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Isz Amerikos
MERGAITE 13 METU AM

ŽIAUS, PAGIMDĖ TRIS 
VAIKUS.

North Wilkesboro, N. C. — 
Apskrityj Mount Zion, 
jauna moterėlė, kuri 
baigė trylika metu
ana diena pagimdė tris kūdi
kius. Vienas isz naujai gimu
siu tnojaus mirė o kiti du yra 
gyvi ir kaip rodos augs.

tula 
vos pa- 

amžiaus,

RADO NUŽUDYTA MERGI
NA UŽKASTA SKLEPE, 

GALVA ŽEMYN.
Ludington, Mich. — Policija 

surado lavona 17 metu Eveli
nos Sanford, kuri dingo isz na
mu praeita sanvaite slaptingu 
budu. Josios lavona surado 
siauram kape, apleistam name, 
už kaimo LVeesoil, kuriame gy
veno su savo tėvais. Pagal dak
taru tyrinėjimą, tai žadintojas 
pirma sužagejo mergina po 
tam 'užsmaugė ir užkasė duo
boje galva žemyn.

Palicija aresztavojo koki tai 
Frana Nash, 31 metu, kuri nu
žiūri ne ja buk tai jisai mergina 
nužudė. Kada žmones dagirdo 
apie tai, norėjo ji pakart, bet 
policija iszveže ji in kalėjimo 
j n kito pavieto.

• PRIRISŽO DU EARMERIUS 
PRIE LOVŲ IR APIPLESZE.

Deloit, Wis. — Du banditui 
užklupo ant dvieju farmeriu, 
Mat. Smith, 69 metu ir Stanley 
McCann, 74 metu, 
ant farmos 
kuriuos

gyvenanti 
artimoje Norfolk, 

skaudžiai apdžvuže, 
pririszo prie lovų ir paėmė 2,-
236 dolerius pinigais ir boli
dais. Senukus surado ant ryto
jaus kaimynai ir 
nuo rvsziu.

paliuosavo

Mire
Craist.

TURĖJO $38,000 BANKOJE; 
MIRĖ ISZ BADO.

Olympia, Wash. - 
czionais Andrius B.
Szkotas isz gimimo. Daktarai 
apžiureja lavona datyro kad 
jisai mirė nuo bado. Mirusis 
žmogelis turėjo padejas ban
ko je ant paezedumo 38 tuks- 
tanezius doleriu, 
nieko nežinojo ] 
miausi gimines.

, i

no
Apie pinigus

jojo arti-

NUŽUDĖ TĘVA APGYNIME 
SAVO MOTINOS.

Plainsville, Ohio. — Nega
lėdamas ilgiaus regeli konteji- 

. mu savo motinos, 17 metu Rei- 
mundas Heths, nužudė savo tę
va, 52 metu amžiaus, priesz 
kuri turėjo baisia neapykanta 
per kelis menesius. Motina.tu
ri perskelta pakauszi nuo bai
siu sumuszimu kokius jai uz- 
daye vyras. * * •

Tevaš’daugeli kartu korszi-
nžmuszięnti savo paezios ir 

keturiu vaiku. Rcimundas, ku
ris yrajstudentu augsztesnejc
mokykloje, su 
szirdžia žiūrėdavo ant tankiu 
žveriszku pasielgimu tėvo su 
motina, bet ana diena negalė
damas ilgiaus dalaikyti tėvo 
pasielgimo, pagriebė karabinu 

. hu kuriuom nnszove tęva ant 
smert. i,

skaudanezia
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DIDELE UGNIS
DIDELE SKERDINYCZIA 

SUDEGE IR 4,500 GALVI
JU, DU BLOKAI ISZDEGE;

3 SUŽEISTI, $7,000,000 
BLEDES.

žmones 11-

Chicago. — Ugnis sunaikino 
du didelius blokus bizniavn 
namu', padarydama bledes ant 
septynių milijonu doleriu. Du 
ugnagosiai ir keli
kos apdeginti. Beveik puse mg- 
nagesiu isz miesto kovojo su 
baisia liepsna.

Ugnis prasidėjo Quincy Ele
vator Co., per eksplozija dul
kiu ir staigai prasiplatino ant 
artimu namu. Didele skerdiny- 
ežia Omaha Packing Co., sude
gė visiszkai, aplaikydama pen
kis milijonus doleriu 

taipgi sudege 
800 gyvuliu ir 700

S

bledes, 
3,000

Packing Co. J

kurioje 
kiaulių, 
aviu. Magazine Quincy Eleva- 
toryje radosi 985,000 buszeliu 
javu ir kornu, kurie prigulėjo 
prie Straton Co.

Artima skerdinvezia Cudah/
V •'

likos iszgelbeta
nuo sudegimo, keli laivai smar
kiai apdegė. Ugnagosiai ap
saugojo nuo užsidegimo dideli 
kubilą kuriame radosi puse mi
lijonu galonu gazolino bet jei
gu butu užsidegęs tai szimtai 
žmonių butu pražuvia ir bledes 
bhtn’daug didesnes.

Daugybe žmonių pasiliko be 
darbo per sudegimą skordiny- 
czios. '

DINAMITAVO KOM- 
PANICZNA SZTORA.

Chauncey, Ohio. — Straikie- 
riai perpjovė elektrikinius drū
tus ir dinamitavo kompaniez- 
na sztora kuris prigulėjo prie 
anglines kompanijos Manhat- 
ten Coal Co., kuris aplaike ble
des antį $3,000. Nelaimiu jo
kiu nebuvo.

Athens paviete vieszpatauja 
angliniai sumiszimai, kur kom
panija kanecz stengėsi atida
ryti savo kasyklas su nejunis- 

ir sulaužyt
i

tais darbininkais 
junije.

I

pagal valdžios 
tai parduota visokiu

>

186,895 AUTOMOBILIAI 
PARDUOTI IN MENESI.

Washington, D. C. — Mene
syje Juniaus 
surasza,
automobiliu ir t roku 186,895 
arba beveik du tukstaneziai 
daugiau ne kaip praeita meta 
tam paežiam laike. — Tas pa
rodo kad biznis pradeda kru
to! po biski.

DU-KABT SANVAĮTINIS IMKRASZTIS “SAW)“ 
ĮSZEINA KAS JJTARNINKA IR PETNYCZIAj

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metami 
Kitose Vieszpatystese $4.50 metams

_IR“'
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KALININKAI PABĖGO ISZ
KALĖJIMO; 4 NUSZAUTI

3 SUŽEISTI O KITI 
PASIDAVĖ.

Pucker Prison Farm, Arkan
sas. — 
vaistinio kalėjimo pabėgo ana| Senas jeszkoįojas 
diena, kurie dirbo ant bovalnos 
lauku. Da žiu reto ja i 
vytis paskui ir pasiseko juos 
suimti, 
szove keturis, tris sužeidė 
klišieji pasidavė.

Tame kalėjimo randas) dau
giau kaip 1,500 kalininku, bet. 
mažai apmokamu sargu nes 
kalėjimo valdžia naudoja sava y ’ žiningus kalinius del sergėjimu 
kitu kaliniu. Beveik visi kali
niai yra naudojami ant farmu.

SZETONAS ISZMETE JI 
PER LANGA.

Brunswick, Ga. — Ronaldas 
Chapin ana diena sapnavo kad 
jojo szetoniszka galybe veda 
savo numylėta smaka ant ilgo 
lenciūgo, isz kurio snukio rito
si baisi liepsna, eidamas in sVe- 
czius pas Ronaldą — žinoma, 
tas buvo laike sapno. Žmogelis 
taip persigando kad ant ryto
jaus radosi ant kiemo su isz- 
laužta koja. Dabar sako jaigu 
kada vela sapnuos poną szeto- 
na, tai jisai ji iszmes per Įau
ga. — Gal turėjo per daug 
“sztofo.M p

- Keturi kalininkai is/. rastas pei

pradėjo

bet liepimui kaip nu-
o

— ——-»■ ....r* ......—1
RADO SZM^TA AUKSO

VERTES 1,300 DOLERIU. PRIEŽASTIS ŽUDINSTOS
Sonorn, Kalil'ornia. —■ Dide- 

lis szmotas
verias 1,300 doleriu likos su-

• Rimerta Newmeyer. 
aukso sako 

t n ji 
aukso senoje aukso
ant Jackson Hill, ant kurio ki 
lados gyvenoįgarsus raszlinin-

GINCZAS UŽ VEŽIMĄ;

iaukso* (nugget),

buk jisai surądo

Ii- kas Mark Twnin.
I

MERGINA DARE MUNSZAI- 
NE PRIGELBET SERGAN- 

CZIAI MOTINAI.
Camden, N. J. — Ella Osfa- 

lo, 17 metu mergina, gyvenan
ti ant Orchard ulyczios, likos 
aresztavota drauge 
motina už varymu munszainos.

Detektyvas Chessman pasa
kė sudžiui buk merginos name 

katilėli ant pecziaus. 
su aszaromis aiszkino 

sudžiui buk buvo priversta da
ryti munszaine nes josios mo- 
I i na s i rgo i r neseni a i s u gry žo 
namo isz ligonbutes ir reikėjo 
užmokėti kasztus pragyvenimo 
ir daktarui. Slidžia po t rum
pam pamokinimui paleido mer
gina ant paroles.

rado 
Duktė

? n J

su savo

MAŽIAU APSIVEDIMU 
IR DIVORSU.

Harrisburg, Pa. — Dievaitis 
Meiles praeita meta suriszo 
mazgu moterystes Pennsylva- 
nijoj, 60,160 poru o sudaužo 
moteriszkus ryszius del 4,610 
poru, arba 780 mažiau no kaip 
1930 mete. Isz 67 pavietu, 42 
pavietai raportavo kad apsipa- 
cz i a vi mu buvo mažiau.

BEDA NET SZVILPE BET 
GARNYS ATNESZE 

TRYNUKUS.
Detroit, Mich. — Vargszui 

visados vejas puczia in akis,—- 
pasakė sau ana diena Antanas 
Kopas, 47 metu, kuris nedirba 
jau beveik meta laiko.

Utarninko vakaru, Kopas 
turėjo ant savo galvos sergan- 
czia paezia, septynis vaikus ir 
morglczi ant namo. Seredos ry
ta jojo giliukis persimaino — 
da arsziau, kaip pripažino, ka
da paeziule ji apdovanojo try
nukais: dviems dukrelėms ir 
šuneliu. Dabar Kopas turi pa
ezia ir devynis vaikus ant isz- 
maitinimo — kaip juos iszmai- 
tys, tai pats nežino.

MILIJQNIERIUS PALIKO 
DIDELI TURTĄ.

White Plains, N. Y. — Alek
sandra Smith Cochran, fabri
kantas divonu Yonkerse, mir
damas paliko milžiniszka turtą 
susidedanti sz $41,682,901.

Savo testamento užrasze dar
bininkams,
fabrike, $1,134.00, savo broliu- 
nui, Tamosziui Ewing Jr., $19,- 
666,046, o penkiems broliąmn 
ir sesorems po viena milijoną 
doleriu kožnarp- Del mielaszir- 
dingu institutu nieko nepaliko; t 1

kurio dirbo jojo

szmota 
kasykloje

Newmeyer per keturis motus 
suradinojo auksą tojo aplinki
nėje, bot tiktai mažose dalelė
se, bet kelure^ sanvaites adgnl 

apleistose ka- 
svklo.se su didžiausia pasėk
iu ia, isz kasdama s du kartu p 
$4,000 ir kartą po $4,100.

In laja aplinkine dabar su
važiavo daugelis 
aukso su vilczia taipgi surad'- 
mo giliuko.

pradėjo dirbu
su

o

jeszkotojn

turėjo gera vyra”.
jij> reporteriams

nes geide numirti bu
bo t. yra dėkinga

GERAS VYRAS PRAILGINA 
MOTERIS AMŽI.

I ’
Chicago. — Mrs. Jessica 

i
Keith, kuri alia diena susilau
kė puikaus amžiaus, 103 motu, 
yra dėkinga savo ilgam amžiui 
kad “

Apsakė 
laikraszcziu kad netropzko ilgo 
amžiaus 
dama jauna,
kad sulaukė taip puikaus am
žiaus.

Keith’iene yra naszle, kurios 
vyras dirbo ant geležinkelio o 
kada mirė, turėjo 92 metus. — 
Gal vyras ir buvo geras, kad 
greieziau mirė.

PERSIGANDO KIRMĖLĖS 
— ADGAVO KALBA.

Berwick, Pa. — Eidama na
mo su dinerke uogu per lau
kus, Miss Clarissa O’Brien,/26 
metu, susitiko
sveeziu ant tako ant kurio gu
lėjo susisukus

barszkutis. ” Mergina taip 
persigando kad pradėjo szalik
ti: “
go namo, kur apsakė szeimynni 
kas atsitiko. Motina ir (kiti 
szeimininkai stovėjo iszsižioja 
isz nusistebėjimo ir 
m o rgi n o s a p sa k y mu, 
penkis motus mergina nekal
bėjo ne žodelio nes kalba buvo 
netekus isz didelio persigandi-' 
mo ir tokiu budu vėla adgavo 
kalba. — Kaip kada ir kirmė
lės būna žmogui naudingos.

su negeistinu

c c
didele kirmėlė 
Mergina

kirmėlė, kirmėlė I”"“! r be-

klauso
nes per

1 ■ r ' t

ISZSIPILDE;
MERGAITES PRIGĖRĖ 

EŽERE.
Detroit, Mieli. Juze Lan- 

doski, 15 motu ir josios drauge 
Lillie Pankavich, 18 metu, ap
sakinėjo savo drangoms sapna 
koki turpjo ta ja diena.

