo griausmingas balsas pa
žadino pilies gyventojus, szu- 
nes insiutašiai jiaszoko. Kilo 
judėjimas tarnu ir ponu kam
bariuose, suskambėjo ginklai, 
durys su 
Stovėjus

.*

c

—; arini tau bus

gro-

už

i
t.

■**

insitikiuo Samono žodžiu tikru 
Jis 

atėjusius 
sii savo szuhimis, ,ir su triukš
mu, riksmu ir szunu lojimu vi
si iszvvko medžioti.

Samsonas voltui lauke kada 
ji paleis nuo grindines. Kai pi
lies valdytojas prkejo szalin jo, 
Samsonus suriko:

— O asz? Argi manos nepa
imsi draugo?

— Juk mes 
medžioti! — ture pilies valdy
tojas.

— Tai todėl asz ir noriu 
eiti su jumis, — tarė Samsonas

— Bet tai tavo artimieji,— 
atkirto valdytojas, — i 
bus turbūt sunku...

Samsonas nutrauko ji 
minos:

— Ar mano artimieji? Ar- 
szalinti. Jis bego per miszka ir gi asz užtarnavau tai? Argi asz

nwį

sa.
Medžiokles laiku 

kas taip pat paleisdavo Samso
ną nuo grandines ir imdavo ji 
su savimi. Liūtas nukaudavo 
tada jam stumbrus, lokius ir 
szernus, vilkdavo grobi in pi
li ir darydavo visu tai, ka pa
prastai galėdavo padaryti tik 

stipriu f*
Ir kai visa buvo iszpildyta, 

Samsonas lėkdavo užmauti 
ant saves grandine, užsilaižy- 
davo žaizdas, gautas grumty
nėse su stipriausias ir pavojin
giausias miszkiniais žvėrimis, 
ir džiaugdavo! tylumoje, kad 
galėjo ])atarnaut i savo ponui.

Namine kate priselino prie 
jo ir sznibždejo jam in ausi:

— Karalaiti, tamsta matai, 
kai]) žmonos su tamsta elgiasi! 
Nesutik tamsta toliau taip gė
dingai gyventi!

dvarinim

Liūtas nukaudavo

gretimi ’kalnai rodėsi sudro-

einame Ii litu
BALTRUVIENE
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Ir dvideszhnt drąsiu ir 
medžiokles padėjėju,

fai (odei

žaidimu

Jo
Pa

lionių

Gėdingai gyventi! Ar-gi
tai geda, kad mane patupdo 
prie vartų, sujiuikia pagarbos
grandine ant kaklo, kai]) ge
riausia pilies papuoszala ?

—- Ak,, karalaiti, tamsta 
pats netiki

kuria tainstai

Ak, karalaiti,
Pasinaudok 

teikiu
tau.

■1
ij

sus k a m’be j o ginki a i 
trenksmu atsidaro.

už aptvėrimo 
iszgirdo ta grasi ant i triukszma 
ir pamanė, jog bus geriau pasi-

ir tau

liūtas misi-

kalnus in dykuma pas savo mo
tina ir pranesze jai apie nesėk
minga savo užduoties pabai
ga.

Liūto iszkluše jo pasakojimu 
labai susijaudinus. (la’bai susijaudinu

Asz žinau (lal)ar, kad 
kūdikis nenumirė,—o tai 

Nora ko stebėtis, 
pasidaro mums > sveti-

dabar,
mano 
svarbiausia, 
kad jis i 
mas. Žmonių klasta nunuodijo

nesu jusli? Ka asz turiu bendro 
su liutu gauja? Asz praszau 

Leiskite man dalyvauti 
Neatsakykite

Jus: 
medžioklėje! 
man!

— Jaigu tu būtinai nori.

JJS

sake laikyti ji pas save. Isz- 
vengimui maiszto rujoje, teko 
paskirti Hutui atskiria butą.

Ponu vaikai taip pat neno
rėjo žaisti su juo, nors jis ir 
leido daryti su savimi visa, ka 
nori, su meile laižydavo juos 
ir glaudėsi, bet jie vis tiktai 
jo bijojo.

Kai liūtas kviesdavo

laisve,
medžiokles laiku! Pasilik tam-

t

I

ten
sta miszke! Atsimink tamsta 
kad ten tamstos ievyne, 
tamsta ponas!. ..

Bot liūtas paszoko ir piktiti 
atsake:

• »< <

Nei žodžio daugiau arba] 
nusuksiu tail sprandą:

Mano ievyne pilyje, asz gimi
naitis ir draugas mano ponu 
ir nenoriu girdėti tavo paiku 
kalbu!

Tuo tarpu motina negalėjo 
. Ji lindėjo iszti- 

visn

asz

juos 
pabėgioti su juo, kaip pirmiau 
būdavo, po pilies kiemą, jie pa- 
reiszdavo jam per tania kad 
jie neturi laiko, nes jie moko
si su savo mokytojais.

Kaimynams taip pat buvo 
nemalonu matyti liūtą laisvai 
vaiksztinejanti ir jie atkreipė 
in tai pilies savininko dėmėsi.

— Negalima pasitikėti to
kiu žvetiii, — sake jię,~ ahks- 
cziau ąr vėliau parodys jis in-

draško kiekviena, bandžiusi ji 
paglostyti. Bot palaipsniui jis 
nusiramino ir priprato prie 
žmonių. Jo amžiuj viskas leng
vai užmirsztama ir prisitaiko
ma prie visokiu permainų. Ne
trukus isz jo atminties visisz- 
kai iszdilo atsiminimas apie 
motina, brolius ir laisva gyve- 
niipu miszke ir dykumoje. Jis 
pripažino tiktai žmones soezia: 
ji maitinusius ir malonius jam. 
Jis leisdavo glamonėti save Ir 
reiszke dėkingumą, 
i 

----   v' —  » —■ 

sziurkszcziu liežuviu. Jis pasi
darė visu numylėtiniu. Jis mie
godavo savo ponios kambarė
lyje ant minksztu kylimu, žaiz- 
davo pilies kieme su ponu vai 
kais ir bėgdavo paskui dvari
ninku, kai]) szuo. Ji pavadino 
Samsonu ir jis greitai ateida-4nai, ir leisk pnpuoszti tavo ta 
vo kaip szaukiamas. grandinėlė!

