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MILŽINAS MIRE — NESZE 
JI DVIDESZIMTS ŽMONIŲ.

Stillsvi'lle, Ky. — Po kelioli
kos menesiu ligos, mirė pavie- 

ligonbuteje Filipas
Kreigg, kuris per keliolika me
tu rodėsi su cirkibsu po visas 
dalis svieto, 
milžinas. Po 
jisai tokiu milžinu, ba turėjo
tiktai szeszes pėdas, o žinoma 
vra ant svieto <ljdesniu milži
nu, bet Kreigg būdamas gana 
dideliu buvo sunkum žmogum, 
lodei ir iszrode ant milžino, 
nes svėrė 776Lj svaru.

Kokiu storuliu buvo tasai 
milžinas parodo faktas, kad 
siuvant jam drapanas, turėjo 
imti jam miera du kriaueziai, 
ba vienas negalėjo ji apjuosi ir 
glebiu apimt jojo pilvą. Del 
pasiuvimo naujo siuto, reikėjo 
sunaudot septynis mastus dvi
kinkio audimo. Nesze ji dvi- 
deszimts vyru ant pecziu.

BUTU GYVA PALAIDOTA, 
BET VARGNGAS GRABO- 
RIUS JAJA ADGAIVINO.
Rex Beach, Calif. — Duktė 

turtingu tėvu, kurios pravarde 
palicije neiszdave, staigai mi
re. Kūnas buvo puikei parėdy
tas, plaukai buvo apraiszyti 
eile brangiu perlu ir deimanti
nėms papuoszoms o ant pirszto 
puikus deimantinis žiedas. Tė
vu noras buvo kati dukrele pa
laidoti '*MT~'tnt?t*'zihuėzeis ku
riuos mylėjo teip už gyvasties. 
Paszaukta graboriu ant pa re n 
gimb kūno aut palaidojimo ir 
užbalsamavoti. Graborius at
ėjo, apžiurėjo lavona, godžei 
temino ant brangiu papuo.szu, 
iszvažiavo namo atvežti reika
lingus daigtus. Bet pirma nu
ėjo in miestą, pirko sztore už 
kelis dolerius neteisingas per 
las ir toki pat pigu žiedą koki 
mate ant merginos pirszto, ma
nydamas, sau, kam užkasi net 
in žeme brangenybes, jeigu ji 
sai isz ju geriau pasinaudotu 
ne kaip nebaszninke. Atvažia
vęs ėmėsi prie balsamavojimo 
kūno, liet pirma nuėmė bran- 
ges .perlas nuo plauku o uždėjo 
pigesnes, po tam ėmėsi prie 
žiedo, bet negalėdamas numau
ti su pirsztais trauke su danti
mi. Kad sztai mergina paėmė 
ji už kaklo su ranka kalbėda
ma: “ka tu su manim darai.“’

Graborius vos neapalpo isz 
baimes ir nežinojo ka darvti, 
bet mergina atgijus pasakė 
jam, jog suprato ka jisai nore 
jo padaryti, bet už atgaivini 
ma ir iszgialbejima nuo palai
dojimo jaja gyva, dovanoje 
jam kalte. Graborius nunesze 
jaja in tėvu kambarį, kur likos 
paszauktas daktaras, 
merginai sudrutinaneziu
tu ir mergina da lyg sziai die
nai sveika ir gyva. Po kokiam 
laikui atsiti'kimas 
žmonių liežuviu < 
in laikraszczius.

davę 
va i s

; gavosi ant 
o ant galo ir

KANADOS ALUS GERES 
NIS KOŽNA DIENA.

Detroit, Mich. — Žmonis su- 
gryžtanti isz Kanados sako, 
bu'k 4.4 procentinis alus su kož
na diena yra geresnis ir drūtes
nis. Pirmas kolos sanvaitos nuo 
kada Kanadoje pradėjo parda
vinėti geresni alų, ne buvo vi
sai 4.4 alus tiktai “near bir,“ 
nes saluninkai turėjo jojo daug 
ir norėjo ji iszleisti, o kada jiji 
amerikonai Isžgere, 
dabar dirba drūtesnė alų ir 
kaip rodos darys nenžilgio 6 
procentini alų. — L________

-1.. ...  ■■ 1 flZ >*» t

near bir,

bravorai

KUR LIKOS UŽGRIAUTI 52 ANGLEKASIAI.
Sztai kasyklos Carolina Coal Co., arti Coa/1 Glen, N. C., 

tuojaus po eksplozijai kuri užgriovė 52 angleka^ius. Draugai 
žuvusiu nusiduoda in kasyklas gialbeti arba iszgauti nelaimin
gus isz tojo pragaro.
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MOTERISZKA SKEPETAI

TE PERSKYRĖ VYRA 
NUO PACZIOS.

Moteriszke 
motina pa 

buvo ne-

Scranton, Pa. — 
skepetaite, kuria 
skolino savo sunui, 
kalta priežaste persiskyrimo 
Antano ir Blanches Stehle.

Kada Antanas nuėjo atlan
kyti savo motina, persitikrino, 
kad užmirszo pasiimti su sa- 

Motina, kuri

SU CIGARETU DANTYSE 
NUĖJO PAS ABRAOMA.

Pel ras 
met u, parėjės 

2 vai.

(’leveland, < >hio.
Simanauskas, 33 
namo Subatvakarv apie 
ryte, matyti, atsigulė lovon su

dant vse.

ISZ LIETUVOS
priežaste cigare! udegancziu

Isz jo kambario valanda vėliau 
pasipylė liepsnos, kurios kaip 
balana supleszkino 3 szeimynu 
narna ant E. 22 g

stovintieji
K i ta s v k

galvos.