Merginoms sapnavosi kad 
laiko plaukimo valtelėje, ap
virto ant ežero St. Clair, atsi
tiko nelaime ir abidvi prigėrė. 
Draugai‘ir drauges isz tokio 
apsakymo szirdingai nusijuo
kė ir visi inlipia in valtele nu
plaukė ant ežero. Staiga dide
le vilnis klo, apverto valtele ir 
visi inpuolę in vandeni. Visi 
kiti iszsigelbejo liktai Juze ir 
Lillie kurios nuėjo ant dugno. 
AbUdn lavonus iszgavo ant ry
tojaus. — Sapnas iszsipilde 
taip, kaip merginos sapnavo.

SAPNAS

PENKIŲ YPATŲ.
Mishawaka, Ind. — Barnis Balakov, 

vežimą buvo 
i žudinstos. 

nužu- 
, bro- 

broliuna

už sena sulužusi ’ 
priežastis baisios 
Juozas Ilanek, 45 metu 
de savo broliene, 43 
Ii Jurgi, 50 metu ir 
Steponą, 19 motu, po tam pats 
sau paleido szuvi in krutinę.

Palicija dažinojo 
ros H a no k, 
jaus, buk Juozas ir Jurgis at

vežimą malku in narna 
llanokn, kur visi drauge gyve
no. Tarp hrolbu kilo ginezas, 
kas turi pataisyti vežimą kuris 
sulūžo laike atvežimo malku. 
Laike barnio Juozas inbego in 
st ubą atsineszdamas revolveri 
ir karabipa. 
inszelusio brolio 
nfts, kuris tame laike sėdėjo su 
motina ant gonkeliu. Motina 
pradėjo Bėgti bet Juozas pasi
vijo jaja ir nnszove. Po tam su
gryžo in šluba ir nnszove broli 
ir ant galo pats nusižudė.

melu

mot i nos
nuo Kla- 

žudinto-

v oze

Pirmutine
buvo Stepo-

a u k n

GERA RODĄ PREZIDENTO 
LEWIS’O, — LIEPE KAD 
ANGLEKASIAI PRIIMTU 

SUMAŽINIMĄ.
Indianapolis, Ind. — Ana 

diena .John L. Lewis, preziden
tas anglckasiu junijos United 
Mine Workers of America, 
persergejo narius junijos idant 
susitaikintu ant naujo mokes- 
czio ir priimtu penkis dolerius 
ant dienos.

Lewis’as ketino pasakyti sa
vo atsiszaukime:Jaigu nesu
tiksite tai locnininkai apsieis 
ir be jus.

Sziojc
* > 

kasyklų

y

bedarbėje 
geriau priimti mažesne mokes
ti, idant neiszardyt junija, o 
kada vėla laikai pasigerins
pradėtie isz naujo kova už pa
didinimą mokes ties.

Stebėtina, kad jeigu Lewisas 
duoda tokia rodą angleka- 
siams, del ko virszininkai loka-r 
lu teip ilgai rtiulkina darbiniu- 
kus, kad nepristotu ant jokiu 
nu ka po j imu mokesezi u.

ft ft

Isz Visu Szaliu
BAISUS ATKERSZINIMAS 

MERGINOS DEL SAVO 
MYLEMO.

Ostrolenka, Lenk. — Devy
niolikos metu patogi Terese 
Skicka, nuo kokio tai laiko my
lėjosi su Juozu Ryczkovskiu 
isz kaimo Zįemba, na ir ant ga
lo isz tosios meiles atsirado ne
kaltas kūdikis. Jaunikis po už
gimimui kūdikio, /lenorejo 
daugiau matytis su Terese h

1 ’ ,Z i

/lenorejo

r i

visai apie jaja užmirszo. Nelai
minga mergina negalėdama Ir
neturėdama isz ko maity.t kū
diki, nužudo mažiuleli, po tam 
nukirto jam galvele ir inde jus 
lavonėli in maisza, atneszo prie 
namo savo suvadžiotojaus ir 
padojo ant slonksczio. Kokis 
tai žmogus praeidamas, užtiko 
maisza ir. nuneszo pas vaitą.
v

Žinoma Terese likos arosztą- 
votu ir uždaryta kalėjimo, teip- 
gi aresztavojo ir jpsios jauniki.

Rosija. — Jesliof 
■metu, 

33 metu paezia, 
ir asztuoniu

Bala ko v 
aiszkino sudui del 

papildo taisės žadinsiąs:

BAISUS DARBAS INSIU- 
TUSIO BOLSZEVIKO.

Troitzoya, 
kaimietis 46

nužudo savo 
uoszve 68 met u 
metu sūneli.

Laike tyrinėjimo 
sekaneziai 
ko

Norėjau truputi nubausti sa
vo paezia ir lengvai uždaviau 
per galva su kirviu, matyt kad 
smarkiau uždaviau ne 
maniau, 
mas ja baisei 
sikankytu,

Žinodamas kad josios 
sena motina nepergyventu isz 
nuliūdimo mirties dukters, to
dėl ir ja užmusziau idant pa
lengvint jos nuliūdima. Užmu
sziau po tam kūdiki, nes žino
jau, kad kūdikiui butu sunku 
gyvent ant svieto be motinisz- 
kos prižiuros.”

Stidžo jam iszskaite szitoki 
viroka: “Žinau kad tau dabar 
bus labai nuobodu be tavo pa
ezios, todėl priskubinsiu tau 
kele pas jaja per suszaudyma 
ant smert rytoj.” 
likos iszpildytas ant rytojaus.

< i

smert.

NEPASISEKE
APGAUDINĖJIMAS

VYRAS ISZVAŽIAVO IN 
AMERIKA, PRIELAIDINIS 

■> SURAMINĘ JO NŪLIU- 
DUSIA MOTERELE.

Karolius 
rasztinin-

uždaviau ne kaip 
tai padaryti sužeisda- 

, o kad ilgai
damusziau ja

no-
11 nt

— Vi rokas

RADO MOTINA IR TRIS 
VAIKUS PASIKORUSIUS.
Davenport, Angliję. — “ Vy

ras, prie kurio asz esmių priža
dėta per tiesas, priverto mane 
ant iszpildymo teip baisaus 
darbo.”

Tokia gromatele rado policl- 
je ant stalo, kada iszverte du
ris in inejo in vidų stubos Mrs. 
Donorą Hastings, 47 metu, pa- 
žiūrėt kas atsitiko szeimynoje 
ant pasiskundimo kaimynu. 
Policije inejus in vidų

4 <

, rado 
motina ir tris vaikus, nuo dvie- 

rg devynių metu senumo, 
visus kabanezius ant virvuczlu 
po pastogių, kaimelije Daw- 
lish.

Dabar policije jeszko vyro, 
per kurio priežaste motere su 
vaikais buvo priversta atimti 
sau gyvasti.

j u b’

TINKAMA BAUSME DEL
1 LIEŽUVININKES.

Bortnx, Bolgije. — Tula mo
tore vardu Cliatelet, kuri nesc- 
nei likos paleista isz kalėjimo, 
kuriamo persėdėjo keturis me
nesius už nekalta apšmeižimu 
savo k’aiminkos, ana diena atė
jo in policijos stoti, visa sukru
vinta o isz burnos liejosi krau
jas. Kada jaja daktarai peržiu- 
rejo, persitikrino, kad jai kas 
tokis iszpjove liežuvi. Dabar 
policije daro tyrinėjimus, kas 
galėjo teip žyeriszkai pasielgti 
su moteria, bet sunku jiems tą
jį darbą atlikti, nes motoro ne
gali raszyti no skaityti, todėl 
negali prigelbet policijai ant 
suradimo kaltininko.

siimti

Bielitz, Lenk. — 
Kalkovski, paczto 
kas, aplaike žino nuo Ameriko- 
niszko konsulo, kad atvažiuotu 
in Duluth, Minn.,' Amerika, at- 

pallkta jam turtą po
mireziai jojo giminaiezio, kuris 
likos užmusztas ant geležinke
lio, bet turi atvažiuoti pats. 
Karolius atsisveikino su savo 
paeziulo su aszaromis, kuri 
teipgi graudžoi verke atsisvei
kindama su vyru, ir iszvažiavo.

Po iszvažiavimui vyro, Ago
tėlė negalėdama susiramyi Ir 
isz nuobodumo ka daryt, susi
pažino su kitu pacztiniu dar
bininku kokiu tai Andrium 
Madelskiu, kuris noringai su
tiko įsuramyt inoterelo ir ant 
galo apsigyveno pas jaja.

Meilinga porele visai nesiti
kėjo kas juosius lauke, ba vy
ras netikėtai sugryžo isz Amo- 
riko, greieziau ne kaip prižadė
jo sugryžt. Sustojas karezemo- 
je, dagirdo nuo žmonių, kad jo 
paeziule susinesze su prielaidi- 
nui kuris gal ir dabnr. randasi 
josios meilingam glebijc*. karo
lius nupiszkejo namo, pasiėmė 
revolveri, 
paezios ir tai teip staigiai, kad 
gulintiejei nedasiprato patam
sėję kas atsitiko, nes instates 
Karolius pradėjo szaudyt pa
tamsėję. Kada jam neteko szu- 
viu, užžibino lempa ir paregė
jo du lavonus lovoje — motore 
ir josios meiluži.

Kalkovskis likos uždarytas 
kalėjimo lyg teismui. Visi žmo
nis laiko szali apgauto vyro ir 
kaip girdėt, 
ant Ii uosy bes — gal su pagelba 
Amerikoniszku doleriu.

aszaromis

T

josios meilingam glebijk (C

inbego in kambari

tai bus paleistas

SZIMTAI ŽMONIŲ
PRAŽUVO TVANUOSE.

Harbin, Mancziurija.—Szini- 
tai žmonių pražuvo tvanuose ir 
tukstaneziai kentės bada «zia 
žiema Hailin, llan, Mindan- 
dzan ir puse Harbino per už
liejimą tujų miestu per vande
ni. Visi geležinkeliai likos už
lieti o priek tam kolera pradė
jo baisiai plat intis kuri smau
gė szimtus žmonių.

36 JAPONISZKI ANGLEKA- 
SEI ŽUVO EKSPLOZIJOJ.

London. — Lavonai 36 an- 
glekasiu likos iszimti isz Sora- 
chi kasyklų, Hikallde, kurie 
žuvo per eksplozija juodo ga- 

Tik du anglekasiai likos
iszimti gyvais isz kasyklų.- 

,—------ - ■ . —4'
ISZMINTINGAS UBAGAS.
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22 ŽUVININKAI NUSKEN- ' Motina in dukrele:— Onuk, 
DO PER APSIVERTIMA 

LAIVELIO.
Vigo, Iszpanija. — Per apsi

vertima žuvini nkiszko laivo 
“ Azama” artimoje Cangas Dc- 
morrazo, 
ros, 22 žuvininkai nuskendo o 
tik <lu likos iszgelbeti*

laiko smarkios vet-

nuneszkio penkis centus tam 
aklam ubagui ir paklauskie jo 
kiek turi vaiku.

Dukrele sugryžus sako in 
motina:— Tasai ubagėlis man 
kalbėjo, kad jisai turi labai
daug vaiku, bet negali, pasakyt

..J Vikiek, — ba ju nemato. •
I . 7 \ T

vklo.se
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[Kas Girdėt

■

Kirmėlės no tankiai iazgialh- 
sti žmogų nuo mirties nes juju 
užduotis ant svieto vra isznai- •r 
kinti žmonija Mt szi kart sto
josi kitaip:

Undipura, Indijoj, eina pa- 
sažierinis bosas isz miesto i a 
tolimus parkus. Tula vakaru 
insedo in bosą, kuriame nieko 
nesirado, turtinga Indnse su 
mažu kūdikiu. Motoro buvo pa- 
sipuoszus in puikias brangeny- 
bes. Atvažiavus prie apleistos 
vietos, szoferis sulaiko bosą, 
apiplesze motore nuo visokiu 
brangenybių ir drauge-su jo
sios kūdikiu inmete in gilu szu- 
lini kuriame radosi visai ma
žai vandens. Po tam nuvažia
vo.

Ant rytojaus pravažiuoda
mas ta vieta, susilaiko, priėjo 
prie szulinio idant persitikrint 
ar motore su kūdikiu da gyva 
ir ant savo baimes persitikrino 
kad motore da gyva ir szauke- 
si pagialbos. Szale szulinio 
gulėjo didelis akmuo. Neman- 
stydamas ilgai, pakele akmeni 
idant juom sulesžkint galva 
nelaimingos motorus ir josios 
kūdikio. Bet Dievo apvoizda 
kitaip surėdo. Po akmeniu gu
lėjo didele kirmėlė vadinama 
‘'kobra,” viena isz pavojin
giausiu kirmėlių Indijoj, nuo 
kurios inkandimo žmogus t nu
jaus mirszta. 
ant szoferio, 
ant vietos.

Pasažieriai

Kirmėlė meteli 
užmuszdama

I

nes niaukdami 
sugryžtanozio szoferio, nuėjo 
prie szulinio ir dirstelėjo in 
vidų. Iszgelbejo motore su jo
sios kūdikiu. Apie tai pranesze 
palicijai kuri padarius krata 
szoferio gyvenime, rado pavog
tas brangenybes kurias sugra
žino moterei, bet toji už savo 
iszgialbejima iszdalino viską 
tarp pasažieriu, kurie jaja isz- 
gialbejo nuo baisios mirties.

i

4

Hottentotenst'ottortrottelmut;- 
torattentaotej'hbltungitterkot- 
terboutolratte! — Ar suprato
te, mieli skaitytojai?

r*
■ - -■ ■■■■

Tula poniute isz tiurtingosni s 
klases Filadelfijoj, likos nu- I
bausta ant 30 dienu in pataisos 
narna už porlanžiina tiesu va
ži ne j i me au t omobil iu.