į Jis laike savo ponu szeimy- — Bot už ka? — skundėsi 
jios nariu ir visa savo liutiszka liūtas. — Kuo asz užsitarna- 
szirdimi pamylo žmones, ku- Vau tokia pabauda?
riuos laike savo giminaiszials.

Kiti naminiai gyvuliai neme- stengėsi pasigerinti jam pilies 
go jo. Arkliai ]>runkszdavo ir valdytojas, szypsodhtnasis ir 
spardydavo#!, kai tiktai jis in-Į ir užmovė Wlbedamas graudi- 
kiszdavo galva in ju arklyda no ; 
arba prieidavo prie ju arti, ka-| kaklo. 

Ida jie
zunes urgzdavo ir rodydavo Į kiemo papuosZahi, o nakti bu- 

jam dantis, 
mosuodamos sparnais pakilda
vo isz vietos ir bėgdavo nuo jo. Į pasidavė savo pono valiai. Da

balsiai
urgzdama ar laižydamas savo

CĮ
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— sake jie,

girnius grobuonies jtuismus;
Jie kartojo jam tat tai]) daž

nai, kad jis, pagaliau, susimas- W 1 • • • 1 •

prie grandines.
Kai tarnai atėjo 

ta liepimą, Ii litas taip austau- ■_ < A I w M. ' . ♦ r . k. to f to .

Jie kartojo jam tat tai]) daž-

te ir liepe pririszti Samsoną 

iszpildyti'

ge, kad tarijai nuėigaiide iszbc- 
giojo. Jie parėUzkė savo-ponui 
kad Samsonas prieszinasi, ir 
pilies valdytojas nuėjo pat£ In 
kiemą ir tarė jam:

jo pamirszti.
sais metais
laika tose vietose vildamasi su
žinoti kas pasidarė jos minui 
po to, kaip jis pateko in žmo
nių rankas.
žvėrių tarpe paplito
1 1 < I < 1 1 11 >

ir pasiliko

Gi kai miszkiniu 
t gandas, 

kad pilies valdytojas naudoja
si medžioklėje patarnavimais 
liūto, kuris prieszingai dės
niams ir paproeziams, gaudo 
dykūnas sūnūs ir kelia erinide- 
ri ju tarpe blogiau kaip dvi- 
deszimts žmonių, ta žinia pa
siekė liūte. Ji balsiai iszreiszke 
savo džiaugsmu, 
tai, 
gazeles pranesze 
siitrikusios ir nepatenkintos.' 
Jos motinišzka szirdis pasakė 
jai, kad Hutas dalyvaująs pi
lies valdytojo medžioklėje —

nežiūrint in 
kad beždiones, povai ir 

jai apie tai

— Buk protingas, Sainso- jos žuvęs sūnūs, ir ji liepe vie-

ku- vau tokia pabauda?

Kur ten apie Pittsburga yra 
keliolika Lietuviu, 

Bet negalima ]>avadyti Lietu
viais juju dukteriu, 

O del ko?
Del to:

Lietuviszkai nenori kalbėt, 
Ne ant Lietuviu žiūrėt, 

Katrie Angliszkai nemoka, 
Tai ne ant balių su jais neszo- 

ka.
Argi tai ne žaliablekes?

Su kazoku užsidės, 
Bile su jom Angliszkai kalbės.

Ir moterėlės savo iszdaro, 
Tosios per diena rudaka varo, 
Isz miesto bėga kur ten in pe- 

czia, 
Kur gauna iszsigerti aibeezia 

Kaip nueina, tai per nakti 
sėdėtu, 

Kad tik kas fundytu.
Kazokai del ju geriausi.

O ir prie szirdies lipniausi, 
Gero su jais ir bueziuojasi; 

Tankiausia pasigeria susivai- 
dina, 

Tada ir pas va i ta nusiramban- 
tina, 

Vien kitai neapsileidžia,

I

"I

i

a;

i

į

sumurinejo valdytojas ir pa
lengva nuėmė grandine.

Vos tiktai Samsonas pasiju
to laisvu jis, džiūgaudamas 
iszbogo dideliais szuoliais 
variu ir atsistojo prieszakyjo 
medžiotoju vilkstines.

Jis nekantriai bego pirmas 
in dykuma pėdsakais tol, kol 
nerado liutu.

Kai jis pastebėjo buri began-

už
jo jauna siela. Bet lengva pri-

netikrai. i
Jus jiaipatysito, kad asz

i, kuris bus 
laimingas tilo, kad rado savo | ežiu Hutu jante rodėsi, nubudo 
artimuosius, u

Vos i i ktai ji' sulaukė nakties, 
kai]) iszejo i u kelione prie pi- toto . . to * to to . to to to

Versti prakalbėti jame jo krau- 
Tu veikei netikrai. 

Asz eisiu pati ir pakalbėsiu su 
jno* 
atvesiu jums broli

jo baisa.

naujas troszkimas kovos ir jis 
puolė gaivaliszkai greitai pir
myn, kad nei szunes, nei me
džiotojai negalėjo pavyti jo.lies. Abu sunūs ir keli kaimy

nai ir bicziiiliai seko ja notolie-
HC\ . - vojui.

Liūtas saugojo ta nakti dar 
budriau, kaip paprastai; jis pa 
mato jn dar isztolo, ir intužu- 
šiai sunko jai, pirm negu jibpuo ]ai]<u j0 broliai reke intu- 

že:
— Mirtis išdavikui!
Bet pirm negu jis buvo pavo

jingai sužeistas, pribėgo jo mo-

----- - - V Jig pribėgo iki liutu vienas ir■J I * v
. .. ... .-...t "puolė juos pražiodinęs nasruskad isz,gelbėtu atsitikus pa-1;„ llniuini T;»

supo ji tuojau pat, piktai už
puolė, sunkiais smūgiais pa
verto ji ant žemes ir insisiurbe 
in jo kuna dantimis ir nagais...

puolė juos pražiodinęs nasrus 
ir baisiai staugdamas. Jie ap-

A

f
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Pastato ant savo ka tik užsi

geidžia. < 
Už tai tankiai provojasi,

Už mažiausia daigiai ėdasi.