Isz Visu Szaliu

ku-

Perstatys Dievaiti 
Apollo.

vim skepeta it ia.
yra naszle nuo kokio tai lad<o, 
neturėjo namie vyriszkos sko-

1 odei
viena isz savo.

Sugryžes
skepetait(‘

petaites, padavė sunui I..

namo, ISZ 
k isze-

kada 
isz 

pacziitle regėdama 
skepetaite, baisei 
mane, jog vyras

e me 
niaus, jojo 
motcriszJka 
insiuto, nes 
buvo draugystėje kokios sveti
mos moteres ir neduodama jam 
progos isza'iszkinti teisybe, pa
siėmė du mažus vaikus, aplei
do narna ir nuo szios dienos ne
žino kur dingo. Antanas prane- 
sze palicijai apie dingima mo
teres, bet josios da nesurado.

“JUODAS KRYŽIUS“ PASI
RODĖ ANT JOJO LOVOS. 
San Erancisko, Calif. — Ana

diena daktaras Karolius Gru- 
nepaprasta telej)<»-

(protiszka telegrapa) 
atsitikima. Iszkeliavo jisai su 
savo paczia automobiliam nak
ties laike in miestą Lindau. Po 
ilgai kelionei, sustojas liotelije 

apie

VARO SU BIZNUN IN 
BAŽNYCZIA.

Šeduvoj vietinio klebono ru
pesniu szventadipniais su bizū
nu varomi gatvėj
žmones iii bažnyczia.
Jėzus Kristus su bizūno iszvv- 
jo... isz bažnyczios, o dabar tas 
pats bizūnas vartojimas in baž
nyczia varyti. Ar nevertėtų, 
pirma, negu bizūną Dievo gar
bei pavartojus, prisiminti sena 

prasta

SUKAPOJO SENUKUS KIR
VIU KURIE JI PRIĖMĖ PO 

SAVO PASTOGIA.
Varszava. — Gyventojai 

miestelio Svidru ana nakti su
drebėjo pamate liepsna ant sto
go namo Turezinaviržiu,
riame gyveno du bevaikei se
nukai su koreis gyveno 20 me
tu Jonas Kudlaik, sierata, kuri 
senukai priglaudę po savo pas
togių kada turėjo deszimts me
tu. Po sunkiam darbui pasise
kė kaimynams apsaugoti arty- 
mus namus, bet senuku namas 
sudegė lyg pamatu. Keli žmo
nis jeszkodami terp pelenu, už
tiko lavonus abieju senuku.

Palicije pradėjo daryti she
et va, nes nudavė jiems nužiū
rėtu idant senukai negalėti isz 
sigelbeti in laika. Augytinis 
ta ja nakti buvo d i ilgias, 
gejo ji žmonis kaime 
kur ant lauko ka toki užkasine- 
jo. Palicije iszkase isz tosios 
vielos kruvipa kirvi ir drapa
nas. Kada ii suome, rado pas ji 
revolveri, kuris prigulėjo prie 
senuko.

Prispirtas prie

laika.
Pare- 

Balta,

d
isz MedfordClaire Pierce n.vu.v.u,

Wis., losz ride Apollo persta- 
time

in
yadovvsta 

Tikslas 
suradimas

ber turėjo 
t iszka

užmigo sunkei. Staigai 
ketvirta valanda isz ryto pabu
do ir ant lovos paregėjo szesze- 
li didelio juodo kryžiaus. Isz 
pradžių dirstelėjo ant lango
rnanvdamas kad tai kokis sze- 
szelis atsimusze ant lovos, bet 
langas buvo uždengtas, laikro
dis k a tik 
valanda.

A t si kr le

iszmusze ketvirta

in lova, 
r?

priežodi: Priversto — 
malda!

kalba, 
s, 

iszvažiaves in

da tiejei miegojo, 
saw t maža suma

muro, prisi
pažino prie žudinstos. Nužudė 
savo p rimtus tėvus kirviu ka- 

idant prisi- 
pinigu ko

kius seneliai buvo suczodinia 
del ateities. Dvi naktis pralei
do su lavonais, 
kokiu budu užslėpti žudinsta 
po tam pasiėmęs nekuriuos ge
riausius daigtus padegė narna 
isz keturiu pusiu.

Sudas ji nubaudė 
gyvenimo in kalėjimą.

maustydamasA

‘ ‘ A Įvestis 
Beloit o kolegijoj 

v ra

kuris atsibus 
, Beloit, Wis. 

Pierce yra pirmsedžiu savo 
klasos ir turi puiku sudėjimą 
kūno ir tinkamas 
tosios roles.

ant loszimo
Tūlas 

Balseviczius su kopeeziomis isz 
sigelbejo, ir apie dvideszimts 
kitu žmonių turėjo nakti bėgti 
lauk. Ju turtas gi sudege
manauskas rastas negyvas, ap 
deges.

AREOPLANAI LEKS IN
• ŽIEMINI POLIU.

Philadelphia. — Trys dideli 
areoplanai iszleke isz ezionais 
in Bostoną, kur bus iszardyti ir 
sukrauti ant laivo kuris plauks 

Žiemius jeszkoti poliaus.
Kelioųe rambiai po 
Donaldo Mac^lillau. 
tosios keliones vra 
naujos žemes ir tyrinėjimas te- 
naitiiies aplinkines.
PASIKORĖ KAD NEGALĖ

JO BŪTI ARTISTU.
New York. — Kada Adolfas 

Paolo, 13 metu, valgė pietus su 
motina, prisipažino jisai, buk 
jojo vienatiniu tikslu yra pasi
likti dideliu artistu, rodyda
mas jai kelis mažus paveikslė
lius kuriuos padare mokslaine- 
je ta diena.

Motina iszaiszkino šuneliui, 
Imk tėvas mažai uždirba ir ne
gales siausti ji mdkyt'is ant di
delio artisto, nes
res eit uždarbiaut idant prigel- 
bet mažesniems broleliams ir 
sesutėms.