Toji moterele, pasisziauszus 
isz savo stono, norėjo pasista
tyt priesz sudžia ir pasirodyt 
“kas tai asz,” o kada sudžia 
iszskaito jai viroka, labai jau
tėsi nužeminta, o norints turė
jo tiesa iszsirinkti ba'usme: ar 
užmokei bausme pinigais ar 
eiti in kalėjimu, ir kad atlosz- 
ti rOle “dideles muczelninke.s” 
nuėjo in narna pataisos.

Iszlaike tonais vos ketu ros 
dienas, sugryžo namo, apelia- 
vodama in suda ant permainy
mo viroko. Apie savo atsitiki
ma pataisos name aprasže pla- 
cziai laikraszeziuoso, apie savo 
“kanczias” kokias ton turėjo.

Sunkiausiu darbu tosios po
niutes tonais buvo sziuravimas 
grindų ir naminis darbas kuk- 
niojo. Kiek tai moterių turi no 
tik kad dirbti namini darba, 
sziuruot grindis, skalbti, pro- 
syt, bot da iszaugint kokia pu
se tuzino vaiku?

Poniszkas svietas neturi no 
mažiausio supratimo apie tai 
kokiu Hudu gyvena milijonai 
vargingu mdteriu sziajn skly
pe.

Tok is

UZ KA?
1^

o

kas tai asz

kanczias

-i,”

»

pamokinimas 
duotu ir kitoms “poniutėms 
kurios su pasisziauszimu žiuri 

nelaimingu sesueziu
kurios stumia 
kasdieniniu 
užduoczi'ii.

ant savo

pnst-
J

sunku karuti 
savo moteriszku

— . —■ H — 1— ■■■ — 
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Nesenei mirusis

Kaip i n vairus žmogaus liki
mas! Vienas linksmai keliau
ja gyvenimu, tartum žydinezia 
pievute, berupestingai skinda
mas mylimąsias gėlės. Kita 
gyvenimas inkinko jungan,
reikalas be atsilsiu ir laiko ge
na pirmyn, lyg botagas arklį 
pakol jis neatliks paskutines 
savo kelidnes — in kapus. Ant 
trecziojo — likimas užgriūna 
sriauniai ii r ruszeziai, tartum 
audringas szaltinis, ir be gal- 
lesczio iszneszioja. ir krislus vi
sa gyvenimą. Su baimes 
spausta szirdžia,
isz szalies ir isz krutinės nc- 
tyczia iszsivcržia liūdnas klan- 
svmas: “

5

su
mos žiūrime

Už k a tas viskas?”
Varpuota dirva eina sunkeis 

nusi Įpilusiai s žingsniais, 
gus, liūdnai nuleidęs galva. Jis 
augsztas ir, matoma, stiprus; 
jam kas-žin 
trijų

y

zmo-

Hour v C. 
Ir

Babcock isz St. Louis, užrasze 
$86,000 kad isz tuju pinigu pro
cento butu užlaikomi szunes ir 
kates tame mieste. Geriau bu
tu padaręs tasai žmogelis kad 
pinigus biitm palikes del tliks- 
taneziu vargsZn tame mieste.

Babcock vienok labiau mv- fe 
lojo kates ir szunis no kąip 
žmones. O gal tame turėjo gera 
priožasti.

PAJE8ZK0JIMAS.

La t-

Sztai paduodame del skaity
toju truputi isz Vokiszko mok
slo kaip koki dalykai vadinasi 
ir kaip raszosi. Ant paveizdos 
paimkime: Jaigii- sklype Ho- 
tentotu (Hottentoten) gaudosi 
kongaras (Buutelratte) in klet- 
kas (Kotter) sumuszta isz 
lenta (Lottengittcr), tai tokia 
kletka vadinasi Vokiszkai: 
Lattengitterkotter, o sugautas 
joje kongaras vadinasi: 
tengitterkottorbeuteiratte.

Neseniai likos aresztavmtas 
tūlas Hotentotas už norėjimą 
sugauti gyva kongariszka mo
tina (Hottentotomutter) su jo
sios dviems vaikais (Stottert- 
tel) kas yra per valdžia rustai 
uždrausta. Motina todėl buvo 
Hottentot tenstollert rot telmut- 
ter o prasižengėlis buvo Hot- 
tqntotenstottertrottelmutterat- 
tentater. O kad no buvo vietos 
kalėjime del prasižengėlio, už
daryta ji vienoje isz tuju kler
ku del korigaru (Boutelratten- 
lattengitterkątter). Svoris per- 
sigandus žmogaus iszbego isz 
kletkos bet likos vėliaus suim
ta per dažiuretoju, kuris atejas 
pas virszininka iszdave palici- 
jai sekanti raparta:

—.^.Suėmiau Beutclratte!
ij — Katra?

—- Attentaorterlattcngitter- 
kotterbeutelratte.

— Tokiu yra daug. Apie 
kuri kalbi?

— Hottentotenstiottertrot- 
telmutterattentaeter.

—• Kvaily! — suriko ant jo 
virszininkas,
fUojaus pasakyt kad tai buvo 
• if

Pnjeszkau pus-brolio Stanis
lovo Biniavicziaus kuris pir
miau gyveno Westville, Ill., po 
tam iszvažiuvo in Washingto- 
no Steita> apie 25 metus atga
lios. Norecziau žinoti ar gyvas 
ąr mires, ir už praneszima bu
siu dėkingas. (3t,

B. Strumillo,
jęOO Pacific Avo., 

Kansas City,’Kans.

KAIP PASTOJO BALTI 
ŽMONIS.

Kainas gir-

“Ir tarė Dievas in Kaina:— 
“Tu pikta dvasu, Kaino! Kur 
yra brolis tavo?” 
dedamas tuos žodžius, pabalo,
ir stojosi baltas kaip drobule 
ir nuo tojo laiko visi jojo lm- 
pedžoi pasiliko baltais... ”

Teip tai iszaisz.kina nigerol 
savo vaikam apre baltus ir juo
dus žmonis.*

— W ■ > » ■ » ii II |

PAS MALORIU. '

— juk galėjai

; 8XUEB, 
dintažodi. Laikui bėgant ji nu
silenkė priosz savo likimą, ken
tėjo ir tylėjo dar-gi tada, ka*- 
d a. vyras pradėjo atvirai su ki
tomis gyventi.

Kaip-gi atsitiko nuodėmė su 
Fricu ^Mazatn? O i-tai p,, kaip 
nuolat atsitinka: nuodėmei, Ži
noma, meistro noth.

Uric ir Ona buvo vienu me
tu, vaikais būdami in mokyk
la sykiu bogindavo, o kaip su
augo pamylėjo kitas kita.

'Piktai atėjo laikas Pricni m 
k ari umono eiti, o Ona tuo lai k 
iszdave už turtingo Voiteko. 
Sugryžo Fric po keturiu metu. 
Jeigu ji. jo butu laukusi

, o nenorėjo 
kas-giI pati kal-

* i »

koleiPraslinko valanda, 
Ona pargryžo. Jis žiaurus ir 
sau-valiszkasM nepratęs gedy- 
ties laiko piktumo, ^yvuliszkai 
mėtosi ant žmonos — bet ta 
dar nesenai paiki ihoteriszke 
tyliai ir be murmėjimu kentė
jusi girta vyro barima, dabar «l 
tartum persi gimė ir, matyties, 
nutarė daugiau nebeleisti 
ru.i save isznaudoti. - 

- iszsigande.4 isz pradžios
laukiamu pasipriosžiuimu Vot- 
*ok greitai liko visai ževrim. 
UŽsimirsze's savo, jis bore smo
gius tartum kalvis kuju, ir tur
būt, butu ja užmnszos, 
butu pabudęs doszimts 
berniukas ir atsistojęs
tėvo ir motinos, priverto jiems 
atsimint i.

Jautriais ir

viszkumas ir nevaikiszkas
.simastymas. Syki jis paszanke dure veidas su veidu. Nei vie- 
ji in savo kambarį ir iszklausi- 
nejo, — ir isz nukankinios ku- 
dikiszkos Voles isZsiliejo prisi
pažinimas kaip baisiai tėvas 
rnnsze motina ir kaip ji isztare 
tartum įmetu in veidą Mazato 
varda.

Tada atsitiko ins* baisusis.
Kūdikio prirodymai prispyrė balsiai prataro: 
motina prakalbėti... Prisioku- 
siji pasakė*: kaltas, teismas nu
sprendė užmusz<‘jui. mirties 
bausme, kuri, karaliaus mhlo- 
no, buvo pakeista belaikino ka- 

jei no- torga. • . >
mot n 
tarpo

vv-

ne-

rn

užmuszcjui.

11 z- Ir sztai tėvas ir -sūnūs a f st-

nas, nei kitas ne isztare nei žo
džio, bet sykiu abu pažino kibs 
kita. Senio .akyse sužibėjo ne-, 
gera liepsna, — jis pakele drū
ta aržuoline lazda ir užrimoja.
, Simus neatstok o, dar-gi ne
pajudėjo, tik dar žemiau nu

li žmo r ko akislenke galva ir

— j\a-gi i — inuszk tove! 
Taip tu ir ta iižmuszoi!

Senis be špoku numėto lazda 
anl \ žemes, vaitodamas 
kreipi* ir, pasisukęs nuėjo at
gal in miszka.

Ant ryt valstiecziai — me
džiu kirtėjai rado ji girrioj, —• 
pasikorusi.

Tuojau

Ka-gi ? —
m

alsi-

Nuo to laiko prasidėjo kario 
nes nei kame neprasikaltusio 
vaikino. Kas isztirs sudėtinės 
ir paslaptingas žmogaus szir 
dies gilybes? Nilo jo atsikrei
pė ir motina, — vienintinc 
esybe, nuo kurios jis lauko pa
sigailėjimo ir paguodos; tulžu 
ir nuodais buvo permirko^ 
kiekvienas duonos kąsnis kuri 
ji jam skirdavo. Pro svetinius 
ir kalbeli norą ko: visas kai
mas žiurėjo ant jo, kaip ant 
Kaino, — tartum patsai jis sa
vo prasi kalt imu atidavė nelai
mei ir godai visa szeimyna.

Motina neužilgo mirė sese
ris pareikalavo atskirimo savo 
daliu ir apsigyvenimo mieste—- 
ir liko vienas visame pasauly
je, nuskriaustas ir nukankintas 
vienas su savo kankinanezio- 
mis ir neatspėtomis duomemis, 
delei kuriu jis bijojo, kad no- 
pamisztu. Bot kuom-gi jis kal
tas, Dievo mielaszirdingas. 
Kad užsitikineziai iszverko se
nam mokytojui viską kas kan
kino jo kudikiszka szirdi ?

Krane Voitok isztisomis va
landomis voliodavosi girrios 
pakrasztyje. Syki szvontadie- 
ni kada toli aplinkui nesimMo 
nei vieno žmogaus, jis patomy- 
jo ant vieszkelio seni. Jis isz- 
lengvo pinosi ir patylomis kul

kai p prl-

po tėvo laidotuvių 
siinus pražuvo. Nuo to laiko 
niekas nežinojo, kur jis dingo 
ir kas su juo atsitiko. Ar isz 
savo valios persiskyro jis su 
piktu gyvenimu, ar t e velka 
dar ir dabar kartaus likimo 
junga niekas to nežinojo. . 

nusprendė n<‘kaltam 
kūdikiui baise dali? Už ka bu
vo užgriautos ant nekaltos gal
vos tokios baisybes! Kęs valdo 
likimą krentanti naikinanczlu - - kalnu szaltiniu ant garbinuo- 
tos kūdikio galvos?

Tik kvailas laukia atsaky
mo... GALAS.

> gal 
jis ir butu ja vedos, nors ji Ir 
beturte mergaite 
laukti — na
ta! Ir jaunas ir žymus vaikinas 
stengėsi iszvengti ir pažvelgi
mo in ja.

Syki vakarop gryžo Fric isz 
lauko namo su dalgiu ant pe
ties, — liiiksmas ir smagus, 
kaip tik gal būti jaunas ir svei
kas darbininkais, po priprasto 
kasdieninio darbo. Sztai jis pa
stebėjo po szermiiksziriais, au
gusiais ant kalnelio ir apsupu
siais upeli, 'savo kaimyno Voi
teko žmona. Ji sėdėjo liūdna 
parėmusi, veidą ranka, giliame 
ir '.sunkiame užsimastyme.

Nežiūrint an savo tris-de- 
szimtis metu, ji buvo dar labai 
graži, tiktai jos Veidas užgulė 
sunkiu duomu antspaudu, dan 
nas vaikinas norėjo, kaip visa
dos, pereiti pro szali, nepasa
kius nei žodžio ir nepaisisvoikl- 
nus, bet sztai patomijo, kad jo 
szirdi užliejo szvelnaus 
lesezio banga, ir kojos paezios 
apsistojo, tartum pasikabino 
ant ju sunkus'svarai. ..

Jis atsisėdo ant žoles .szale 
jos ir tyliai pradėjo glostyti 
jos puikius geltonus plaukus. 
.Ji nuslinko žemiau in pakalne 
ir ome verkti, raudoti — pirma 
syki už visus metus.-..

Su tylia malone jis pritrau
ko prie savos jauna motorisz- 
ko,_ priglaudo jos galva prie 
savo krutinės ir taip tyliai ir 
szvelniai meilavo ja tiek ilgai 
kolei isz jos porsikentėjusios 
krutinės nepasiliejo geismin
gos skundos, kavbtos ir laiky
tos visa doszimts metu.

Po to vakaro Ona laike ke
liu menesiu .stengėsi iszvengti 
susitikimo su Frieh.
prie netikėtu snsitilfimu ant

> I

gatves, ji greitai ir tyliai link- 
teles jam, būdavo, galva ir sku
biai praeina. Bet siaurame t > *
kaimo ploto ilgai szalinties ant 
kits kito dviem žmonėms, ku
riuos likimas stumia kits kito 
negalima. Atsitiko tas 
reikėjo atsitikti.