Ne viena Ainerikoniszka mJP

spėjo prieti prie pilies aptveri-
, , > Jto. to to - to to wto • . n • . • >mo: ^Stok!” Tvirta liūtes szir

d is suvirpėjo, ■ iszgirdus ta 
szuksma. Sūnaus balsas primi-
ne jai baisa jo Levo. j| tinu> rekdttmil puolantiems:

eiki — Szalin! atgal!
aplaižyti Ji kreipėsi in Samsoną, gulė

jusi ant žemes su putomis prie

i —Eik pas savo žmones,

suvirpėjo,

— Tavo motina atėjo pa-
. « .< . -M m. a *1imti tave! Mano sunau, 

czidnai! Duok man 
tavo brangu veidą!

Bet tas, in kuri ji kreipėsi, I burnos ir papludusi kraujuose, 
griežtai atkirto: — Eik pas savo žmones,

— Tn klejoji! Asz tavos ne Į jaigu tit randi ten laime! Asz 
pnžystau! Asz Samsonas

griežtai atkirto:

pnžystau! Asz Samsonas —- nustojau tavęs sziendie antru 
žmogaus bicziulis, ir asz netu- kart! Eik! Eik!
riu nieko bendro su jusu gan- Neatsisukus nei karto, ji puo 
ja. Jaigu tu neimtum pataite—|le bėgti, kiti liūtai paseke ja ir 
y
nes negalima užgaulioti.

H*. ’ ■ Ji -t ■ 4

Neatsisukus nei karto, ji puo

isz parodyęziau tau, kad ina- netrukus dingo už kalnu.

Ant to nepamenu, 
Kokia jos ateiti 'bus, 

Ir kokius turės vargus. 
Mislina, vot, apsivyruosiu, 
Busiu boba, gerai turėsiu. 

Ilgai miegosiu, 
Gardžiai valgysiu. 
Ir pinigu turėsiu. 
Vyras kaip aridis, 

Pinigu padarys.
Kas diena in darbo, vary Sitų 

Pati kur norėsiu nueisiu, 
Ka norėsiu, tai darysiu, 
Del saves nepavydesiu.

Isz tokios moterystes gero nė 
yra,

Taukiausia suyra, 
Ba menka vieta yra, 

Apgaudinėja savo vyra,
* to a to a « a

I

I
i
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nam isz pasilikusiu dvieju su- 
nu vykti apžvalgyti, pabandy
ti prieti areziau prie brolio ir 
gražinti ji in sizeimyna.

Daug turime tokiu moterių; 
Nedoru motinu.

Geros moteres negirtuokliauja;
Ir nepaleistuvauja, 

Namie sėdi, vaikus prižiūri,

Tuo laiku szunęs pribėgo prie
— Sžtai kaip tu kalbi su mo

tina, tiek metu verkusia tavos!
— Pikta dvasia tąvo sūnūs

> I* j," " I

. — Ar tai galimas daigias, 
—vaitojo liūte, -- tu atsisakai

savo'

o ne asz; — atkirto 'Samsonas.

Liūtas susiruosze tamse nuk- nuo motinos, ližmirszai
— Bet tai no pabauda, — t i, nubėgo riszczia per dykuma, kilme, tu inžeidei atnliiihna ta-

4 • J • 4 > . v to ' . v. to

Uitlbedamas graudi- 
ant k kareziais papuoszto 

, —Tai pasižymėjimo 
ganėsi pilies pievoje. I ženklas! Diena tu busi mano

- - I - - ■ - ‘ ■- -

visztos rėkdamos!si laisvas!
Samsonas nuleido galva ir

Jis buvo malonus visiems, bet bar jis pasidaro belaisviu ir vi- 
visi su neapykanta valydavo Į si dvarininko kiemo * 
ji szalin. t

Viena tiktai kate susidrau
gavo su juo isz paczios pra
džios ir nuolat stengėsi palai
kyti su juo pažinti. Ji gerbo

si dvarininko kiemo‘gyvento
jai reiszko jam neapykanta ir 
pajuokimu.

Arklys spirdavo jam praei
damas pro szrili, szurtės lodavo 4 J) f t '1\ •_ *11tn ji Ir elgdavosi labai negrą-

t

to
' 1

i
■■: ■ ■'

*

, žuvusio, dėl 
palmines girios, atsargiai prti-l tavęs. Tu atstumi savo motina 
selino per ja ifci bttvusio ap- tarniuiji žmdiiems, * . N/’ 
link pili aptveriino,; surinko sieros tavo tęva ir tavo pik-

p^rszokti, kaf netikėtai
to 1 M Z to . « i 4 4 * -to ' to.

kalnus ir iniszka iki paczios Į vo tauraus tėvo, 

selino perėja iki bttvusio ap- Į tarnhnji žnidiiems,

visas savo jėgas ir

i

užmuszti-

norėjo jau ežia ilsiems jltieszams
to - to 1 I ▼ • i • <4 1Vietoj atsakymo Samsonas I 

s tįsta ilge:
— Paleiskite szttnės! Sziiui

Ir tu paežiu valandėlė tamso-Į H«’i» oziotihi! groieziau in priė
jo suspindėjo dvi dideles akys, szu! . i

‘ ........... 1 ” J ’ jull] ton.
Idai gyvai būtybei, privertė joĮmesni bandyai yra bergždi, iri

girdo griausminga baisa:
— K>»s ton?Kas ten?

... • ■ ’ISZ-
.jb

Balsas, toikes išgąsti bot ko Liūto insitikiuo J

sziixli džiaugsmingai plakti, Į sti ėlel^artn szfMyjo gryžo in
nes jis pažino balsit artimos dyktrrtia.

' ‘ J 4 1 i ’1 .. V

V'. j j - •

— Mielas biėriniil - 
trauke jis tyliai,

jam 'būtybes.
j.