Motina paliko sūneli iszeida- 
ma in artima sztora atsineszti 
valgio ant 
su\gryžo, 
ėjus ant virszaus rado ji ka
banti ant

ISZVAŽIAVO.
Mnriampoh‘s žmonis 

kad kunigas Vlaylas Draugeli 
Gegužes 28 d.
Amerika doleriauti. Tam tiks
lui pasisindines civilius trum
pus rubus ir kai apsirede 
iszrodes kaip koks 
prūsas.
vaidines: buvęs daugelio kleri- 
kaliszku organizacijų pirmi
ninkas ir net insteigejas. Pažy
mėtina jo insteigta “blaivybe“ 
su traktieriais, kuriuos jau Ma- 
riampoles piliecziai 
invertino. Priežodis sako: Apie 
mirusius ir iszvažiavusiiis tik
tai gerai raszo Tai ir mes gali
me palinkėti, kad ji ten dole
riai sužavėtu ir jis Mariampo- 
leu negryžtu, tai jai daug svei
kiau butu!

ant viso per Didėja
<>■

jisai pats tu-

vakarienes. Kada 
nerado Adolfo. Nu-

‘S, tai 
Pilkalnio 

Jis ežia svarbia role
kaip

t inkamaj

GARVEŽYS SUTRIUSZKI- 
NO AUTOMOBILI.

Detoli Kauno Pažaislio lin
kui automobiliui 
skersai geležinkeli
garvežys. Du žmones užmuszti 
ir du sužeisti.

važiuojant 
užvažiavo

VOKIECZIAI VIS VALGO 
SZUNMESA.

Berlinas. — Szumnesa da vis 
yra naudojama ezionais
laike kares. Szunis paženklinti 
ant skerdimo yra peržiūrėti 
per valdžios inspektorius kaip 
ir kiti gyvulei.

Sveikas riebus szuo yra par
davinėjimas nuo dvieju lyg 
deszimts markiu o už pasker
dimą turi mokėti 
taksos.

♦ > 
♦ )0 fenigu

mieste lijo

tai atši
lo neužsibai-

po smert Szafranu

kuri mitra akinėjo

MERGAITE KENCZE KAN- 
CZES KRISTUSO — LAIKO

MA UŽ SZVENTA.
Rymas. — Italije turi nauja 

szventa. Gyvena ji ji aplinkinė
je Neapoliaus. Yra tai papras
ta kaim'iszika samdinyke Hele
na Ilozola, kuria visi apszauke 
szventa jau nuo dvieju metu. 
Mergaite visados buvo labai 
dievobaiminga, o koki tai lai
ka radosi Idiosztorije, bet sirg
dama tanikei, buvo nušiaušta 
namo, todėl jaja žmonis prami
nė szventa miiriszka.

Mergaite ta ūkei matydavo 
szventa Rita ir kožna diena 
meldėsi in jaja, bet dabar lan
kei pasirodo jai Nukryžiavote 
muka Kristaus ir pati keneze 
taisės paezes 'kanezes ka ir 
Krist ūsas kentėjo.

Kas Petnyczia tiejei ženklai 
pasirodo ant josios kūno: ant 
kaktos pasirodo kraujas rodos 
nuo erszkecziu kartinos, krau
jas tiszka isz žaidnlio szone, isz 
ranku ir kojų teipgi isztiszka 
laszai kraujo, teip kaip isz 
Kristuso žaidusiu.

Mergaite isz t uju stebuklu 
visai nepasinaudoję,
rai sako, buk tai paprastas da
lykas ir tikvjimiszka intekme. 
Bet kas yra stebuklingiausiu, 
jog paduszkos ant kuriu krau
jas iszteka isz tujų žaiduliu, po 
iszskalbimui, nepalieka jokio 
ženklo kraujo, norints Budin
tojai mato aiszkei sukruvintas 
paduszkas. Kraujas 
neiszaiszkintu budu.

Žmonis netiki in daktaru 
nuomonia. Pagal jmkutini sa
vo kentejima ir apsireiszkima 
tuju žaididiu, Helena pasakė, ; 
susirinkusiems, buk Kristusas

o dakta-

dingsta

1 r l>

jai apreiszke, Įnik tai paskuti-
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iiuis metas josios kaneziu, nes 
pasibaigs už keliu menesiu,

Nežino ar tiejei žodžiaį in7 
spėja josios mirti ar pasveiki-

Pas nauja szventa atva
žiuoja ir ateina daugybe žnio- 

kurie meldžesi 
josios vargin

gos bakūžėlės. Jokiu stebuklu 
mergaite nedaro.

BAISI ŽUDINSTA UŽ MO
TERES PALEISTUVYSTA.

Koburg, Vokietija. — Gur- 
•bininkas Hans Bauchner nuo 
kokio tai laiko nužiūrėjo savo 
paczia, buk jiji ji apgaudinėja, 
susineszdama su wru savo se-

Kada juos abudu užtiko 
ana diena teip insiuto jog nu
žudė savo apgavinga moteria, 
szvogeri, motina ir jojo seseria 
kaipo penkis vaikus savo bro
lienes. Po tam pats sau perpjo
vė gerkle ir paleido kelis szu- 
vius in krutinia.
KINAI NUŽUDĖ KATALI- 

KISZKA KUNIGĄ.
Pekin, Kinai. — Telegramai 

pranesza, buk Kinczikai nužu
dė Italiszka katalikiszka kuni
gą Kai Fenge, kur radosi kata
likiszka misije. Badai daug ka
taliku likos sužeista. 