Syki vakare Voitok pagryžo 
isz smukles ankszcziau papras
to laiko, jis padare su kortomis 
suirute ir smukles szciminln- ,e i
kas išzvijo ji, Namas pasirodo 
tuszcziu. Darbininkas ir darbi
ninko iszojo su kaimo jauni
nu padainuot, paszokt; žmonos 
nebuvo nei lovoje, nei szalina- 
mo kambaryje, kur miegojo 
vaikai. Nustebintas jos nebuvi
mu, jis patsai užsidegė žiburi, 
pasiėmė bonka degti nes ir atsi
sėdo už stalo laukti žmonos.

Bet laikas vis ėjo, -žmona ne- 
gry-žo i r su kiekvienu malks- 
niu degtines Voiteko szirdijo 
stipriau viro piktumas. ‘.Ka 
tas reiszke? Užtarėja sau ro
do? Nebemyli jo, vadinas!... 
Gal būti nuo pirmos vestuvių 
dienos ji apgaudinėja ji!.. Du

M

beklaidingais 
jausmais, vaikai tankiai atspė
ja tai ko negali suprasti. Ma
žas Urane jaute kad reginys 
susiloszes szi syki tarpe gim
dytoju rimtesnis paprasto. Jis 
girdėjo ir atmine kiekviena žo
di ir tėvo grasinimus, prisipa
žinti. kas jis toks,
kianti motinos atsakymo,-kad 
jam nėra ko na atvedu. Taip ji 
pati pasakys; Prie Mazat, — 
sztai kas jis. .. *

Men esin į p ra si i nk u s

armatoma, 
ar bus daugiau 

(loszimeziu metu, bet. 
koks-tai skausmas anksti pasi
dabino jo praretėjusius plau
kus ir'sunkus ruposeziai nelei
džia jam matyti aplinkines 
gamtos grožybių ir linksmumo, 
teleidžia jam girdėti skambios 
vyturio giesmes, liejancziosios 
giedrame Vakaro ore ant jo gal
vos :

Isz lengvo, baigdamas pas
kutines 'Špokas, pinasi jis gir
rios pakraszczin ir apilsusiai 
nusileidžia ant žoles. Be tikslo 
bėgioja po szalis jo neramios 
akys, rodos ne turi jogu apsis
toti ant ko-nons vieno, bet jos 
insmoigtos vidun in (luomas, 
kankinančzius jo protą. Su to
mis duomomis jis naktimis už
migdavo, su jomis ne persiskir- 
davo, ir sapne, rytais jos pa
kužda vo 'sykiu su juo ir nieko 
negalėdavo ju nuginti, negalė
davo dar-gi degtino, kuria ne
ini mingasal stengusi apsvaigln 
t i savo galva...

Dvidosz.imts metu atgal at- 
savo pasekmė

mis sumynė, nužudė niekame 
ne kalta vaikina^

Syki kaimo prasiplatino kal
bos, kad Fric. Mazat; pražuvo. 
Niekas negalėjo suprasti prie
žasties jo pražuvimo.

Vaikinas jis buvo jaunas ir 
linksmas, geras darbininkas, ir 
neužilgio turėjo užimti szoimi- 
ninko vieta savo senu tėvu ge
rai pastatytame ūke.

Prasikaltimo jis jokio nepa
pildo, už kuri galėjo laukti nu
baudimo. Slopties, kaip mato
ma, įjifl Inetwrejo 'įpricžas'cziu. 
Kas-gi su juo galėjo atsitikti. 
Užgapedintas ir linksmas iszc- 
jo jis syki vakarop in lauka Ir 
daugiau nebegryžo.

Nelaimu gal kokia atsiliko 
kelyje? Niekais to nežinojo, — 
iszskiriant viena doszimts me
tu vaikina, kuri piktas likimas 
padaro 'kuo-no liudininku 
žmogžudystes, papildytos jo 
tėvu. Gyvenimas moka 'sutver
ti tokias baisybes, kuriu ne- 
iszras nei jokia žmogaus fanta
zija (vaidiutuvo.) >

Ne ifiįz savo valios, privers
tinai ėjo prie altoriaus betur
te morgai to su turtingu ūki
ninku Voitoku, kuriam ji pa
tiko.

Ji jam pagimdo tris vaikus— 
pirma j i Franca ir dvi morgai- 
tos, bot jungtilvos bUV’o nelai
mingos ntio pat pirmos dienos.

Vyras mėgdavo kortas, isztt-

si t i ko tas, kad

'kuo-no

• i 4 A. t

—• Ponuli, juk szitas pa
veikslas, kuris czion kabo ant 
sienos isztikniju yra baisus 
kalba in rtialoriu, skupi, labai 
turtinga ir trumpo regėjimo, 
motore.

— Perpraxzau labai ponios, sas naktis persėdėdavo smuk-
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bet tamsta turi klaidu, nes sto- les'e ir grasindavo žmonai mū
vi priesz zerkola.* szimu už kiekviena neužganc-

gai-
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žinoto tik kas jis toks,,.
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Kas
ir iszszau-

užviesz-

Neužmir«xkite 'guodotini skai
tytojai, atsilygint au prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kuria apie tai už- 
m i ražo ir praaze idant neaulaikyt lai- 
kraazczio. Paskubinkite I

Frio 
Mazat dingo ir visi tėvu sten
gimasis ir pinigiszko a t lygi ur
mo prižadėjimai už nurodymą 
uores pėdu nei prie ko neatve
dė. 'Taip pat nevaisingi buvo ir 
policijos joszkojimai.

; Voiteko szeimynoje
pūtavo liūdna tyla. Vyras su 
žmona visai nekalbėjo terp sa
ves. Ona pornesze savo lova In 
vaiku kambarėli ir ant nakties 
uždarydavo duris ir langeny- 

Nelaimingas vedusiųjų 
gyvenimas buvo gerai žinomas 

ir tarnaujantiems taip kad (a 
permaina ju nenustebino, nus
tebino juos tas kad szeimyn i al
kas visai nustojo vaikszcziojes 
smuklen ir dirbo taip, tartum

Rugpiutis — 1932 — August

czes.
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1 p Petro kalėjime 
u Alfonso Lig.

3 s Stepono Pop.
4 k Damniniko
5 p Marijos Sniegines
6 s Persimainimas V. Jėzaus
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muare uždirbti viską praleista 
laike vienuolikos metu.

Bet sztai baisi pervarta.
Atrado Frieo Mazato lavo

nu. Girrios pakrasztyje jau se
niai stovėjo szeimininku, kada 
tai užinirsztas sziaudu kūlys. 
Vienas biodnas ūkininkas su
manė iszkresti ji kad parsl- 
neszti del pakratų kiaulių kū
tei ir apaezioj jo užgriebė Ma
zato lavonu su perskelta galva.

Prasidėjo tyrinėjimai, bet 
ant Voiteko vis dar nekrito ap- 
darymas, jei jis pats nebūtu 
jo at kreipės — Visu pirma tuo, 
kad visas kaimas bego pažiū
rėti lavono, jis vienas pasiliko 
namie, antra, kad tvirtino buk 
Mazato pražuvimo vakare bu
vęs namie, nors visi liudinin
kai darode prieszingai.

Ant galo kada ji suriszta pri
vedė prie lavono jis sąmones 
ir prisipažino jog užmušto Ma
ža ta eina.

Pasiliko atidengti ar buvo 
užmuszimas ankszcziau užma
nytu. Czig Voitekui pasiseko 
užtikrinti tardytojus kad jis 
užmuszo Mazata ant kurio ne
turėjo poi jokio kerszto save

mėtosi su lazda ant jo — 
avižų arkliais nuganymu.

indamas, taip kaip Gis pirmas 
už

avižų arkliais nuganymu.
Vienintinis žmogus, kurs ži

nojo teisybe buvo Ona, bet ji* * 
žinoma tylėjo.
1 Kaime »su gailesoziu žiurėjo 
ant mažo Voiteko. sūnaus ne 
pagal augumu liudejusi dd ne
laimes pražudžiusios jo tęva. 
BeJ senam mokytojui mėtosi in 
akis nepaprastas vaiko nėr-akis nepaprastas vaiko

7 N Kajetono
8 p Filomenos
9 u Romano

10 s Laurino
Ilk Zuzanos panos
1 2 p Klaros

s Jono Berch.11 «>
ŠE

ruszciai

bėjo pats su savim, 
pranta žmones, ilgai sėdėjusio
ji už geležiniu langu. O senis 
persėdėjo už jo isztisus dvi-de- 
szimts metu — ir visa ta laika 
auklėjo jis tik viena duoma 

atkerszyt kūdikiui,
kurio parodymai nuvedu ji In 
katorga.

Girrios pakrasztyje•senis ap
sistojo, kad užmesti žvilgesį 
ant kaimo, — ir ežia pastebėjo 
ant žoles žmogų, nuo kurio isz- 
veizdos galėjo manyti, kad jis 
ir-gi perkentejo dvideszimts 
metine katorga.

14 N Euzebijaus
15 p In Dangų Em. P. Marijos
16 u Joakimo
17 s Roko
18 k Agapito
19 p Liudviko Bert.
20 s Bernardo

21 N Pranciszkos Joanos
22 p Timotiejaus
23 u Pilipo Beni.
24 s Baltramiejaus
25 k Liudviko karai.
26 p Serefirio
27 s Juozapo Kalas
28 N Augustino
29 p Sabinos
30 u Rožes Limos
31 s Raimundo
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issmargintais Vyrssab
1ZTAI KA RASZO I8Z LIETUVOS V " ■"

APIB'SZITA KNYGA 1

150 Paveikslu.
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Gftrbem&flla Toxn!it<l:—• 
Sulaukiau nuo jusu Bluncxiamo.

Tuką tanu* 
_____ __ ____ , ui kuria tariu 
■zlrdlnffa aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra llngeidu skaityti visokias 
istorijas, Jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szrfental ir sma
giai praeina Ase Tįsiems linkAcxiau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"TuUtantls Naktų ir Vieha” aas Ji 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
painiriztl ii* visokį rupedeslal nors 
ant valandėlės atsitraukta 

tOKAS.

4 ■ ’ .

▼ardu knyga
t

mano 
Naktų ir Viena1

r
I

if

lakstantis Naldri 
fa irVena

s Bį 
K

i V

1

8u pagarba,, .
U d. Gerulio
Dv. Falazduobyb, 

CtekLixkaa vaL
Kauno apak. 
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Yra tai ketvirtai kodavimu toe puikios knygos, tai
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{NLrddo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galimarALl

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika S2.1N) 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai I2M, 
W. D. BOCZKAUBKAs - CO. M AHANOY CITY, P Ai jT
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai I2M,
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Kasikloje
Apraszymaa isz Gyvenimo 

Anglekasiu.
VVWVXWVWXWVXWWVXSNXVX

Rudenio laike, miglotam ry
to, tekėjo saule, kurios spindu
lei prasimuszinėjo per tankos 
miglas, apszviesdama aplinkl- 

Wost talijos turtinga hino turtinga

” antri “ 
Franeiszkus vle-

r--_ -- - l-t —- - . _ _______________

niekados dienos szviešos 
ne rege, o per visa laiku be at
silsiu turi sunkenybes tenst.

Franciszkus ne temino ant 
jnju, ba jau buvo papratęs ant

BAUEB1----- U.--------- ---------------uu- 
pats lodavo vežimus ir tiktai 
davinėjo ‘seniui stumdinet*antį 
kelio nuo kur-'paiminėjo ant 
didesniu vežimu ir vėže prie 
skyles per kuria i szt ra ūki nėjo 
laukan. 

Ii

Isz tosios priežasties turėjo 
Kranas dirbtie už du, 4>a nei 
vienas isz anglekasiu ne norėjo 
priimti sena Dražaila, prus-pa- 
loki nuo Poznanės teip vadino
si draugas Kraniaus. Ka galėjo 
daryt? 1 ar-gi varis nuo savos 
del to kgd jau senas ir ne tiko 
prie darbo? Norint Krancisz- 
kns buvo .Lietuvys, o Dražaila 
Lenkas, vienok mylėjosi abudu 
labai ba abiejuose, vienokis

*»> * •• •
• ----- • -    •• -- --   -L’-    - - •    - -   m — -      1 J- — ••• ------ w • imi 4r "i ... m yn^imii

Bet senas Dražaila, myli utis koi su Franciszkaus motina ‘ 
savo dranga 'kaip locna sunu, kalbėjo Lietuviszkai. Užaugino 
kas kvartas daugiai užsidegi- 
nejo, ba prijautė^ jog ja uni k ai-
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£O sakosi kad tikra Ame 

rikonka.
Rinkos ant ranku,

Ratai kabo ant ausu, 
Ant vakarUstfku atėjo, 

Bartis su kitais pradėjo, 
Bet •szirdeles per teria gavo, 

Kad net laukan iszlingavo^
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Vienatine duktere, davė atsa
kanti mokslą, per ka vakarais llr <
užsiiminėjo skaitymu visokiu 
knygų ir teip tėveliui gyveni
mą saldino.

• Tankei atlankinejo Franelsz- 
kils KurĮiasus, kaipo pas savo 
dranga, kur no tiktai pasikal
bėdavo apie viską, nes da trau
ke ji patogus veidelis Barbu- į 
kos. Ba po teisybei nebuvo cie-l 
loję aplinkinėje patogesnes 
merginos už Barbuka, nei pa- 
bažnesnes, 
darhszesnes. Prigelbinojo pap
rastinai motinai darbuje o ka
da dvylikta adyna prisiartinę-( 
jo, nunoszinoje tėvui 
Tai-gi ir dabar sugryžinojo 
luszczois puodukais namo.