Kai pilieš valdy t o jas movei

nii-byia> kaip paprastai, grandine
a I A tol. 1 Itol M *

„'-***-. jįjį*|iyliti Kuip pupiusuii) innciriw 
^nulipk prie’ant Samsono kaklo, jis piktai

■ ■ !l i >' < ■ J 7

.Ui :

sužeisto Samsono. Persekioji
mo karsztyjo jie nepažino jo, ar 
gal nenorėjo pažinti ir puolė ji 
isztroszke kraujo.

Jis buvo apkurtintas kovos, 
ir netiketaas bendru puolimas 
taip nustebino ji, kad jis nepa
darė nei vieno judesio savo ap
gynimui.

Vienoj akimirkoj in kiekvied 
1 na jo szona insisiurbe po de- 
szirnts szunu, szeszi insikabino 
uodegos, insztiioni — in ausis ir 
karczius. Jis spėjo tiktai gai
liai surikti ir ‘buvo sudraskytas 
gogdžiu szuns dant u.

Mot i pa iszgiixlo toli urnoje jo 
prieszpiirtini riksmą ir tnez- 
tuojtin atbėgo prie io. Ji atėjo 
per vein! ir negnldjb jo iszgel- 
liotij ja isztiko toks pal liki
mas.'

Kpi pilies valdytojas atėjo in 
ta vieta, abu liūtai buvo negy
vi. Jis tiktai nuvijo sznnos, kad 

" f w

na jo szona insist urbė po dė

ka rėžius. Jis spėjo tiktai gai-

gogdžiu szuiis dantų.
Moti pa iszgiixlo toli urnoje jo 

prieszpiirtiiu riksmą ir tnez- 
tuojkn atbėgo prie jo. Ji atėjo 
per vein i ir negaldjo jo iszgel- 

mas

/
Ih ?w iV

f

Ant paleistuviu nežiūri, 
O i r niekszos bobos, 

Saugosi doros. 1

t

Bridgesvilles vyrai rugoja, 
Kad gaspadines apie juos ned

aboja, < 
Nuo kožno už bura lupa, .

' b ir nuo to, ko neturi darbo' 
skuta.

Kad gaspadines apie juos ned- 
•boja, •

ikvwiu u«j vuacii A lipa, •

' 0 ir nuo to, ko neturi darbo' 
skuta.

Del jus sesutes tai niekas,

Ba vyrus laikote,
O tai didelis griekas, 

0 valgi no taikote. x
*

Įf

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirinutinis Uotuviszkaa 
Dantistas Mabanojuje J 

Ant Antro Floro, Klino Sztoro 
19 W. Contr* St., Mataaoy City

Pirtim tin i s IJotiiviszkas

Ant Antro Floro, Kllne Sitoro *
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ŽINIOS VIETINES
( t. i •—rara—

Ateinanti Panedoli jau 
tiesimo pirmp diena Decem- 
bfctįp — Gruodžio.

Tai-gi už 25 dienu ture- 
Kalėdas, todėl mažai lai-

, * <»

Ro pasilieka del visokiu pir
kiniu. Pradekite dabar o tuom 

palengvinsite bet Ir 
Ifįąrkom sztoręsia.

.KeuŽilgio pradės statyti 
nauja automobiliu tilta per gc- 
leill)koli prio Št. Nicholas bre- 

i kuris kasttuos $123,900

kiniu. Pradekite dabar o tuom

(^Neujilgio pradės statyti 
nauja automobiliu tilta per gc-

Koadi w ______
$ 13,100. Bus tai vienas isz 
J F l A F 4 l i * A . - * . » ra -

ngo kompąnijei o stcitui

p likiku$iu konkretiniu tiltu

—-;Kaiero prtide randasi vi- 
i IpAžai vaądens. Dugnas jau 
ttteda pasiroainet.

Vilėje' aplinkinėje.

4i IpAžai vandens. Dugnas jau■Į

Į — Oal per Dekavones Dic-
rtį‘gansime szaltesni orą, kuris 
tribūna isz West u. Galime ti- 
kotls sniego, viešnios ir lie-

x Artimoje Lehigh Valles
iilėžinkelio vaikai surado ne- 

’A naujai gimusi kūdiki ku
ravo invynioias in popiera 

r-inmestas in brusta. Badai 
is gimė nbgyvas. I’oli- 

Je.jėszko nelabos motinos ku-

^v^t naujei gimusi kūdiki ku-

■♦M!“' ■ , Kv .. , •! . U ”* *****
Vi s*kA‘šeimyna jau >ajisigyvr- 
riuA ežion 25'metfli. Viena Ang
lu kasykla užlaiko ‘115 sžeimy- 
nu, kasyklos dirba kasdien, o 
kad darbininkai no yra susi
organizavo in unijo tai užmo
kestis teip nukapota lyg Že
miausiam laipsniui ir sunku 
žmoniems pragyventi su tokiu 
užmokeszcziu.

— Ana diena pas mus bu
vo baisi nelaime. Viejuis ang- 
likas nusipirko sau eroplana ir 
insodines savo 19 metu broli ir 
18 metu mergina, o jisai turė
jo 24 metus. Visi insodo in vi
dų, o kad nebuvo gerai iszla- 
vintas varime maszinos, isz- 
lekdamas pataiko in medi ir 
croplanas užsidegė. Visi sude
gė lyg kaulu, kad tik surinko, 
kėlės saujas pelenu ir palaido-r 
jo. Buvo tai baisus reginys, tė
vai juos mato ir lauke savo 
kalejnios palekioti po orą ir 
tokiu budu patys apsisaugojo 
baisios mirties. Plyszo tėvu 
szi rd i s matydafni žūvant juju 
akyse.

— Prie tos progos siuneziu 
labas dienas savo pažysta-, 
miems, draugams ir giminėms, 
o ypatingai Motiejui Malinauc- 
kui, Andriui Smulkszcziųi, ir 
jo szvogeriui Stanislovui Ma- 
tulaicziui ir jojo moterėlei kai
po ir “Saules” redakcijai ir

■■ ■«!■■■ ■ ■■■■» ........... I II    III ■■■■ I ■
- i .> "M ?iįH? T* ' ^>A*'**'

n i ih i czion 25 mot n i. Viena ang-

, . > ■ tora*it-. «

raraw—■■Biraiiim ■ ■■ .■■■m ■ — ■■ , ir,,m,MJI   .nr ,   » y -y*

ISZ LIETUVOS
--------— .„...ra,

SUDRASKĖ VILKAI 
MERGAITE.