" ——- < ■ ------ --------- -

Argi tai galimas daigias, 
idant gromata isz Newarko, N. 
J. keliautu in Florida 70 metu? 
O bet (ai teisybe. Gromata li
kos iszsiunsta 31 Gruodžio, 18- 
54 mete, del kokio |ai Morkaus 
Condita, o 
atspaudyta “adresuotas iszsi- 
kra uste nepalikdamas naujo 
adreso.“ '

Nekurie žmonis mažai rūpi
nasi idant ant kitos puses ko- 
perto parasz\ii savo adre^a, o 
jeigu gromata dingsta, tai ru- 
goja ant paczldt tyad gromata 
nedaejo arba, josios nesugrąži
no a d gal.

Tiikstanczei tokiu gromatu 
dingsta arba buna uutiiunsta 
i n

josios

ma.

niu isz visur, 
ant slenksczio

I

H

DVASE ISZMETA JAJA ISZ 
LOVOS KAS NAKT.

Zaglenba, Lenkije?— Kaime 
Dembova Gura, gyveno kaimy
nai Mysior ir Szafranai. Tieji 
paskutinieji senyvi žmonis gy
veno malszei, bet
Sanvaitia, priesz Velykas, mir
tis paėmė abudu, nes sirgo ant 
tifuso ir abudu palaidojo vie 
nam kape. Paprastas 
tiikimas, bet ant 
ge.

Sztai kas,
atsitiko su Steponienia Mysio- 
rienia, 22 metu motere'lia. Dva
se mirusio Szafrano atsilankv- 
davo pas jaja kas nakt po pu
siaunakti,
nuo josios paklodes ir iszmes- 
davo jaja už plauku isz lovos. 
Tokis atsilankvmas ir neman- • ♦ * • • • dagus pasielgimas kaimyno m-' 
vede moteria konia in bepro
ty st a. Ant g 
sidave ant 
kunigą. Juk nebaszninkui nie
ko blogo nopadare už gyvas 
ties, tiktai karta atsisakė par 
duot namines'kuria slaptai va
rydavo ir parduodavo, 
tai dvase Szafrano 
kino.

a'lo Mvsioriene nu
rodęs pas vietini sers.

SUMISZIMAS STRAIKUO- 
JENCZIU ANGLEKASIU.
Halifax, Novaszkoti ja. — 

Mažam anglekasiu
New Waterford, Cape Breton, 
kilo kruvinas maiszatis terp 
straikieriu ir palicijos, 'kuria
mo du anglekasiai likos už
muszti o apie puse szimto su
žeisti, o septyni palicijantai 
teipgi smaukei apdaužyti.

ry to jaus st ra i k i e ria i 
visko kompa- 
Britisz Empire

Ir už 
ja ja kau

♦I
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DU GAISRAI.
Gegužes 24 d. 10—12 vai. va

kare sudegė klebonijos bei vie
nuolyno I tvartas, 1 klojimas, 
malkinvczia ir kalve su statv- 
mui medžiagos, paszaro rakan
du, piydaru, pakinktų ir 1.1. De
ivi sausros iszkiles gaisras isz- 
siplete labai greitai. Didesnieji 
gyvuliai — arkliai,
pasiseko iszgolbeti, tik keletas 
kiaulių sudegė. Nuostoliu pa
daryta apie 150,000 litu vertes. 
Spėjama, buk gaisras kilęs isz 
pypkininku neatsargumo. Pir
miausiai užsidegė kluonas, ku
riame trys darbininkai gulėjo.

nakty
N r. 8

ledaune, 
taipgi be jokio trukdymo sude
gė. Buvo pavojus “Dirvos“ B 
ves spaustuves darbiu. L. Ga- 
linskui dege prie pat jo sienos, 
Rotszteinui, Kireeriui 
foktui ir kitoims.

Ant 
apiplcsze nuo 
niezna sztora 
Steel Corporation po tam pade
gė.

Gyventojai dideloje baimė
je. Valdže nusiuntė in tennis 
keliolika szimtu kareiviu ant 
apmalszinimo maisztinin'ku.
KRUVINAS SUSIRĖMIMAS.

Tilže. — Nakti in Gegužes 8 
d. 3 vai. Kapgaliuose policinin
kas susirėmė su vienu esą, la
bai intartinu svctimszaliu, grei 
cziausiai rusu bolszeviku. Po
licininkui norint patikrinti to 
asmens dokumentus, paskuti
nysis iszsitrauke revolveri. 
Tuo tarpu tai ir policininkas 
stvėrėsi ginklo, svetimszalis' 
paleido szuvi ir nepataikęs, 
puolėsi muszti policininką. 
Abiem susiėmus, 
szove policinin'ko revolveris ir 
perėjusi per polirininko kaira- 
ja ranka kulka insmego užpuo
lėjui in pilvą. Sužeistas tuo bu
du svetimszalis vėliau buvo nu- 
.... k__j» i:___ •___

Kunigas davė rodą idant įsi
važiuotu isz kaimo 
nes in Katovicus, o tada gal 
dvase ne lėks paskui jaja. Bet 
kur tau! Kur dvasios szeszelis 
nenuleks, pasiekė ir miešta ir 
da daugiau pradėjo jaja kan- 
kyt. Pirma nakti dvase pagrie
bė savo auka už .plauku szauk- 
dama: “ 
asz paskui tave lakstysiu net 
in Katovicus. Suplesziau net 
pora czebatu kdlioneje, ka man 
indejote in grabai“

Motere pasiliko Katovicuose 
norints jaja vis kankino dvase 
kaimyno. Ant galo susitarė 
keli žmonis kaime atidarė gra
bą nuobrodžios dvasios, atver
tė lavona ant pilvo, uždavė ke
lis ypus su špatu per sedynia 
idant apdimalszytu ir daugiau 
nesilankytu pas Misiorienia, o 
po liežuviu padėjo popierelia 
su kokeis tai Lotyniszkais už
keikimais idant už daug ne
kalbėtu ir ant galo Szafranas 
apsimalszino ir daugiau ne- 
* -i 1 y'X

pas 'ginu- 
o tadavirvutes, kuri buvo 

pririszta prie gazines paipos,
------- J Y Cl.—neg v va.