— Labas rytas tau, Barbo- 
relo, atsake Pranis — ka ežia 
veiki?

— Nnnoszian tėvui 
tarė, — ir laukiau ant jus.

— Labai gerai, eime drau
ge namo, bus linksmiau.

PaskiPinii.s žodžiu* teip 
, jog

'f

tis niekame priesz taji virszf- 
ninka ne prasižobgo. ,

— Teip ponas kalbi, ta pa
ti pasakys ir kožnas doras žmo
gus, bet no Šturmas, kuria, jei
gu tiktai galėtu, 
kožna kataliku.

— Tegul ir trip buna, 
del ko jis ne ant kito kokio 
liktai ant Kudzmos užsipuoli
uoju, juk ezion turimo daugiau 
kataliku, o irtu pono esi kata
liku.

morgen, Fritz! 
a u f Fritz.” 
niem ir antriem atsakinėjo, ga
lima buvo suprast, jog ji vi
si mylėjo, o ir svetimtauczel
paguodoje. Kožnas isz angleka- i t it vargszu žiurotie. Tame pu
siu f --------  - ’ - -----------
Isz visu 
in viena vieta,, 
iszrode daugybe gyvu žiburė
liu.

Jaiuisz tolo buvo matyt riok- 
santi tamsu brokeri ir augsz- 
las rasztavones stovintos ant

žibante.

angli prie knrios tukstanczem (szaf(o) kul.ia illsilcidI.
darbininku duoda užsiėmimą, 
isz ko locnininkai kasvklu su-* 
pilinejo skatbus.

Kaip akia užmest stovėjo ei
le vienokiu nameliu, kurios 
loenininkas kasvklos <leL savo 
darbininku liepo pastatytie; 

szvarios,
uos randasi mažas aiirzvns, 
matomai, jog locnininkas rūpi
nasi apie vigada ir sveikata 
del savo žmonių.

Ne kuriuose langeliuose bliz- 
raudona szviesa žiburio, 

kuri kas kartas szeszchs 
rodos 

rengėsi.

vienokiu nameliu

grinczeles 
randasi

prie kož- 
darželis

gejo 
pro 
slankiojo skabei, rodos kad 
in kokia kelione rengėsi. Ir 
leipyra, mat anglekasei rengė
si kasdien in darbu ir kožnas 
skubina, idant ant szesztos 

ba
idant ant 

adynos stotu prie darbo 
teip yra prisakyta.

Grinczios kruta, levai ir su- 
nai skubinasi rengtis: vienas 
valgo pusryczius, kitas rėdosi 
tai velei pila in lempuke alle- 
jn. Visi ant veido iszrodo ma’.- 
szois ir rodos nuliūdę, ba tai 
darbas 
smagus.

Ditstelekime in viena isz tų
jų grineziu, kuriuos žiba žibu
rėlis, kurioje jau gyventojai 
turėjo suki lt. Grincze ne dide
le, bet szvari, rakandai ne put
lius, bet szvarus, 
kabo abrozasi Motinos Dievo 
1eip brangus del kožno%katali
ko: priesz abroza kabo nuola
tos* žibi ntai t i su spingstanczlu 
žiburėliu.

— Ar gi ežia Lietuvei ka
talikai gyventu? ka ant abrozo 
gmi suprast o ir ant sznektos. 
t) del ko ne gali liūtie Lietuvei? 
Szedien tukstanezei musu bro
liu jeszko kąsnelio duonos po 
visus užkaborius svieto, tai ko
dėl ne gali būtie gilume Vokie- 
1 i jos o
West fa Ii jos (Weiszijos.)

Sztai tuojaus dasižinosime 
isz sznekos vyro, kuris eida
mas per duris tarė: — Likle 
sveika motinėlė! — prakalbėjo 
Lietuviszkai, — jau didelis lai
kas turiu skubintis, idant ne 
pasivelint!

— Su Die v, 
tegul tave Dievas sergsti nuo 
nelaimes! atsake motina jau 
pabuvus senele, kuri paskui su
nn iszejo ir peržegnojo szven- 
tu kryžium einanti. *

Buvo tai Lietuvei nuo Pane
vėžio, vadinosi Kudzmai, pri
buvo priesz daugeli metu in 
Welszije, atsigabeno su savim 
vienatini da maža sūneli Fran- 
ciszku. In kelis-metus Kudz
ma likosi po žeme užmusztas ir 
likias suims Franciszkus no
rint da paezioje jaunystoje, tu
rėjo mokykla pamest o grieb
tis už drifiaus ir pikio, idant 
mirusi teveliu užvaduot, moti
nėlė ir save išmaitint.

Jaunas Franciszkus buvo 
skabrus vyrukas, nuo visu my
lėtas ir kaip tiktai iszejo isz 
grinczios — tuojaus prisiskyrė 
prie kitu draugu cinancziu in 
darba. Vienį szauke:

J

no yra del žmogaus

ant sienos

ypatingai kasyklose

t

mano tuneli,
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turėjo lempuke
szaliu •susirinkinejo tomai pažinstamu gerai del 

per ka puikcl Franciszkaus, ba glosto ji, isze- 
me isz kiszeniaus papesztos žo-. 
les ir padavė arklui. Nusižven
gė žilukas ir gražiom akimis, 
pažiurėjo ant Franciszkaus. —• 
Da karta paglosto ji ir-su pirsz- 
tais porszukavo karcziis ark
lio.

sitiko su vienu’arkliu žilu, ma-

užsmaugtu

Pal

aplinkinėje

Tiktai balnas pasiliko, 
Jr po visa miestą apsiriko.

nėjo iii pę žęme, o tas szaftao 
vadinosi uAurora.’’ Buvo tai 
dideles mainos kurios tesėsi po 

po aplilikineis kai*

Aurora.

z.ome net 
mais.

Po atėjimui ant vietos, nusl- 
davinejo visi anglekasei 1n 
paskyrų namelj, vadinama isz 

“(•(‘clihausen,” 
Amerikoniszkai ‘‘ofisas.’’ 
randa daugybe savo draugu isz 
kilu aplinkiniu. Vidurijo tojo 
namelio yra ruiminga 
vidurijo stovi ant iszkelmes 
stalelis ir kėde.

Kaip tiktai szeszta adyna 
atėjo pasirodė prie tojo stalelio 
dažiuretojas darbininku vadf- 

“sztigar’as” arba ” 
pravarde Sturm, 

angsztas, pasibaigias, 
verentem akimi. Vienu užmeti
mu akies peržiurėjo darbinin
kus.

Numeras pirmas! — paszali
ke ne smagum ir 
balsu.

— Esmių! — atsake vienas 
isz anglekasiu.

— Numeras Antras! — pa- 
szauke vėlei ^tuTmas, — žiūrė
damas da ant pirmutinio.

— Esmių! — atsake volei 
antras. ,

Ir teip visus perszauke.
Musu Franis turėjo trisde- 

szimts septinta numera.
Kada Šturmas jojo numera 

iszszauke, buvo matyt jog susi
raukė ir da| akys pikeziau pra- 
žibo.

Po peržiurejimui darbininku, 
iszebgo visi po du — ba kož
nas anglekasis turėjo daduota 
in pagelba dranga. Visi sku
bino ant t uju rasztavoniu, apie 
kurias augszcziau buvo minė
ta. Czia lauke ant jnju didele 
skryli e, 
virvių, 
viena stora virve ir toji užsi
sakinėjo ant didelio rato. Ne 
minutes ne truko, b skryne pri
sipildo anglekaseis. Skryne ta 
buvo pritaisyta leistio darbi
ninkus in po žeme ir isziminc- 
jimo augliu. O buvo teip pri
taisyta, 
ėjo žemiu tai kita skryne Isz- 
ki Ii nėjo isz po žemes augsztyn 
su anglimi.

Ant balso elektrikinio 
polio, su kuriuom davė ženklą 
del nusileidimo, nusileidinejo 
žemiu kaip kulka, o tiktai su
šilai kinejo prie visokiu skaliu, 
per kurias darbininkai ineitl- 
riejo in augsztesnes kasyklas.

Kranas su savo draugu, jau 
gana senyvu žmogum ir su
kumpusiu-nuo sunkaus darbo, 
iszlipo jau prie galutines'sky
les. Iszlipia isz skrynios, pa
skubino abudu prie savo darbo.

Ulyczia po,žeme kuria ėjo, 
buvo isz pradžios, gana plati 
ir" 
giliu, tiięm labinus fiiaurihosi 
tasai karitoris, jog turėjo susi
lenkia eiti.

Eidami susitiko su tuszczels 
vežimcleis o ir pridėtus anglį- t t t j

— Da jis tavo nuolatos pa
žinsi a, — lai Franeiszkans 
(įrangas, — žiūrėk kaip jis ant 
tavęs meilei žiuri.

O teip, man labai gaila, 
tik )su juom susitinku.

Vokiszko

namas 
sas”

i < ofisas.
o

Jan

stnbn,
stovi ant

bo- 
vyras 

su por-

prikimusiu

kabanti ant dratinlu 
o kurios sueitinejo in

jog kada su žmonim

var-

I

ruiminga; juom ineitinejo

Gutten mis, kuriuos trauke, arklei, ku-
i.

jkj pati ilgesnes ir

U-gi buvo cypimas.
Dantų griežimas, 

Laukan pusnuoge iszbego, 
žmonis isz stubu subėgo, 

Mane kad tai kokia kome- 
dijonka,

I

kada
Isz bėdos ji tiktai pardavėme 
ir nebagolis pateko in mainas.

— Ar no pyksti ant manes 
žiluk, — tarė prispausdamas
arklio galva prie savo kruti- 

busimo vis
ra i s prietelois ir tavos niekad,
nes — juk.ne gc-

noužmirsziu.
Glamonėdamas 

net apsiverkė, o arkly 
suprasdamas su galva palinga
vo. Toje valandoje

su žibiku, 
s' rodos

_ kada jau 
norėjo eiti tolyn, atsiliepė vys
tus balsas szale jnju:

— Ka tai tinginei,

Franciszkus 
t eiset

f

volei 
stovite ir kitiem kenkote dar
be?! O tai vis tas Kttdzma, ne 
tiktai pats mėgsta tinginiauti 
bei ir da kitus trukdo.

BuVo tai vvriauses dažiure- 
tojas Sturmas, kuris kas kar
tas labinus klykavo ir prisiar
tinojo prie abieju anglekasiu. •

— Perpraszau poną — tarė 
norodemas iszsl-

— tie viena minu t a ne
stovėjome.

— /Miliutą prie minutes, tai 
buna dvi minutes —ir adyna, 
tai vis pas jus minuta. Kad 
man daugiau prie jokio veži
mėlio nesusilaikinetumete.

— Pone, tasai arklys kita
dos prigulėjo prie manos; ka
da szendien pamatau, tai gai
lestis mano apima.

— Gailekis pats savos, o su 
arkliu pasiliauk!

—• Kad poneli!...
— Prie darbo marsz — prie 

darbo! — paszauko Sturmas,—• 
ir parode su ranka perski ra 
kuriuoje reikėjo dirbt.

Norint kraujas Kudzme už- 
no dryso daugiau atsi-

jog jeigu da

I —-^1 —( 
I

Bet pažino tuojaus eigonka, 
O refke žinot kad su vyru 

pasimetė, 
Nuo saves jau senei atmeĮe. 

* * ♦
Plunkiu, plunkiu po svietą. 
Nežiurau ar szalta ar liję, 
Braidžioja po vandeni ir 

purvyną, 
Kad lik dažinoti kokia navyna.

O vis už mergas, kad jos kir
vis penezia, 

Kiek lai szirdis mano nuo 
ju keneze, 

Besivaikydama inkliuvau in 
malkas, 

Ir persiplesziau dreses 
padalkas.

Nežinau kur pamecziau pus
padžius czeveryku. 

Nuvažiuosiu dabar in Brukliną 
po vakaciju, 

Sakau, gal susivaldys, 
Ir mane daugiau nepykdys.
Braszau jus moterėliu, ne-

4 . gerkite,
Geriau gyvenimo griekus 

apverkite, 
Dukreles priverskite kalbėti 

rožaneziu, 
Jei neklausys tai duokite 

» paneziu,
Bet jeigu savo vaiku 

nemokysite, 
Tai sunkei už tai atsakysite, 

Turi dorybes ir darbu mokytis. 
Neduokite joms per daug 

darkytis, 
Nepavelinkite užsiduoti su 

szpicais, 
Ir kitokeis kucais.

Neturės jos isz to jokios 
malones, 

Ba juokėsi visi žmonis. 
Ir asz nesuprantu gal man 

galva kitsite, 
Kaip Lietuvaite in Airiszhikd 

gali pavirsti,
Savo prigimtos kalbos nereik 

1 niekinti, ‘ •
Szita turite neatbūtinai 

iszmokyti, 
O jai ne, tai asz nuvykus in 

tentus, ' * 
Iszmokysiu visas nais,

N-a teipha abiejuose 
kraujas gyvavo.

— Vercziau gyvasties ne
tekt — pamislino Kudzma ne
gu laji vargsza turėtai! nuo sa
ves nustumt!

Dievas už tai Kudzmai lai
mino; darbas ojo gerai ir isz 
savo pleciaus daugiau anglies 
iszdavinejo negu kiti.

— Frau i K — tarė senis In 
Kudzma, — žinai Fteni, pie
vas tau laimina ir tavo ranka 
valdo;*da tu tiktai su pikiu su
duodi, lenais anglis verczesl, 
rodos kad su paraku griauni. 
Tai tatt Dievas padeda už ma
ne, sena jog ne atstumi nuo 
saves manes vargszo. Pas Die
va turi didele mylėsią; iniela- 
szirdingi, milaszirdyste dasto- 
ja. žemesnis dažiuretojas pra
varde Kotu, labai mylėjo Fran- 
ciszku ir del-kitu darbininkuI
stato ji už pavoizda.