Isz Sziluvos pranosza, kiul
.......1. ~ ___ i

kuri ganė galvi-
Nors žmonos ir kiek jos 

ieszkojo, bot niekur nesurado. 
Spėja,, kad ja sudraskė viljcal.

.................. tolimi.rite   m ii

NOREJQ APGAUTI BERN&.

Pil. KrisUiviczius stojo tar
nauti bernu pas Julia Jankūnu 
Varnines k. Grinkiszkio valH. 
Tszoidamas prasz už atitarnau
ta laika algos. Szeimininkas. 
duoda bernui 2 lt. ir liepia pd- 
siraszyti raszteli. Bernas pasi-

Po kiek laiko beimąs, 
pra'szo likusios algos, bet szei
mininkas neduoda. Ginczn 
sprendžiama apygardos teis-, 
mas. Teisme pahiszkejo, kad 
szeimininkas Jankūnas berno 
pusi ra szy tame rasztely 25 lt.

Jankūnas

netoli miszke prapuolė 8 metu 
piemenaite, 1 
jus.

raszo.

neduoda.

perdirbo in 425 lt. 
gavo 6 men. kalėjimo.

* *
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I PAMOKINIMAI DEL
PO SMERT

■ ■—- L ---------
Darbas Prie Suv. Vai. Vieszos MIRUSI DUKRELE SUGRY-1 —

MOTERIŲ

. ■W,. ,ra   —. ■ . ........... ... .............  ....... ra W

motoro cgtdiei. kad l<aą jąja 
užtinku, norint gerai pažinota-užtinka, norint gerai pi

1

i' 
mm

ajs Prie
SVeiW

’ Klaiisj’hiUK,
,tps Tarnystes.

..i-. į . * ‘Td., 'jwKlhH

t
’ Klans^Wns* — Ar man gnlile 

pVUiieHzti kdifj galiu gauti dar
bo hu fedevaliu Ijiivyno Ligoii- 
bueziu. Esili vaistininkas# 
'Fa.

Ar man galite
I ŽO, SZLIUBINIS VELIO- 

WAS t> A HTTn7.T A VTTVT A S

ko su fodevaliu Laivyno Ligon-

įaskyria ir seimtayT užtvirtina' (.zios Platter ?
A.įsakymas, -r-, Prezidentas

V'eguinriszkus Suv. Vai. Vic-
-V

medi kai iszkws,’ d an t i - ta ( 1 - 17
S^ęikįatoH TarftystCĮ* 

ji Hi s, viešiem svėikutosinžinie

5)ZOS 1 

Utis -
W' A . .

4 •*" 1 I1 '* tliūs ir vitiktininkus. Pyiosz pa- 
ijikyrima kiekvienas kandida
tas turi pirmiausia pasiusti ap
likacija Surgeon General^ Uni-

t

I

NAS, PABUCZIAVIMAS 
NFBASZNINKES IR 
ATSILANKIMAS KI

TU DVASIU *
Varszava, Lenk. — 

NTo. 19,

I

Ant uly- 
gyvena

Motere neprivalo būtie 
davatka; neprivalo būtie už 
daug nobažna. Bet neprivalo 
teipos-gi būtie be jokio tikėji
mo. Kaip rodos, tai moterisz- 
ke be tikėjimo, ne gali būtie 
gera motina ir gera pati del 
vvro.

, Katra motere norėtu vi
neszeimyna Antano ir Francisz- į rus sekt npsiredimc, tai yra

F '.»

djejėJ
tidokiu budu atsikrato nuo sa-
Vb-kūdikio. __ ______ ______ v _

Pati Staiiidovo Lukas pažystamiem Mahanojiecziem.

iMvojin^ai apsirgo ir gydosi 
namie.
/^-Juozas Balonis iszeme 
įHi^frih^ant apsivedimo su Ma- 
fe“Vrtikiute isz Tamakves.

Szeimyna Juozo Valuko

(Lukhsziuno) E. Pine ulyczios

Uiž •Frrickvilios atsikraustė in 
____ ; gyvenimo po No.Blight ant i 
32tf:>į Market ulyczios. 
to*,‘.*"*■ ‘ '* .....-.......— 1 ■ ■ ■■■

SHENANDOAH, PA.
* -

Vincas Kacalevicz, Jur- 
iš Gzerevski, Aelksa Pelsins-

S A ara rate a raara. ate tete ara ra ira

"ra* W ws * ^toBte w ■ra^ra- toteto* toto W toteto» toto 4B * »tote, tote*1

LrohjsstaVotais už apipleszine- 
ilttlA tavoriniu vagonu isz ku- 
(jd paimdavo visokį tavora. 
klikai pavogta tavora par-

Mrię- Aleksa Gifkovski likos

(Įlipdavo kona už niek ir tas vi- 
aur .iszdave.

j-v Panedelyja bus perklau- 
sfmarpottsviltes sūdo parapi- 
nld'komiteto Szv. Jurgio piį- 
l-api.jos •priewais kun. Kara- 
ntu.c • •

Pennaylvanijos gcležin- 
keliž pradės vanti ekspresini 
trtjki npo 1 Decemberio in Fi- 
1 Aaelfija. Truk is iszeis 6:15 isz

J

Ha..

‘3
Ytryto ir ateis in Filadelfija 9:33.
Itt.Szenadori apleis 8:20 pribu
dainas in miestą 11:45. Bus tai 
gera proga del žmonių atlikti 

bizni mieste ir sugryžti ta
plczia diena.