isz lovos, atidaro 
langu idant nemanytu kad sap
nuoja, bet juodas kryžius vi.-, 
radosi ant lovos. Vela atsigulė 

o kryžius rodos ji slo-
ino. Sunkei atsiduso, jog nei 

jojo pati pabudo, užklausda
ma vyro kas jam yra. Vyras 
atšaki1, jog turi koki tai pri 
•jautimą nelaimes. Tada moterį 
a tsa k e, 
tu nes g 
laime. Bet vyras apreiszke kad 
jau nelaime atsitiko ir dužiuos 
apie tai kada pribus in Sacra 
mento.

Kada ant rytojaus pribuvo 
in Sacramento, paregėjo savo 
dukteria stovinezia ant trepu 
hotelio kuriame ketino apsisto
ti. Vyras tuoj aprėiszke savo 

“Matai, jau musu 
dukrele atnesza mums žinia 
apie nelaimia.“

Ir isztikruju teip buvo. Dūk 
te atnesze tėvui telegrama ap- 
reiszkenti apie mirti jojo drau 
go biznije, kuris atsigulė ta va-, 

lova sveikas ir mirė 
------<1-------- .1^

rp. • • • r-j ]v» •
teisingi Žodžiai.

idant tolinus nevažiuo- 
ali atsitikti kokia ne-

Motore yra kaip sniegas, 
kaip nupuola, pajuosta ir būna 
bjau ri.

«»
vis insikisza daktaras.

Jeigu katras nežino, buk 
isz kvai-

# ■karves —
*

I

moteriai:

Palaiminta kara in
1___i.--! L.A. -

Terp gyvasties ir mirtie^

jisai kvailys, tai jau 
Ivstes niekados neižsiblai vvs.

Katram Vokietis lova klo
ja, tasai negerai iszsimiegojo.

* Jeigu kvailys katra giria, 
tai tasai nedaug garbes daty- 
ria.

* Tiojo ka daug turi, 
gali ir gana padaryti negali.

Jeigu nori, kad vcrsziena 
visada, tai ne-

Kas tai po perkūnu, ar

ant k</perto radosi

J

Jeigu kvailys katra giria

neiž-

* 
butu szvieži 
pjauk verszio niekada.

* Jeigu barszczius persudy- 
si, gerai padarysi kaip laukan •_ u X-.:

— Geg. 28 d. 1 vai. 
užsidegė Vytauto gatv. 
Veisbergo tvartas ir

Dirvos

Slcni-

iszsit rauke

netyczia isz-

nori
TO IMHWlta 

geni kepsn i* Jeigu 
turėti, turi sau isz restaracijos

I___________ 171 T> M Wak irxvia

* *
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Praėjusia Pctnyczia sudėjo 
pasekmingai egzaminu kurisz- 
koje akademtjoi United States 
Military A cat lėni v West Point, 
N. Y. musu tautietis 

su nu s 
isz Ed wants-

randasi 
17,500,650 paša žiūrini u 
mobiliu ir troku.

Tokiu budu sklypo turtas 
pasididino ant keliolikos bili
jonu doleriu daugiau, m 
mobilei 
farmer!a i

auto- Linksma Pasakaite ~
------ Lietuviszkos Pasakos.

Didele Ugnis Toledo, Ohio. fie sietai, jeigu

Enocb
Pov vlo

musu
Skalandžiunas
Skaiandžiuno 
ville, Illinois.

(riil tai bus piirmutinis Lie
tuvis kuris užbaigė mokslą 
West Point. Lai buna jam gar
be ir jojo tėveliams.

iszmintinga nusprendimą,

na

ma

Sndže sake: 
mergina 
vasties savo

Ana diena sndže Fuller isz 
Wilkes Barre, Pa., iszdave la
bai 
paleisdamas ant liuosybes Jo 

Dziurka isz Kingstono, ku
ris bandė nužudyti savo mile- 

Juzefina Giinbel isz Ply 
mouth, už tai, kad Juze neno
rėjo už jojo teketi.

“Jeigu tai hutu
nžsikeisejus ant gy- 

inilcino kuris jaja 
paszandytu ir nenorėtu jaja 
vesti, tai visi merginos gailė
tųsi ir sakytu kad gerai pada 
re. Nematau nii/ko prieszingo, 
jeigu vyras panaszoi padarytu, 
jeigu mergina su juom pasiel 
ginetu kaip
spirdama nuo 
jog nukentėjai 
gailestis buvo didelis, todėl ta
ve paleidžiu ant liuosybes.“

Ka tik aplaikeme žine, buk 
pana Gimbcl sutiko teketi nz 
Dziuiko ir sndže suriszo juos 
mazgu moterystes.

SU szunvcziu at- 
Matau, 
ir tavo

saves, 
daug

F. R. Lillie isz 
Chicagos universiteto pasisekė 
isz gaidžio padaryti viszta. — 

juk randa-i 
“gaidžiu ” kurie turi 

biszka bilda be jokios ope 
racijos. Daugi a use tokiu t u r’ 

terp

Profesoriui

Nieko stebėti no, 
• langeli 
b<»

gaidžiu kurie

me 
džiu. “

4 4 Lietuviszku

Angle k a si u egzaminą vojimo 
kamisije nusprendė, buk dau
giau nedavines anglekasiu po 
pieru tiems, kurie jau užbaig? 
penkesdeszimts metu kad ir 
hutu tinkamiausi anglekasei. 
Sako, Imk 50 metu yra per se
nas amžius idant anglekasis 
butu atsakantis dirbti kasvk- 
losią.