Szedien Komas vakare ap
skaito kiek kas padaro anglių, 
tai pas Franeiszku rado dau
giaaše.

Darbszus isz tavos vv- 
* 

paszauko artindamasis In 
i ’

vieta kur Franis dirbo — tu vo
lei daugiaaše szendien anglies 
padarei. Jeigu teip visi dirbtu, 
tai kasykla dvigubai tiek nau
dos atnesztu.

—* Gal mano piečius yra ge- 
riauses už kitus piečius, — ta
ro Franis lėtai.

— Geresnis ne geresnis, bet 
tame, yra sztuka, jog tu be vie
no ypo ant tuszezio nepadarai, 
kur tiktai užsikeisi su pikiu 
lai kožna karta daugybe ang
lies nusiverezia, del to-gi rodos 
už du dirbi.
'Dėkinga akia d irs t ei ojo Kra

nas ant Korno, dekavodamas 
jam szirdije už prilankuma.

Kas ton užėjo terp tavęs 
vyriausio užžiūrėtojailts 

Šturmo, — paklauso Komas už 
valandėlės, žiūrėdamas Frantu 
in akis, rodos* kad nori pats 

I 

apie viską dasižinot.
— Asz nieko no žinau, ba 

jam in kele no pareinu, atsake 
Pranas.

— Sturmas ant tavos spon- 
dže, turejei tu jiji kada norint 

f 

užpykint, ba tar žmogus tusz- 
tybiu pilnas, ‘savmylis 
piktas. » 9

— Asz niekame nesijaucziu, 
kožna karta atidavinėjo jam 
garbe, niekame no pražengiau.

— TaidyvgiL..!
‘ — Jis Kujdzmos nekoneze 

— insikiszo ^euas Dražaila.

ras

ir

sena jog ne atstumi

bet ne vieno 
teip no kenezia, kaip Kudzmo, 
gal del to, jog yra drutu, jau
nu ir skabruin vyruku, o asz 
senas, ir mano darbe užvaduo- 
je? O volei jog jojo visi angle
kasei klauso ir ant susirinkimu 
buna pirmutiniu, tas tai ponui 
Stūmiai no patinka.

-r No posmuok seni, — ly 
užpykęs Kudzma paszauko, - 
tu mano iszmokinai dirbt; jei
gu no t n, tai abudu szendien 
ir varga vilktame, tu mano tė
vu ir mokytoju, t

Komas pamislino valandėlė, 
o paskui paklūpojo Francisz- 
kui por peti ir tarė linksmai:

Tegul buna valo Dievo 
tegul buna kas nori, 
darba vaktuok, o del oberszll- 
gorio (teip kaip supradentas) 
bukie prielankus, o szeip Die- 
vui atsiduok; tiesus kolos yra 
t i kriaušes, veda jis visados In 
gera viola; kas juom eina, ne
reikalauju bijot, idant paklys
tu.

■— Dokui už gera rodą ir žo
di, tegul Dievas ponui užmo
ka.

Jeigu kada 
žinosiu 
tavo. Bukite sveiki!

— Keliauk ponas sveikas! 
— atsako abudu anglekasei 
žiūrėdami ant traukdnezio.

J

/(T

, It 
o t n savo

prireiketu, tai 
k a sakyt ie apgini me

k us

garmejo

pietus.
su

pietų a J

mi
nėt 

mergina pabūgus ant jojo dir
stelėjo ir ant kart atmine jog 
turėjo turėt koki rūpesti savo 
szirdije.

— Kas tau stojasi, jog teip 
nulindęs?

— Nieko, užeina laikas žmo
gui visokios mįsles, bet tas 
praeina. • Ne yra gyvatos be 
pakramtos, užeinu visur.

— Tai Šturmas volei kal- 
Norejo iszdestinet

vatnei Pranas isztare

visokios m i sies y

tas...
Dražaila, bot tuojau.^ nustojo, 
ba Kranas pamerkė idant tylė
tu.

— Ar volei tau Sturmas ka 
toki kalbėjo? Jeigu ka tau jis 
sako, 
galva; visiems jis dagrauže Ir 
visi jo ne keneze.

— Kad iit teip butu, bot jis 
mano perdotinis.

—- Bet jis tau kenkt no ga-
Į•w j,

tai I-o no imkie sau in

f

Ii?

virė, 
liept: žinojo, jog kaipo pordetl- 
nio reikėjo klausyt. Nulindęs 
patrauko savo dranga už ran
koves ir nuėjo.

— Neužmirszk sau klykė 
paskui Šturmas
karta paregesil tavo prie žilu- 
kOj tai danesziii direkcijci jog 
esi tinginys ir niekam ne tikes!

Skubei nusidavė in savo 
skyle. Kas kartas buvo virszus 
žemesnis, turėjo lenktis, kad 
ne pataikinLsu galva in koki 
atsikiszusi akmeni; oras kas 
kartas buvo dregnesnis ir sun- 
kiau kvėpuot galėjo, net atėjo 
in vieta'kurioje dirbo ir bisku- 
ti apsimalszino. i
- Ne buvo tai smagus darbas, 
ba konia sėdint, turėjo kirst 
angį i maiszyta su akmeniu. 
Kur ne galėjo ingalet su pikels, s *
turėjo su paraku draskyt.

No daug galėjo prigelbot 
Franciszkui jojo draugas, se
nas žmogus, ntisidirbes, kuris 
vos puse adynos padirbės prar 
dėjo skunstis ant dieglio kru
tinėję. Franis gailėdamasis 
jojo pats sunkesni darbu įmi
nėjo o jam davinėjo lengva,—

O kad jau savo pabaigė, pa
state Boezinas savo in paszali 
ir nusidavė in szali, in kur nu
ėjo priesz valanda prižiūrėto^ 
jas arba sztigeris Komas. Ka
da daejo prie skyles 'kurioje 
iszkolineje augsztyn darbinin- 

vionoje valandoje buvo
iszkelti augsztyn ant szviežlo 
O,ro, tokiu jam spasa'bu, kaip isž 
ry'to inleidinejo in kasykla to
je paezioje skryneje.

Virszujo žmonių
lęaip ant jomarko. Szimtai mo
terių ir vaiku apsiaubinėjo sa
vo tėvus ir brolius, del kurte1 
atnosze pietų, kalbėdami su 
jeisois linksmai. Tiejei darbi
ninkai, ka ant virszaus dirbo, 
valgo savo pietus, ant virszaus 
kur dirbo kiti, kurie dirbo po

TOLIAUS BUS

fI *

i..
Ir kūma mano atsiimsiu del

9

JC |hJ t M ■ •

Badai nokurios Roczesterio
• ■ / * /

bobeles ne kas,
Valkiojosi po visokias vietas, 

Per dienas pasigeria guli
Su stikleliu rankoje szauko

buli,
Neapžiuri ne namu 

Ne mažu vaiku, 
Ne savo vyru

J

labai
virszu, ėjo namo.

)

J
Neiszguja isz namu bamba-

*

berneliu, 
Tegul suklupdys juos ant keltu, 

Privers daryti paknta, 
Atves juos in tikėjimą drūta.

Bus gana, važiuosiu in 
Atlantik Siti, 

Pasimaudyt ir in pieskas 
atsigulti, 

. Truputi sergantiems akims 
atsilset,

Kad kita karta galetau 
daugiau pavogėt, 

Viską pamatyt, 
Ir jum pasakyt.

i

buvo

žemo ir savo darba pabaigė 
galėjo eiti namon ant piet.
, Ir Kranas su Dražaiht savo 
darba pabaigė, tai iszsikele te

N

Sztai kas tokįs meilei užpa
kali jo jųdviejų prakalbėjo:

— Laba dien, Franciszkau! 
ir geras Dražaila!

Abudu atsisuko atgal, vei
das Praniaus nuszvito,

Ne kenezo? O tai del ko? tai Barborele, dūkto Kurpaso 
kuris

priok tam Lietuviu; o norint szaus.Senas Kurpas pribuvo in 
Velszija pirmiau ir už Frau- 
ciszku, paėjo nuo Latvija sza- 
lids. Pirmiauso nuo vaisko pra- 
szalino in Tilže, paskui nusida-

• vo in Poznane, ton apsipaozia- 
vo su Vokiete ir ant ęalo nust-

Ba Kudzma, yra Kataliku, o

ir Sturma katalikas, tai vienok 
pabažnu žmonių nokencziajba 
kas Isz tokios katalikystes jei
gu plusta ant bažnyezios ir ku
nigu, jog net baisu klausyt, o 
Lietuvius, tai už laukinius lai
ko.

1

— Na tai da vis 'negali bū
tie priežastis rūstybes.

j ' ■ į '! S J ( ' I

k
turėjo darba ant vir-

dieni.
Randasi cziomu viena, 

Kofi sav'd vyra trenkė in siena 
Ant pakanszio torielkas 

sudaužo,
Keliolika dantų nebagni 

iszdaužo.
Negana to, in cvpe pasodino, 

Da visaip ji iszvadino, 
Nebagolis isz cypęs iszejo,

In platu svietą iszejo.
♦ * ♦

12 ISTORIJOS
Nedarykit skiriamo terp vattA 

VelntsikM

250
V

miliekla viaus ligai, 
kaxiriarimaa. Jeszkojo tarnaitM 
o rado paeita. Stebuldinfa InKerib. 
Krėslas. Nelaiminga karalių Ir ji® 
vienturte duktere. Nelaime i/r—. / •

1

davė in Velszije ant uždarbiu ir Springf ieldo# baidykla užtikau,
ant visados apsiliko. No užmir
što Lietuviszkos krtlbos ir tan-

Kada ten atpiszkejau, 
Panaszi in tikra eigonka

Pr&keiklmas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta Skripka. Del to, ka keti
na antra karta apsipaoziuot. Hkla 
Onuka. PREKE 25c.

į <W. D. B0CZKAVSKA8. C0<
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ŽINIOS VIETINES
■' I I ■■

į fc* n e Alahanojans miestas ne
turėdamas pinigu ant apmokė
jimo savo d a ra k t orkoms, pa
skolino nuo valstijos $12,000, 
o Minersville gavo $9,000.

— Nedėliojo atsibuvo dvi 
dideles tautiszkos dienos: 
14tkeside suvažiavo tukstan- 
czei Lenku isz visu aplinkiniu 
apvaikszezioti savo “Polski 
Dzien,”

>

tautiszkos

savo 
o Italai laike savo die

na La k e wood Parko.
— Trys vaikai M. Vaszalik, 

T. Viczin ir Adolfas Pakalins- 
ki, norėjo apvogti knygų sztora 
Shandri, ant kampo Main Ir 
Market ulycziu, bet likos už
tikti in laika ir suimti. Badai 
jau nepirma karta tie jei jauni 
prasižengolei pakliuvo in beda 
ir vienas isz ju bus nušiaušta* 
in pataisos narna.

—- Nežinomi pleszikai, pra
eita Ketverge nakti insigavo 
in sztora B. Morkūno ant 537 
K. Pine ulyezios, sudaužo re- 
džosteri isz kurio iszeme 43do
lerius ir dingo tamsumoje nak
ties. Ponas Morkūnas atidaręs 
sztora isz ryto, nemažai nusis
tebėjo radeą apipleszta sztora. 
Polieije turi ant akies kėlės nu
žiūrėtas ypatas.

—• Raudono Kryžiaus .sky
rius apgarsino, 
neturi

pripunia
sz-

buk daugiau 
miltu ant iszdalhiimo 

del suszclpimo bedarbiu ir ma
noma, kad valdžo daugiau ne- 
prisiun*.

— Anglines kompanijos už
darys visas savo kasykhis die
na Szv. /P. M. in Daugu Km t 
mii, nes t a ja diena
bažnytine szvente ir Lietuvi 
ka Diena Lakewood Parke

Nuo I’anedelio Schuyl
kill bosai paliaus ėja isz mies
to in Tamakve, o in ju vieta eis 
Readingo bosai.

— Kareivio Bobino laido-
♦ *

tuves atsibuvo kariszjcai Suim
toje »ut kuriu dalybavo narei 
American Legion su kapelije.

— Pana Marijona Grinovi- 
czinte, asistente daktaro Hen- 
selo offi.se ir pana Eini liję Ra- 
cziuto, rasztininke First Natio
nal Banke, iszkeliavo in Atlan
tic City praleist vakacijes prie 
pamario.

laiko
narį.

Pittston, Pa. T Nelaboji mfr- 
lis insi.suko in Kižiu szeimvna e 
ir in szeszias sau vaitos 
iszrove kita szeimvnos
Szeszios sanvaites atgal miro 
Antanas K. Kižis, 
Pittston’o., apiolinkoje grabo- 
rins. Dabar jo brolis Alekas.

Alekas V. Kižis buvo 32 m., 
gyveno 123 N. Main St., ir per 
10 metu su velioniu broliu už
siiminėjo graboryste. Velionis 
Alekas buvo paszarvotas pas 
savo uoszvi Wm. Shuekstes, 8 
Prospect St.

žinomas

, Tamaqua, Pa. — Szimas Lo- 
ezis, 51 metų, 167 Orwigsburg 
uly., kuris kitados gyveno Gil- 
l>ertone, miro praeita Petnycze 
po ilgai ligai namie. Velionis 
gimė Lietuvoje, pribūdamas In 
Amerika apie 30 metu atgal, 
apsigyvendamas pirmiau^e
.Gilbeitone. Velionis paliko pa- 
czU ir šunų Juozą. Laidotuves 
atsibuvo Panedolije.

i -■

Hudson, Mass.'— Rapolo 2u- 
lęno keptuvėje Iludsone staiga 
kilo gaisras. Apdege Lietuvis 
kepėjas. Sudegc visi keptuves 
inrankiai ir maszinos. Nuosto-

< ė ♦»

lin padaryta už apfie $1,500. 
Gaisro priežastis nežinoma.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

t

ISZ UETUVOS
I

' R

,» »•
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Miestas neturėdamas pi- 
noiszdavo kontrakto antmgu, 

iszvežimo pelenu ir szaszlavu 
ir dabar kožnas praperf įninka* j

NORĖJO NULINCZUOTI 
ŽMOGŽUDĮ.