Shenadoah Abattoir Co.
___ 4 ____ j 69 

darbininkus su Prudential In- 
stihmce kompanija kožna ant

1JXį 
mOkinyczo apdraudė savoJa*

IjŪpO'doleriu. 
. • I, I t »

• + • Mariute, trijų metu my- 
lOma dukrele Felikso Szilolio, 

,12^ Girard avė., mite nuo 
uždegimo plaucziu. Laidotuves 
ątaibuvo Ketverge n ta. Gra- 
boi*įus Sakalauskas laidojo.

« ,• ,< i* SBBRtoto<to|||tototoS»

Mpunt Carmel, Pa. - 
drtulo Szimo Sarnaucko, 
^Hs.aavp Szimuka pradėjo 

kus revolveri szove in ji patai-

< 
te

Pa- 
suti-

• su
jpom bartis ir ant galo isztrau-

ki n dama in ranka. Po pataisy-
Aablando ligpn'buteje, nu- . S 1. <

htpd^ma^ kad jo Ązirdiliga pa

nelaimes J r Szima uždare kale-

• ( T "I. ; 4- *▼ ^7, *v 7 »

v^ayo in kalėjimą, pareika-» 
lapd^pm* kad jo-.ftzirdiiiga pa^ 
cztulo butu paleista įjamo. Ant

jiipc su pacziule. Kas buvo per
priežastis pyszkijiimo tai ne 
dažihota.
' - Jk' ' r 4

• T7"
New York,— 

ra" ' * ' ( ■ » ra

A’ardu Adomas, kurio pravaro 
de tikrai netdko sužinoti susi- 
ginezija. su Ispanu. Ispanas 
perpykęs — dure peiliu Lietu
viui in szona. Adomas dabar 
ligoninėje labai pavojingame 
padėjime.

Tutys Lietuvįs

BUlton, Pa. — Musu kaime
lis atovi tęrp.JpittRburgo Ir 

Lietu--

fvreįn Lietu-
** *» * ■ ra w raat* - *■ *' i. «ni ■ ’

ręensbyrgo, kun*s Lietn-į

gyvopąjįk viena Lietu*

redakcijai

— Juozas Dereszka.
Binghamton, N. Y. — Czia 

neperseniai vienas Lietuvis pa
sikorė. Priežastis — nežinoma. 
Sziomis dienomis 
jau buvo ant kaklo užsineres 
kilpa,

SUDEGE KLUONAS IR 
NAMAS.

Spaliu 24 d., uk., Varnecko 
Beraniu k. Alytaus aps. sude
gė kluonas ir gyvenamas na
mas. Nuostuoliu - 
Apdrausta 3000 lt.

■■ ■ ■— ra ■ ra f ! i . ■ ■ ■■

tas turi pirmiausia pasiusti ap
likacija Surgeon General Uni- 
lud Statos Public Health Ser- 
viėoi Washington, I). C., pra- 
szydami pasirodyti prie komi- 
tetOp Aplikantas turi prancszti 
motus, diena ir vieta gimimo, 
dabartini adrešh, varda moky
klos ir kolegijos kuria užlbaige. 
Tui’i barihisti fotografijas ir 
nors dviejus paliudijimus kas 
Ii lik profosionaliszko ir 
lifjzko eharakteriauįi.
taulis, aplikantas turi darodyti

r

mora-
Svotim-

9000 lt.

UŽ SUMUSZIMA GAVO PO

vėl vienas

vėliaus namiszkiams 
greit apsižiūrėjus — iszgelbe- 
tas. Gal tai daroma sunkiu lai
ku priežastei. Bet, rodos, ir 
munszainelis veikia... — V.

Gvveno v

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

t $ J. P. Guteliene, 42 motu 
amžiaus, szirdies liga sirgda- 
a mmire ana diena.
Nanticoke.

f Jonas Sukvietis, 64 metu 
isz 86 Main St., Wanamie. Mi
re komplikuota liga. Sukvietis 
buvo pirmas Wanamie apsigy
venęs Lietuvis.

t Antanas Dukas, kuris li
kos užmusztas kasvklosia buvo 
palaidotas isz namo 150 Grove 
u Ii., Wyominge.
t Likos palaidotas Jonas 

Balsevicziu s,51 Sheriden uli., 
su bažnytinėm pamaldom Szv. 
Traices bažnyczioj. Palaidotas 
ant parapiniu kapiniu.

6 METUS KALĖJIMO.
Kaunas. — praėjusi pavasa

ri Vytautas ir Valerijonas Vtt- 
ladkai ir Alf. Majauskas Uk
mergės pl. ties kareivinėmis 
smarkiai sumusze Prana Lco- 
navieziu ir St. Janulevicziu.

Vakar Kauno apyg. teismas 
Valadkus ir Majausku nubau
dė po 6 metus sunkiųjų darbu 
kalėjimo.

Be to, isz Valadku ir Majau
sko pritiesta Leonavicziui ir 
Janulevicziu! po 244 lt. vien
kartinio atlyginimo ir 450 lt. 
kasmet nukentejusiems kol jie 
gyvens. ...

Mat, sumusztieji yra neteko 
darbingumo, o Leonavicziaus 
ir sąmone sutrikljs.

LIEIUVOJ_NUTEI8TĮLEN.
KU JURININKAI UŽ

*. SZMUGELI
Lenku tol. agentūra prane- 

sza, kad SziaulĮu Apygardos 
Teismas nuteisė 5 Lenku lai
vo Westa jurininkus po 6 me
nesiu kalėti. Minėtas laivas 
buvo sulaikytas Lietuvos ju
rose ir jame rasta vežami kan-
trabandos daiktai.

◄ Reading 
. lines

►

Atlankykite draugus ar gimines 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Nedelioj 30 Novemberio

Specialia Treinas Subatoa Naktį
Isz Ryte

Shenandoah ..............  2:05
Mahanoy City .................... 2:51
Tamaqua ............................. 3:20
—W-W'.ra.ra. < ra S — i—Mi ui mm n 1^1 s—■ . .............. .. i.amm — ■ i rara

Apie daugiaus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa, , . : -

LIETUVOS VANAGAS UŽ- 
MUSZE LENKU KARVELI 

SZNIPA LIETUVOJ!
Panevezys. — Spaliu 19 d., 

11 valanda, Panendres vien
kiemy p. St. Batezas ties savo 
sodyba ore pastebėjo vanaga 
užpuolusi karveli,, kuris nuo 
vango smūgio negyvas nukrik 
to žemen. Ant karvelio deszi- 
nes kojos buvo metalinis lanke
lis su Lenku ereliu ir kažkoks 
slaptas szriftas. Karvelis, ma
tomai skrido isz pietų puses 
Panevėžio link. Ta paezia die
na karvelis su rastu ant jo ko
jos metaliniu lankeliu, p. St. 
Balczo buvo pristatytas in 4 
p. pulko sztaba.