‘s auto- 
pramonia padidino, 
gali nuvežti savo 

produktus ten kur aplaiko ge
resniu mokesti.

Apskaitoma buk
250 farmti Amorike 1924 mete 
naudojama 4,265,000 automo
bile! ir 375,500 t rokai.

ant 6,500,-

Popiežius atszauke 
niaus diecezijos biskupa Matu- 
levicziu, Lietuvi, kuris badai 
už daug rūpinosi Liet uvysta, 
isz ko kyldavo tankus nesupra
timai parapijosia ir tarp kuni
gu. Jojo vieta užėmė areivisku- 
pas Cieplakas, 
randasi Rvmia.

Biskupui Matule vieži n i 
siūlyta vieta (’zenstakavė, bėt 
tpsios vietos nepriėmė. Dhbar 
likos jisai paskirtas perdeiitiiu 

ir bus per-

isz Vil-

kuris sziadien

Ticjei tėvai kurie iszleidže 
savo dukreles už vyro ir geidže 
surengti joms “poniszka ve- 
seile” lai perskaito kiek tokios 
Veselkos kasztuoje su pakvie
timu 75 sveczius: Užpraszymai 
ant svori bos $45; nuotakos 
szlelie $400; žiedai ir papiioszi- 
mai $175; kukorius $150; or * 
kestra $35. Bet kur valgis, ge
rvinai ir kitokį dalvkai.* Kiti 
vėla sako buk už 400 szimt u s 
galima parengti puikia svod-

Bandykit, jeigu galima!
g; 
bu.

Meksike raminsi da daug 
tamsybes ir tikėjimas in viso
kias raganystas. Prezidentas 
(’a lies 
padonu, mano pastatyti penkis 
tukstanezius valdiszku tnoks- 
lainiu. ypatingai kaiinuosia. 
kur tamsybe terp žmonių yra 
didžia use.

raga nystas.
, supratęs tamsybių savo

Amerike galima užkalbėt 
konia viską per paczta 
“Mail Order House.” 
diilžiauses tokis k romas Sears, 
Roebuck & Co., kurio turi kro- 

(’hieage ir Filadelfijo:, 
garsina buk pristatys anglis 
per puezta. Kas norėtu užkal- 
byt per paczta anglis isz flli- 
nois, liHliaiia Arba Kentucky, 
gales suezedyt nuo 1 lyg 3 do
leriu ant tono.

galima 
per isz

Dalia r

mus

susirinkimoAnt biznierių 
likos praneszta, 

buk Amerikonai kas metas isz- 
duoda 8 bilijonus doleriu ant 
automobiliu ir juju užlaikymo.

Brukselojė,

Ikz tosidk'surtips isžduoda du 
bilijonui ant pfrkimo nauju 
murzinu, o likusius ant patai
symo, 
t.t.

gazAdinos, garadžius ir

pa-

Mariavitu zokono 
keltas in Ryma.

n---------------------------- ;----------

Valgiu Gaminimas
<■ . • -. I , i < • a

Namu Prižiūrėjimas
* M* V a 1 •

Kožna moteris ar mergina 
privalov turėti aria knygif 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pre-

• . $1.50ke tiktai . .

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

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir deldiamacijos.

r

Vienas franzUzinis laikrasz- 
tis aprasze szifoki atsitikima:

Marijumi plauki1 linksmai 
laivelis. Sztai in ka toki atsi- 
musza ir net pirmgalys laivelio 
pasikėlė. Kapitonas Įiatemino 
po laivu dideli veloriba. Kapi
tonas Imdamas linksmo budo 
atsigryžta iii stirinyka ir tarė.

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

34.

— Ziurek, tasai rakalis al
kanas! Mesk del jojo j

Vieno dvarponio sūnus, var- 
iszsza ūktas 

in kariumene. Atsiuntė jis te
būk

gurbeli t’peikns, buv 
pomarancziii, gal nueis sau po 
k va ra bu.

Styrinykas paklausi, 
ribas nurijo gurbeli su 
raneziom, bet nesitraukia. Sty-

O

Apie Kare.
Tėvynes Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynes.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Rateliu Vainikėlis.
Szventas Petras. 
Lietuvio Daina. 
Isz Lenkmeczio Laiku. 
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile. 
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenktą Karalaite 
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Bamblzas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

Lietuvio Daina.

4

92 puslapiu. Aiaaki spauda. 
Spaudlnta ant drūtos popio- 
ros popierinoia vyramais.

PREKE TIK 29c.
Siuskite pinigus etempomis.

W. D. BOCZKAU3KA3-CO.
MAHANOy CITY, PA. M

A.4 zAgus ir duris.
tinkamai aptaisyti, neinleis iif 
namus 
Įima 
aptaisyt i 
kam bari ir virtuvė: 
reikia

t p
1

95% musiti. Jeigu nega
vi sus kambarius siotaife 

tai nors valgoma ji' 
Atsargiai1 

prižiūrėti ligoniu kam
barius, ypatingai jeigu liga už- 
krecziama. Sydrais apdangs-’ 
tyk valgomus daigtus namie ir 
krautuvėse.

‘Formalin’ yra pavojingiau
sias nuodas musėms. Iii toriel- 
kute indek puse vandens ir pu
se ‘formaliu,’ 

isz

vienas isz didžiausiu namu slideir gi? m

'>1 
i 
/ ..

M> M
Sydrais apdangs-*

4

iį
■ Įln

Iii

ir visus kitus?* 
kambario išž

‘ formaliu 
sk vatinius 
neszk. Kuomet muses neras ki
tokio skystimo turės gerti ‘for
maliu ’ 
kis nuo 
sems, 
susideda isz arseifiko.