I

• Telsziu apskr. — Nevarenu 
v., Szaszaicziu kaime gyveno 

Justina PųkszcziaLtufes apie tai patys rūpintis. •Juozas ir
Tokiu budu miestas suezedins) Gyveno kaip visi. Pngalųiu 

pardavė žeme ir pasidalino pi
nigais. Ir sztai Liepos men. 5 
d., Juozas Pakazys, 7 peilio 
smūgiais nužudė savo žmona 
Justina Pakszienę. Subado voi« 
da^ rankas, ir krutinu, yi^ųam 
smūgis pataike ^m szirdj dr 
Pakszione tuoj miro.

Iszgirde invykus nelaime Ir 
susirinkę in pakasynas Pak- 
szienes giminaieziai inirto 
norėjo žmogžudį 
nulinezuoti. Vėliaus 
szauliai ir piliecziai iszgolbejo 
ir nugabeno in apskrities ligo
nine.

General
Dropczevskis yra

žinomas
nu

kelis szimtus tukstanezius. do
leriu.

— Pranas Dropoftvoskis, 50 
metu, rinkdamas uogas ant kal
no, likos inkastas per kirmėlė 
in ranka, kuri balsei sutino ir 
turėjo nuvažiuoti iii 
ligonbuti.
anglokasiu.

— Wm. Mikolionis, 
Wilkes-Barre biznierius, 
pirko buvusi Cappalini Cotta
ge Point.

■— Inkerman, mažiukas mies
telis, bet tirsztai Lietuviais ap
gyventas. Pirmiau jau No. 6 
mažai dirbdavo; dabar jau ant
ras metas visai nedirba. Kaip 
tie žmones gyvena, jie patys 
nežino.

—• Du apsiginklavo bandi
tai pavogė 846 dolerius nuo 
American Stores, kuriuos ke
tino iszmoketi savo darbinin
kams.

Mt. Carmel, Pa. — Vincas 
23 metu sūnūs Jono Balcziuno, 
miro nuo inkstu ligos. Velionis 
buvo gimęs czionais. Paliko 
tėvus, dn brolius ir dvi seseris.

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

Washington, 1). (\ — Ko
mercijos Departamentas pra- 
nosza buk aplaike ra partus isz 
62 miestu, kurie mano iszduoti 
44,600,000 dolerius aut pageri- 

per ka aplaikys darbu
tukstaneziai darbininku.

Phoenixville, Pa.— Panezia- 
ku dirbtuve Ajax. Hosiery Co.

minu,

U I I 1 H M* Vy A Ą I < ft -v JU K VZ 11 4 K I V / \ J • j 
kuri turi 600 darbininku, pra
dės dirbti pilna laika su 1,500 
darbininkais szia sanvaite. 
Kompanijų aplaike užkalbini
mą ant padirbimo 75,000 poru 
paneziaku del daugelio ferszto- 
riu.

Bloomsburg, Pa. — Magoe 
Karpetu dirbtuve priėmė 200 
darbininku isiį priežasties ap- 
laikymo daug užkalbinimu.

Altoona, Pa. — Schwarzen- 
bach Huber Silk Co., pradėjo 
dirbti pilna laika per ka 500 
darbininkai sugryžo prie dar
bo.

Northampton, Pa. — Mill 
No. 4, prigulintis prie Univer
sal Atlas Cement kompanijos, 
pradės dirbti Augusto 16, per 
ka pradės dirbti 
1,400 darbininku, 
dirba tiktai 250 darbininku. '

szia

puse laiko
Dabar ten

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentįstas Mahanojuje , 

Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

1

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R i 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius . 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia *mada už į 
pričnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair<

I

Juozas Pakszys,

ir
vyra vietoj

vietos

* I'

JAU BAIGIAMAS TELSZIU- 
KRETINGOS GELEŽKELIS

Telsziai. — Telsziii-*Kret in
gos geležinkelis, kuri jau treti 
metai tiesia Danijos firma, jau 
baigia darlia iY apiė Spaliu 
men. pabaiga, traukiniai gale> 
važiuoti. Dabar prie geležinke
lio dirba apie 900 darbininku.

Telsziu-Kretingos 
kelis innosz in Žemaitija nau
jos kultūros ir gyvumo.

Geležinkelis vedamas per la
bai gražias Žemaitijos vietas, 
per kalnus ir pro ežerus.

Pastebėtina, kad tam krasz- 
te kur dabar tiesiamas geležiu-

, *' ’ J . t ■

a e 

t #1 "’fc 5
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KATALOGAS KNYGŲ

'r‘, t f

DVARININKAS NUSZOVE į 
ŽMOGŲ UŽ VAŽIAVIMA

; ; J H- r \
I <

PER JOJO PIEVA, -
Rasoinini. — Sziu metu pra* 

džioj pil. Jeronimai Vnhintiria- 
viezius važiavo per Palūkoju į

Sziu metu pra-

> f
J ■ 
i

♦

<w * 
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ISZSITARE NEPRIGU-
LINOŽIAI.

i

Kokia tai moterėlė atėjus 
pas buezeri pradėjo deiTtis už 

j versziuko galva buria norėjo
pirkti.

To dvaro ąavininitas Zigfridas :t
nuleisti T Jeigu teip, tai

Į

dvaro (Kelmės valscz.) pieva,
... . . J . (5__ >).. . . 1

1 ■ J * d .j ' i h ’ U 4 ( t ‘ S ’ '" ’■Orvydas, manydamas, kad mU- 
‘žikus vis dar galima f - 1 
prisivijęs Valant a vieži u

dar galima j

i

■ 1 <

szaudytf,' P"1 ki,n bnezeri;

Tai pigiau man negali 
i eisiu 

knlhrt w

—

- ii
No. 100 Tūkstantis Naktų Ir' 

Viena” puiki didele knyga. 27 Ara» 
biszkos istorijos. Yra tai ketvirtu* 
spauda tos puikios knygos, tas parodd 
kad žmonėms ji labai patinka. 704f 
didelu puslapiu, 160 paveikslu, gerii

Viena” puiki didele knyga. 27 Arą* 
biszkos istorijos. Yra tai ketvirUf 

kad žmonėms ji labai patinka. 704f

f

drūta popiera. Drucziai ir puikei ap-* 
daryta audeklinei* iszmargintab 
viražais. Didumas knygos 9 U per 614

audeklinei*

............—............ .. .............

istorijos apie Dvari-
r- ■ c”

No. 124 Dvi 
ne Pana ir Apia Baisi istorija. 61

• r t 1 » . * " ' ' **4"
• •••••••••••••••••••

No. 126 Trys istorijos apia Pa* 
skutinis noras, Septynis brolius, Var- ' 
ginga žmogaus suna ir razbalninka 
62 puslapiu ..........................

puslapiu

isz 
medžioklinio sznutuvo perszo- 
V«,

,t Valau tavi ežius apt pd. pasL 
mirė. Dabar Palųkoju. [dvaro 
savininkus Orvydus sėdi Rasei
nių kalėjimo, 
Orvydui jau surasze kaltina- 
maji akla. xRudeni Raseinių 
žmonos laukia sprendžiant Or- 
vvdo bylosi. . .

....... T*’-'----^ryr'T‘7

SZIAULIAI ISZ KARTO

Dabar Palukoju. [dvaro

o prokuratūra

’ * H

■■

t-t*

STATYS 50 MOKYKĘU.
Sziauliu apskritįcs saviVal- 

idyba ateinaneziais metais no
ri pastatyti net 50 'mokyklų.

t6Yė. »

Buezeri m M i,si nice, (ok lbs
verszio galvos, kaip mano, už 
tokia preke niekur negausi. *

lt H

coliu*. Pirkite o nesigailėsite. $2.00
“No. 101 Kapitonas Velnias, Pub 

Vub apraBzymAfi, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri-

---- i------ Į------
. GERA SUTAIKĄ.

\. D i •

Alagdc:— Mielas Jonuk, jau 
asz už tavęs tekėsiu, noriais 
turėtumėm gyventi ant duonas 
ir vandens.

Jonukas:— Tai Pjerai, Mag- 
dnk, tu pasini pyk duona, o 
Vandeni.

J’ /
v i

i

t

1,nsz
*

No. 126 Penkios Istorijos apte 
Doras gyvenimas. Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poni? 
61 puslapiu ............... ..

R , j., F»

: _ ___
pustyniu, Peleniute, Du broloi Vargu 
tis ir Skuputia. 60 puslapiu....

No. 128 Dvi istorijos apie Valdf- 
mieras Ir apie Bedali. 44 pus........ 15a

No. 129 Keturios istorijos apU 
Ketvirtas prisakymas Dievo, keliau
toje! in Szventa žemo, Beda, Tamsus* 
nūs prigauna. 68‘ puslapiu..... .15®

No. 131 Puiki istorija aplė'Jone* 
sza Korczaka. 262 puslapiu....

No. 132 Trys Istorijoi apia Au- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dal
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu....

užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
La«a*Xai rx M A 4 i vt M « n i a X

61 puslapiu ..
No. 127 Trys istorijos apie Duktp

• • ė

t

.16e(-.V. ava. i innvinvu, inciiiii^m n. > 

tninaliszkas apraszymas, 202 put. 35c
No. 103 Valdelota, apisaka. isi 

pirmutines puses szlmtmeczlo, Isz* 
imta iez Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 didėliu puslapiu... 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne- 
i 
bes, Karalatis žmogus. 121 pus

N®. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo t^rp vilku ir milekia visus 
lygai; Velniszkat kaziravlmas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga* kucziay Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.......... ........................25c

No. Ids Penkios istorijos, apie 
Gregorius, 1 Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe yeda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis", 77 puslapiu ..........20e

No. 107 Keturios istorijos, apie

/ - - 1
No. 129 Keturios Istorijos apli

veikslais, 177 dideliu puslapiu.

žalioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
28c

.1U

35e

20-
No. 133 Dvi istorijos apie Neuž

mokamas žiedas ir apie Drūta Alkani 
62 puslapiu................................16a

No. 134 Dvi istorijos apie Baloj 
žudlnsta ir apie Urlika razbalninka 
43 puslapiu ....

No. 137 Pasiskaitymai knygelei 
Nauji metai. Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba motoro* ho- 
mintingesnes už vyrus su pavolkalaU, 
Kalėdos amerikonisfcko valkatos,.KĮ- 
turlos dalis meto, Apie Pavasari, Va« 
eara, Ruduo ir Žiema, In ka nokurie 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amorike praleidžia ozvonto Užgyml- 
i 
elgti namie, ant ulyczios, susirinki
mu ošia Ir t. t., Žolių vardai, Tavo fi- 
liukninkos dienos,. Žmonių *kaicziua. 
Sau)* geriausia vedintoji........ .. 16e

No. 139 Trys istorijos apie UI* 
puolimas Totorių, Balta* Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu |5o

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimai senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu............. ............... «.«,!>>

No. 141 Keturios istorijos ajle 
M«cziute» pasakojimai. Pasaka apU 
Žibinte bažnyczioje. Sugertuves trau
ki j e, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo? 
ksztas ant, salos Dago. 64 put .. .20f

• No. 142 Trys Istorijoj apie Pat 
veikslas , gyvenimo,. Nuopolei Mateu- 
»»o Jerubausko, Osieczna. 40 pu*. 4<e

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
aiszkas malūnas. Kaip studentas lojo 
oi 
puodą. Dainele., 47 puslapiu..

N®. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvekdo*, NedBėjusia iudiruU 
ta/ Paskutine vale motinos, > P-aku^ 
tniąkas, Ar paszaukt tava sokopinką 
Bernadina. m 61 pyslapta.......

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos,ž skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine ,ėtalpa 
apisakele, Mocziutes Pasakojimas

No. 146 Dvi istorijos apie A ūkė 
Nihilistu, Stebuklas kuesios^ nėfti. 
61 puslapiu.........................  ..16e

No. 147 Trys istorijos ąpfo Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas* ir 

Stebuklas. . 74 puslapiu..
No. 148 Dvi istorijos apįe« Jena 

Pavojinga klaida. 45 
;\16e

Asztuonios 4 e t o r U op 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzūkiška), Viena nedalo 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jotu- 
so,' Teipgi keletą jeleta juoku it kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 1 Be 

No. 150 keturios istorijos apie 
Duktė aknienoriaus, Klara, Nusprbnė- 
tasfs/ Ant kiek užlaiko moterės pa- 

v....15e

o

NORĖJO PAMATYTI, 
z /

Pnųiųk, (tol ko tu stovi 
priesz zerkola su užmerk tom

81

Ba noriu, matyti, kaip 
ulsz iszrodah kaip miegu.* lt ' . ■ į <• '■ '<' . . ’ ■. ;n.‘ ,4 
>; ---- 1----------- -
< žmogus ,pahųiK|a.miego- 
idamils nuo 30 lyg 40 kartu per 
nakti. —F. (

• » 4 . . .