SUĖMĖ ARKLIAVAGIUS.
* n , *« . f ‘ *.

Imi

""""y -

ANT READING GELEŽINKELIO 
i--------------------- --- ----------------------------------------------------------------------------------------------------—— Į

Ant J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nulludimo valandoje, eutei- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. «
les Mahanojaue ir Girardville* 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu in denlmtt 
minu tu. tar Bell Telefonas 872

- . .... ... II. 1

Kamajuskennosziuj policija 
suome tris arkliavagius ' su 
dviem vogtais arkliais, kurie 
pasirodė esą pavogti isz. Lat
vijos.1 • ■ ■■ i : įt ./ j

Spėjama, kad sziuo suėmi
mu suardyta, didele nrkliava- 
WL orKa.M zapija Uųiį^ej 
Lietuvoj ir /Latvijoj —- Lietu- 
ypj pavogtus arklius gabeudu.-i 
vo Latvijon ir ten parduoda
vo, o isz Latvijos pavogtus 
gabendavo Lietuvon ir czia 
turguose parduodavo.

■ ■te.,rara urate >■ ■  ....................................... ■ ii ■ ii r-

ta- SIENINIAI kalendoriai » 
Kas prisiuns viena doleri, aplaikys 

5 Puikus Sieninius Kalendorius ant, 
1931 meto. Prie kožno kalendoriaus 
vyą prisiūta..iMvgntuJu kol 
VasnAals. Jį '**■ 
wy* *<u 
\nfiskns - Co,,

Spėjama, kad sziuo

o isz Latvijos pavogtus

ut
yifnhnKc

Šuv. Vai. pilietysto. Gana tan
kiai yra darbu prie szios tar- 
nVstes. Vieszos Sveikatos Tar
nyste užlaido 25 Jai vyno ligon-
buezitts, suvirsz 300..gydytoju,

1
i r ,t pagelbininkiii ir, apip., 1,§00
A a a 1 ■ « iW* a * • <•

T-  7 , y gįtflv -M C-T rį U Z‘

laiko ir VoteraMf Biuf'o ligoh-

ir dantistu, suvirsz 400 slaugiu ♦ i.i • • i 4*’ y*
kitu darbininku. Tarnyste p* k. * . w
buezius, imigracijos stotis ir fe 
deralius kalėjimus ir pataisos 
namus.

Apie Naujus Iszradimus.
-n- Ar }Ta leidi; 

nis .kuris padupda naujus isz
radimus kuriems patentai isz- 
duo'ti! Ar negalite prancszti 
kiek patentu iszduota Suv. Vai 
ir per kiek laiko, patentas ge
ras f

Atsakomas.
Patentu Afišas Washingtone, 
D.C. leidžia savaitini laikrasz- 
tukti “'i’tic Official Gazolio of 
the U.S;. Patent'Office, kuris 
turi vOliausiaš 'informacijas 
apie naujus iszradimus (paten-

Klausymas.
1

Sitv. Valstijų

|uotus) su paveikslais ir
I

•yra $10 in motps. Atskiros ko-

luptus) su paveikslais ir isz- 
destvmais. Laikrasztuko kaina

pijds prtrduodąmos už 25 ccn- 
tus.

. Kaslink skaičiaus* iszduotu 
dabartine sistema priimta 1836 
mote. Priesz ta laika. net 9,957
patentu iszduota, nuo 1836 me
tu iki Vasario 1 dienai, 1930 
metu 1,745,344 patentu iszduo- 
ta.

tu iki Vasario

• ■ • . •

■ * • ■. V ’ • j

Augsztesnis Mokslas Kanadoj.
11 ■ i... * i * I '

Klairsymas. — Ar. man galit 
paduoti informacijų, apiepaduoti informacijų, apie uni- 
vei^sitctus ir kolegijas Kanado
je. Ar McGill universitetas di-

' I ra

džiaugias Kanados. universite
tas?

Atsakyipas. — Kanada turi 
net 23 universitetus ir 97 kole
gijas ir suvirsz,80,000 mokslei
viu. Lavai universitetas Que
bec mieste ir Montreal uni ver-

Kanada turi

sitetnsturi daugiausia studen
tu po 10,000. Toronto universi
tetas yra . trec^ioj vietoj su 
9,300 ir McGill universitetas 
Mqnireal ketvirtoj
moksleiviu.

J

su 4,400

—F.L.I.S.j

; >:■ I ; *

I*

7
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i i * J , MCapital stock $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
■ f 'llvj.. * „ t - j J

,* , J'. ■' j, , "

Mokame 3-czia procentą ant 
sudtitu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

■ '> '
G. W( BARLOW, Pres.

lee-Pres.irKas,

■r

r J’d 1 v ' tl', ■

I

ko. Boroveu su trimis vaikais,, 
Tadu 10 m., ir 

7 metu mergaite. 
rTevas yra blekorium. Liepos 
menesi 1929 mete mire juju 

20 metu 
Kazimiera, kuri buvo apsive
dus su Petru Gruszkovu, su 
kuriuom vos pergyveno ketu
ris menesius. Buvo tai skaudus 
smūgis del nuliudusiu tėvu ir 
vyro, bet geriausias suramini
mas ant to yra mrtlda.

Praėjo penki menesiai. Tula 
nakti Borovociene^iszgirdo 
smarku baladojima. Nuėjo ati
daryti duris, ] 
girdot riksmas:
1 as kūdiki, sirgryžai pas mus!