Limpanti mušiu popiera su
mažina mušiu 
nors 
mo. įmones turėtu 'suprasti 
svarba isznaikinti muses pava
sario pradžioj ir nelaukti va- 
-a ros.

Kadangi gyvuliu meszlas su
teikia Įiatogiausia vieta musei, 
svarini kad prie tos vietos iie- 
prisigautu suaugusios muses. 
Rutinai reikalinga turėti tam 
tikras vietas kur kožna diena 
butu galima suversti meszla ir 
tas vietas gerai apdengti. Kuv 
nedaug randasi meszlo, tai to
ki meszla galima sumesti in 
tam tikras uždengtas tfkrynes 
bet kur randasi 
padaryti isz

vams gromata, imk jau esąs 
jenarolu; praszo t e va, kad al- 
važiuotu jo pasveikinti, 'l’evas, 
nuvažiavęs, rado simu visai 

i maskolium.
nesi- mit jo, tėvas už apgavima pa

kai! tu namon gryžda- 
batu neturėtum.”

ir invvko.
in Suims ale vėliaus tiesiog pasi

liko jenarolum, ir praszo levo 
kad vėl alvažiuotu jo aplanky
ti, bet levas, viena syki apgau
tas, lobaus neklausi1. Upeikas 
jenarolu tapes apsivedė su tur
tinga ir labai gudria pana. Pa
siilgęs levu, 
pats 
szvdamas už 
ma.

Kaipo jenarolas 
daug tarnu; užtat sulyg žodžiu 
viskas greit buvo aut kelio su
taisyta. Vienas batus valioja, 
kitas vežimą taiso, trecziasL 
arklius kinkė ir t.t. Pali jena- 
roliene klausia Upeiko: 
nepaįvažiuosi greitai, kur a<7

> * 4 4

žinodamas pagal keliu inkariti 
stulpiikus su paraszu:
kas jenarolas važiuotas nuva- 

pati,

o velo- 
pOma-

rinykas meti medini suoleli ir prastu
ta nurijo, nes 
trankia. Ka ežia daryt
S

niislindamas ilgai, griebė vien 
Kinczika už kojų ir i n me t a 
marias. Ir ta nurijo 
o nuo laivelio nesitraukia.

Tai ra kai is ne prisotytas! — 
paszauke kapitonas su nusimi
nimu ir paregėjus sena žydą ka 
susikūprinęs žiurėjo per tvore
le laivo ant didžuvio, griebe 
žydą už kojų ir verczia in ma
res.

sunu
Užpykęs

didžu vis
, gali pa 

kandyti laiveli. Kapitonas, ne< »
sake:
mas
pasuke tėvas teip

4 k

Kaip

didžuvis

Upeikas pasiėmė 
tėvus aplankyt i, perpra- 

pirma užpykini

Terminai Pmildiu
'laika vienos valandos. Ugnis padare Medes ant czverties mi 
lijono doleriu.

loszdama jeiiaroliene supinto, 
neszt kuodą 
ragana kad 

Atsise-

kad ir jai reikes 
peszczei. Pri vert c 
apsimainytu sėdynėms 
dus ant raganos violos, no tik
tai atsiėmė savo daiktus, 
riuos buvo 
savo vyro, 
rolione tolinus, 

t voros
I peikus 

nuėjo, 
vyne, pusipraszo 

nesisakydama,
ju, ir neklauso

Muses Ligų .
Nesziotojos

i)- nuo to stips. Saugo
ju vairi u nuodu mit- 

ypatingai nuo tu, kurie

sknitlVries kad 
ženklas*prasto namu vedi- 
Žmones

T

Na jeigu tasai velnes da 
ne bus prisotintas.
žinau kaip bus.

Knda didžuvis prarijus žydą 
neapsimalszino, pastanavijo su 
smigemi (harpūnais) nudurti. 
Didžuvi nžmusze isztrauke ant 
laivo, perpjovė pusiau ir ar ži
note ka vidurija užtiko?...

— Žydas sėdėjo ant suole- 
kinczikui pardavinėjolio ir 

pamaranczius!

tai jau ne

rasiu tavo tevvne.

4 4 Jei

sz va

4 4 Upei-

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau mano pusbroli Jo

ną Kancavicziii ir |>usseser<' 
Marijona Zatoriene, girdėjau 
kad jos vyras yra mires. Paei
na isz Suvalkų Red.. Vilkavisž 
kio Apskr., (?iesteriszkio Kai-

Pir

ir

mo, Vaitistos Karkliniu.

žiavo.“ O pati, važiuodama 
perskaitysi ir atrasi, kur mano 
tevvne.” Upeikas 
mas, szalije kelio stale stulpn- 
kus, 
4 4 

nuvažiavo. 
<r .-■> 
gana

važiuoda-

kur buvo
Upeikas jenarolas

Pake lijo

paraszytu: 
važiuotas 

buvo 
pintele, kurioje, sako, buk ra

gy vena ir moka visokius

| 4

miau gyveno Shenandoah da- ^va<b Ya^’M9janh ,al
bar nežinau 

ži 11(‘apie juos 
neszt.

kur.
meldžiu

Jeigu kas 
pra- 
(t.50

eli. Kancavicz
1092 Boulevard, 

Bayonne City, N. J.
_ ■ J .

Airtana Andrus- 
gvveno

Pajeszkau 
kevieziu gyveno apie Pitts
burg, Pa. Jeigu'kas apie ji žino 
meldžiu praneszl.