*

.............................16a.
II

( 
* < $<•r< fSzioms pradžios mokykloms

, . . „7/ n • { 1

< 'vy
riausybes puses niil i jono litu 
paskola, taip pat ‘ papiginto 
miszko. V ra žinių, kad'vyriau- 
šybo sziarii sumanymai prilar-

/ • J' \ i * ' i t .

siaut i. Bendrai savivaldybes, 
• ’ kau t ori t e t i ngo m i s 

nuomonomi'st'

>jx ’ f 1 m s' •*' * i

pastatyti mano-gauti isz in. - . <• ■ ?i d*l ’<v rriausybes puses, miji^oitp. Ii
paskola, 
mi

remiantis

jf f

n

(įkifni!
b ' ■
I *7 '

^r.Žmogus pahųuęĮa ./mjogo

Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje, Javorovas ir Jo kliu 
tis, Apie kupeziu kuris norėjo pigiauo 
iarbininko. 182 puslapiu............36«

No, 108 Sžeszios istorijos, 'ajie mo Jėzaus, Mieles, Kaip turite pači-

geleži n-
'nors ir sunkus

laikai, butinlausius savdreika-
lūs pildo. .'t

■F.

ATVYKO SZVENTON
,< V "

VIETON IR NUMIRĖ.
IXa.' ■J i. "4- Liepos -

v turėtu 6■ Jeigu žmogus 
pėdas aukszczio būdamas .21

. ei

metu, tai turėtu 
.laukes 60 metu, 
taip greitai kaip žuvis. .

18 pėdu su- 
jaigu augt u

Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu

No, 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras, dalis) talpinasi aekan- 
czios istorijos: Dievo sureda. Velnias

vimo. Dzūkas iszVadavo savo* paezia I
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą'juoku, geru rodę 
ir t., t. 48 puslapiu '"'’n ‘ r> s

No. 111. Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

.28c

kelis, yra daug gyventoju, ku
rio dar iki sžiaih laikui -norą 
mate į rh tiki h i O. -J n d a ilguma 
jau mato oroplana,- bot trauki
nio dar ne.

I •

NUBAUDĖ ŽYMIUS j;
KATALIKU VADUS 

UŽ KURSTYMĄ.
Marijampolės kuro liomph-

Zem. Kalvarija.
men. pradžioj ežiai visudmof, 
invyksta didieji atlaidai. Žmo
nių suvftžiuoja beveik isz visus 
Lietuvos: • vieni maldau .kiti 
prekalldaftii^ dar*kiti pasižhi- 
reti. Rotais metalų atlaidai teip 
pritoinaj kad nieko nenusfjaus- 
tių ar.’kAS nenumirtu Sziemct 
tas patų pasikartojo. Viena da
vatkėle; isz toli atvykusi, bosi- 
jnfchdfliWi Mriumire. ‘ Numirėle

I/O :ėzra pat1 ir ^abtidojo.

prof. Pr. Dovydaiti iv Jr. »T<
dantas nubaudė prof.' J. K’rotA,

Leimona po 3 menesius kalėji
mo už kurstymą vipųos vlsi|o- 

dalies priesz kita 
vvriausvbo,

pavasarininku

menes
priesz 
Liepos 10 d.
kongrese agitacinio pobūdžio

Ir 
pasakius

5 j. F *

Paskutine Žinutes
■ !P Wnųkė\an,?'Ill. - —

*-T?

sudegimą 'Maywood hotel.iųu$i,

J*.
*<

C. F. RĖKLAITIS
Mkjianojauę, I>xtikimiau«i« Graboriu*

nam.eje, Kandidatas ant apsipaesia- 
vimo. Dzūkas iszVadavo savo, paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geazef-

_  - - * L - - k 6 ♦

J
pražuvo penki žmohtej ;v kiir:e

/ * s ' ‘ . * I - . . . ___
negalėjo in laika iszbęgti. Ifo

kalbas. Jie visi jau suimti ir telis /prigulėjo; prie ( Ąnta’iio
Durko. 7 . i

11 Natchez, Mis,s. — 
'( • i L'" \ * J

pasodinti: prof. Eretas ir-dr. 
Leimanos Kauno kalėjimo, o t I f 1
prof. Dovydaitis Bajoru kale
jime. . . \

Studentus: A. Damaszevi- 
cziu, J. Adomavicziu, P; Grlhc- 
vieziu ir A; S’efovhrti/ iiž dėji
mą phstaligiY ?'fAme’ pac’Aariiė apipleszimo

* S • < * ta

IĮ‘■ i ’ f u k'olci&l 
; tai piktądaris nužudę sciiukoj

/

-i ' . r f . ' • V* j •

Miss Jęnnie Merrill, 72 mėtų/
* turtinga senmerge kuri gyveno 

pati viena. Manomti bad kokia
i '•' ? a V i1 ;

kongrese sukelti opozicine nuo
taika kongreso dalyviu tarpe 
priesz vyriausybe ir priesz vie
tos valdžios atstovu, dariusi 
teisėtus perspėjimus kalbėto
jams, niibaude apgyvendinti 
savo toviszkese policijos prie
žiūroj po 3 menesius, be teises 
iszvykti.

KAUNE DIDELE AUDRA — 
LEDAI DAUŽĖ LANGUS. 

»

Kaunasi Kauno sziomis 
dienomis įstaigai užėjo didele 
audra. Vidurdieni pašidare 
teip tamsu, kad mieste reikėjo 
uždegti žiburius. Tamsą ir aud
ra tęsęsi vos tik’penkias^ninu-. 
tas. Per ta laikadę(lai ir no-į 
paprastai smarkus lietus isz- 
daužo Kaune daugybe langu Ir 
sziaip padare daug bledes. Kai 
kuriuose žemesnėse vietose už- 
lietos visos gatves, pakilęs 
vanduo gatvėmis nosziojo žmo
nių daiktus. Nuostoliu-padąry- 
ta nž .keletą tnkstanoziu’(toto
rių.

turtinga senmerge kuri gyveno 

tai nigeris jaja mizudc tikslų /• , _ . '»J‘ ', i. •' • .

c,. K:' Waterlog N.
farmos - Glarenee, .ypn Wtckle; 
r
svieto, kuris svei’ė ^pGO svaru,
andasi didžiąuąeų arklys ant 

turi 12 metu, aplinkui turi 8 
pėdas ii’ 10 (toliu ir 9 pėdu 
augszczio ir da ,

11 GibraĮįa.į—Trisdeszimtft 
laivori.u lijsbę jjszgelbeta isz 
I,sz.pnpi.s?kqnl?iyfij.

“Ba.
•• ■ T ■ A, . •>

k a r,’! kurisAųuskfCnd0 'artjjmo-
per Juęoęla.viszka., laivai.

jo Cape Santa Marjaplszpanb

į į r
i/;?’;

j°j« ■ , Vi’.-ji. ,
■ ' • ■ . 7 > 'i »/•./ ■ t
11 Tokio, Japonije.

J i '

'"l

I /

f

J ij

Du
/ i

|j Gabiausias Balsamuotojas
i

4, 
r

f

d
x

t

Geriausis Ambulanco 
pa(arnąvimąs 
npelinkeje. Bile Ko-

sijoj

hipm laike, diena ar
' naktį. Visada turi pil- 

L 1 F ” 1 '3 ; . * ’ -* *r am,

✓

•i

na panirinkima meta- 
liszku ir kieto medžio i
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- 4

H . A I L-

Laidoja nu
' < ' K ’* a I * j išia madę ir mokslą. II
•” ” r r* T T'
mqterems., prieinanxqs 
prekes.

L ' /L.Cl-.i.. . i-.&
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, TA., 439 Willing ^trepl 

" Itelt Telefonas 538-J

šia
f ■■

Puriu, pagelbininke, |L
•i * __ ’L* 11

'>1 prekes.
DU OFISAI:

f

H. t

Bell Telefonas 149

beit Telefonas 538-J
„ a, JU .„-m, .......................  ■■■ - i-

SS
i

....18e 
dalis) 

Ha isS 
maiszu iszltns, a^ia boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur. 
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra, 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
1 . - 
pasakaityma’i Ir t., t. 52 pus....
i i11 ,,J ’ ♦ ■ 7 * ■ ’ j»x *• . .

. c.,.

gai galvąržudžiąh RaŽanczius iszgol- 
b^ti, nog smęrt, Apie Szv, Kristupą, 
Juokingi szposelei,- Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei....20«

• ta o*o • • e

(3

liežuvio sulaikyt, Girtuoklio Jur- maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
• g • e l.Sft 

« į 15

tukstaneziai' Kin'iszku pasike- 
:1 v "-"'ii c1’’* -r ■ 1 b'-1', ' ,,;i i- f "'vi r’ ‘ ‘41 ‘ v I •
lenu užklupo buri Japoniszku 
\ f'. • ■ t;,-'?* u?kuvoiviii Y iri ko vO iriicstdij 
MaiuJži.urJjoj, kuri paėmė. Ją/
knręivij.1 ‘xirikovO iriiostdL

M

ponai bombardavo Kiniecziųs,
• < HM,hot bo jokids i>aSeknles. • .. ...

4 ? i ė/ 7 * 4 ♦ S »*> 4 ♦

. Rio- De Janeird, ?Brazįlijo.—•
* * * 4 t • » * ’ • * " ' *

-. • .... ...M............................... • ■ į*

kųrl'AižmufJzo^ daugeli žmonių

» > * 4 • A' « * 1 i, *

Czionais širiuto slfūiį’ki viesulą

dr padaro milžinis^kųs bledes/
■’ '■ v ;<Mf. i 'i ■ . •< * . I. V. 'V - i ■ 1 4

t " * « t 1 < s * • *<
a^vm<» rk<**F ** novi 

bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
..IR

N p. 112 Trys apisalęos apie Pinin Bernadina.„ 61 ppalaplu...

M, no*

kninai einiki ir kiti szposelei.
; N6. 113 "Penkios istorijos, apie

2^^

1 ! , ........ 1 . . '..... IJ ~ ~ r 1 J

W. Traskauskas, Ėst.
L1ETUV1SZKAS GRABORlUJk

♦ *

v

..»- . . ... '

Laidoja kunus numirėlius. Pasam* 
do automobilius del lėidotuviū, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 606

.603 W. Mahanoy Avė) |Wah. City '
> ■ į

11

Burlke ir Būrikąs, kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitįko (dzūko pasaka

Žemgalio arba kaip jisai atrado 
’♦ . • • 25c

’ No. 115 Puikios istorijos apie Kan
tra Alena, Motyria eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, PaslszventimaB ku
nigo istorija isz kasės, Vargszo .pa
skutinis skaitikas, Juokiu.......25c

No, 116 Istorija apie Sisrata,

Ūžliekos isz senovės padavimu, Peary 
an 
žemgali. 64v puslapiu..

15c

61 puslapiu ..

na,

įr Alena, 
puslapiu

No. 149

......30e

• ••••••eeetpeee e.e wee

T

I

į CAPITAL STOCK $126,000.00 < 
S SURPLUS IR UNDIVIDED j
> PROFITS $623,358.62 J

> Mokame 3-czia procentą ant J 
C sudėtu pinigu. Procentą pride- < 
S dam pri? juąų pipirų gausio ir ’ 
r 1 I .epos, ' Mbk'hb/ilh kad ir jus J 
C turėtumėtreikalaussu musu ban- J 
j ka nepaisant ar mažai ar didelis.
> , 1 ->■' 1 > G. V7. BARLOW, Prea. . 
J J; FERGUSON, Vice-Prės.irKas. <

iii

puikus apraszymas. 119 pus...
No. 117 Septynios Istorijos apie 

Ponas ir sziauczlūs, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu «••••«•••••.•• ...• <.35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... .15c 

, I " - , v * ir • •' * “ * *

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
62 puslapiu .....................   15c
' Noį 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuuo. 58 
puslapiu ...........................................15c

No. 121 Tryė istorijos apie Trys 
Valkijoiai, Iszmintinga rodą, Ap- 
sklalbtojas. 63 puslapiu..................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai* Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydIntas, Budelis X, Kdningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu...............15c
.a • r. •

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

, r * f ----------—--------------- -

I

ir Piemuo. 60 puslapiu. <
• - ' • '

belis,. Drąsus szuo, Kolera, Senelis,

i e • e e e e e

slapti. 61 puslapiu.... i
No. ĮSI Penkios istorijos apie 

Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.............. 4»..15«

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogąliš. * 62 
puslapiu. ..v....................... .....ISe

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžiuj prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .Į5e

No. 155' Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora Žydą. 136 pus<. t».^Sa

No. 156 Pulki istorija apie Mėlu-
15a

157 Juokingas apraszymia

tSo

6S 
m

0

n as girdoje. 77 puslapiu
N®- .

apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. .. l

No. 158 Keturios istprijog 
n..• .^,-7,-7.“ .f. J -
begele, Kas-gi isztyre, .Prigautas Srat

• • Sl^® ••••••
.i t i v' ■

r No. 160 Keturiolika istorijų apia 
Po laikui; Onytės laime, Per neai

Vieszpats Jėzus jr miszko mėdllaii1 
- -

Pavasaris, Apie saule, menasi, ŽvaU 
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Ma- 
szia veils, Grapas, Apie Egli.arŽIuo* 
las ir uosis, Budyna, Puiki pasiskaityt 
mul knygute. 100 pus......»«."Mg

W. D. NOCZKAUSKA8.COM ‘ 
MAHANOY CITY. PA.

48
• oooooooooatėooo^, 

D f •15c

I
Kapitonas Stormfield danguje, Pa- 
r ....................— ---------
gis. 60 puslapiu. .

1 *"i ' |» I Iii.................... . w 111 lįi ft ii-ii ; '
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Kietųjų anglių krąsztas yra sziame laike geriausias szalis
•*’*“* ^ ’ » * *

Suv. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame Jcraszte. Maha
noy City yra juso geriausia vieta. Teip sako:

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA. 
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pma in balta vergia, Pusiau-r sn
Vieszpats Jėzus .ir miszko mėdzialt* 
Žvake, Del piraztiniu> Apie tnMn^ 
į - - - - . _ L

gždes ir kitus dangiszkus kunUB, M*>
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NOCZKAUSKA8.COM