Niekas nenorėjo intikot susi
judinusiai motinai, kuri mate 
savo mirusia dukrele su vėlo* 
nu kuri turėjo ant galvos lair 
ko vincžovoiTCs ir kuriame li
kos palaidota. Motina melde 
idant dukrele tankiau atilan- 
kinotu pas jaja, ant ko dvasia 
kūdikio prižadėjo ateiti atei
nanti vakara.

Apie pusiaunakti Vladislovą 
paszauke kad sesute stovi prie 
josios loveles. Tėvai szoko isz 
lovos o tėvas pirma karta pa
regėjo savo mirusia dukrele 
kuri pasilenke ant guliuczios 
sesutes ir jaja pabueziavo.

Kožna karta dvasiau atsilan
kydavo dvase dukters praleis
dama gana ilga laika pas tė
vus. Tankei prieidavo prie pa
veikslo Szv. P. Marijos prie 
kurios klūpodavo ir rodos, kal
bėjo poterėli. Net tamsiam

Juozu 19 m 
Vladislovą 
rn

M

1929 mete 
vyriausioji dukrele,

po tam davėsi
< 4 O mano mie- 

J y

J

bojo poterėli, 
kambarelije galima buvo aisz- 
kei matyt dvase merginos. Da
vėsi matyt ir kiti 
giminiu kurie d ranga v 
mierai atlankinojime tėvu.

Jau du metai eina kaip tiejoi 
dvasiu atlankimai tęsęsi. Ka
zimiera daug kalbasi su visa 
szeimyna. Ant galo reike pri- 
duriti, kad Borovcai yra guo- 
dota szeimyna per visus kai
mynus ir neužsideda su jo
kioms melagystėms ir liežu- 
veis. Kiti žmonis užtvirtina 
tuosius regėjimus ir prislegi- 
neja kad viskas yra teisybe.

szeszeliai
o Kazi-

PAIN-EXPEILLR
•1 ♦ < l » . «.7 _t >

► MltddiU UlauMnM tam 
h Bkandamy Mu4ad|

k?

• PvrifaUmę 
Wnwnj Krutini^

’ r *, * ~
P*Sq Skaudi,
SnatlnguBio Bpiani

JT 
' t

tem,
* Neuralgijos
' PtrridkrlnHtto kad 
rįf|l INKARO vab 
pakyli® pagvlbSa J«npagvlbS* lama 

■tS, kurtoje pat 
tai naudojimui

M.

J

' / '♦

< <

motore, tiktai beždžionka.
— Juokėsi tankci vyrai isz 

moterių; bet tankei turi teisy-

mas su apnuogintu per daug 
kaklu, arba tiktai su vystėte.

O ant galo gi, kur buna pri
sirinkusiu visokiu svetimu vy
ru, tai moteres ne tiktai turi 
kakla, bet krūtis ir peczius iki 
pusei apnuogintus ir nesisar- 
matina isz to, tiktai da didi
nasi.

— Juk da eina moterim 
klausyt lengvu szposeliu arba 
terp paeziuotu vyru jeigu ko
kia ir juokinga kalba atsiran
da, ir jeigu jaunuves nesiran
da tarpe. Bet moteres gali ras
tis tik tada, kada vyrai isz ru-

be juoktis. Ant tos pnvciz.ioB bcžiu dirbcB n0 i8zeintl.
■W

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—709

............... .............    «——*—■ ■ —■ ■ —Rmm

Kada Perkate Mesa
Praszykite 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.

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO
SHENANDOAH, PA.

•t

«

S"

t

MERCHANTS BANKING TRUST CO. BANKA PAGEL- 
BSTA SAU KADA PAGELBSTA KITIEMS

Jus pagelbstat sau kada pagelbstat kitiems. Juso pinigai 
uždirba jumis daugiaus pinigu ir suteikia darba kitiems; 
kada indedat juos in banka

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
A

Szi banka žino kaip paversti juso pinigus prie darbo.
*1
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NAUJAS DIDELIS 

SAPNORIUS
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NAUJAS DIDELIS
I Su 283 Naujais Paveikslais

SAPNORIUS
160 Dideliu Puslapiu
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$./ 8 coliu Ilgio • 5^ coliu Plociio

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidamas. Isz&uldanti *♦* 
kiekviena sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu *♦* 
Planatu ir visokiu Burtu. V 
Knyga apdaryta kietais Y 
audeklineis apdarais.

7. PREKE

iszleidamas. Iszguldanti

1
y ><;•

t '-f ■“Oi®'Fa* £■ >7į;-A-:7*
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Knyga apdaryta kietais $■ ra ra • ra

$1.50

W. D. Boczkauskas - Co., A
- - - —— - — — — — — — - -  —’ - y

Mahanoy City, Pa., U.S.A. ♦♦♦
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Tnkstantis Naktų ir Viena
' ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu.704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrssata
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Tūkstantis Nakta
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BtLKRIO dattl 

L deduna prie klek
L* kimiduod* viaoM r*l*tl**M 

po lie. U TOe. boaka.
> galima nlalaakytl atattel ■

BROOKLYN, H.M

dedama prie

po Mc.

M

i I
ans south rimt m

. PAIN -
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W.TRASKAUSKAS
L1ETUVI3ZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, voseliju, pasivažinSji- 
W v- -^-Telefonas 506
boaAW.fMah’an^ kle: Mah. City

Fi»i—,T,Tiir—,rg T1-------------------T1.

OflrbtimMls Tomistai:—*
Sulaukiau nuo jusu sluncslamoa 

mano vardu knyga ‘Tūkstantis 
Naktų ir Viena" ui kufta tariu 
szlrdinga aczlu if labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra tlngeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas Birentai ir sma
giai praeina. Ass visiems link Sextan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsit!' Ir visokį rupesestai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba. ▲. ZOKAS.

J

pamintu Ir visokį mpososlai non

lt d. Gegužio iltim.
Dv. Palazduonyt. 
CceklsUM vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iscdavimaa tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima

I

ja nušiurti in Lietuva. Preke knygoa Amerika $2.00 
Preke knygų in Lietuva ra nurtuntimu tiktai $240.Lietuva ra muduntimu tikta) $2-50.

t
USKA8-C0. MAHANOY CITY, PA.
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