Wm. Barusevich
350 St. Pauls Ave.,

k li
bel irpraloszusi,

Iszvažiavusi jena 
tiktai

pa ra^za :

Savo 
vra

randu 
bailiu

jenarolas peszczias 
At važiavus in \ yr<> te

na k vy .
kad lai 

apie 
Upeika; bet dairosi, kame kas 
yra, ir ka jos vyras dirba. \<»r> 
ir nepažinstama pakeleive, bet 
matydami levai, kad jinai \ ra 
labai turtinga, priėmė 
done, ir vakare, 
riant, pasigyrė tėvas vieszniai. 
kad turi toki gera pieineni ož
koms ganyti, kad visas ožkas 
iszmokinvs masko'liszka musz 
tra. Ant rytojaus jenarolione 

įauga

ant
4 t

papratimuose 
bjauriausi insektai su ku 

riais žmogus 
nelik ginui 
gyvena,

muses

nes, 
mari i

ant

su guo- 
arbata ge-

A111 
žiuri per įauga kaip piemuo 

muszt ra vos.

susiduria. Muse* 
purvus bet juo.se 

ir apleidžia tuos pur
vus lankvti žmonių namus, su- 

ju valgi, ir nesziol i 
l< 11 i b i 11 e -

neszdamos 
ypatingai ant plan 

daliu, užkreczia- 
parazil u

kitus organ i sz- 
Kuomel muses 

palieka pur 
Kuomet tas

maistas dasiekia 
užkrėst i, ir gali ; 
isz daugelio pa

()

bjaurini i 
ligas. Namines muses 
ja valgio pavirszi, 
su savim, 
kuolu kojos 
mu ligų organizmus, 
kiauszinius ir 
kns 
lanko

purvus
s talus jos 

vus ant maisto, 
apbjaurint as 
pilvą, esame 
užpulti viena 
vojingu ligų.

Namines mu'ses
Retai keliauna dai'-

i ūda ha i toli

mas
(

daug, galima 
lentų platforma, 

kokia pėda nuo žemes ir pri
taisyti uždengala. Apaczioje 
li s platformos privalo būti isz- 
murvtas isz cemento indubi- 

kur galima laikyti apie
Iviejns ralius gilio vandens. Ir 
taip laikyti ta indubima kad 
butu galima tankiai iszplapti 

vandenine ryna. Žinoma 
prieis prie tos platfor

mos ir gali vaišintis bet kuo
met Ien a iszsivvstvs tuomet* I. *-
inpnls in vandeni po platforma 
ir prigers. Ta indubima galima 
iszplauti apie du sykius in san- 

, V <« ' • m* * 1—• • į < i» trr • * - - *

<u
muses

ryna. Žinoma 1

keliauna.
giaus kaip puse mylės nuo vei
simo vietos ir beveik visuomet 

apie du arba tris 
vardu nuo paėjimo

. ožkas muszlravos. Upeikas. 
kaip ir visados, Įndeides ožkas, 
botagu 
4 4 

sustojo iii eiles; vėl, 
jes, suszuko: 
Visos

vaite.
Apsaugo j i mas meszlo 

upes nėra taip'lengv^a-s daigtas, 
nes laikant nanfinius gyvulius 
neiszvengiamhi prisitėnka la
bai daug mėszlo ir mtisėS ghli 
vaišintis net ir laukuose, jei 
meszlas nėra gerai sutrintas iii 
smulkius szmotelius kas su- 
trugdo mušiu veisinima. Kur 
negalima apsaugoti meszlo, pa
tartina meszla aplaistyti kokiu 
nors chemikalu kad iszna'iki- 
nus mušiu 
vas.

Vienas tinkamiausiu chemi
kalu vra boraksas. Galima su 
j'uom meszla apiluirstyt’i ir Vė
liaus vandeniu apkrapinti. Tas 
sutrukdys iszsipėrejima muses 
kiausziniu. Tik turime supras
ti kad ineszlaks nuodytas sii 
boraksu gali Imti kenksmingas 
augalams jeigu
Tokiu budu reikia atsargiai 
vartoti boraksa 'kad neperdatL 
ginusia 
tęs

einant pro szali, sujudina orą. 
kad negali, nc'užcjes iii griūte 
le, niekas pro szali |>raeiti;o 
užėjusiam kiekvienam reikėjo 
su jaja kortoniis ioszti. Yra te
nai viena vieta, kur ta ragana 
atsisėdusi kortomis loszti vis
ką atima, 
sprunka 
neis.

Teip buvo ir su Upeiku. Jam 
atvažiavus ties ta triobele, pa
kilo audra, rodos kad dangus 

narolas, kaipo ir kiti, tūlojo 
užvažiuoti ir raganos nagnosir 
kliūti. Bobute kaip su kožnu 
svecziu, tei'p ir su jenarolu, el
gėsi. Tuojaus padėjo kortas 
ant stalelio, ir pradėjo praszy- 
ti jenarolo, kad 
loszti; tas nieko nežinodamas 

raganysta, nesi tolino 
(Jai būtinai, kaipo 

ponas, ir inprates buvo korto
mis loszti. Bobute, tuojaus at
sisėdusi ant savo vietos, padė
jo penkrubliu(‘ ant stalo; o ne- 
užsileisdamas Upeikas vėl ant 
ra penkrubline isztiese greta 
tos. ’P ‘ ‘
gus pralošze su ragana, - 
arklius, ratus, ant galo ir batus 
reikėjo palikti ir eiti pesz- 
cziam ir basam in savo tevisž- 
ke. Parėjės pas' tęva, gėdyda
mas sakytis, kad sūnus t’pei- 
kas, pristojo už piemen i pas 
Ieva ožkų ganyti, o ožlyu buvo 
penkios deszimtis.

Iszmokino jisai 
kaip kareivius, musztro. 
jis suriko: “Kažyvo prunt, 
visos ožkos sustojo iii viena ei
le, barzdas atstaeziusios stovi, 
nesijudindamos. Kad vėl suri

ką žyyo marsz” — visos 
ožkos sykiu trak, trak, trak..,;

jėiiarolięiK' 
vyro, važiuoju jėszkoti tuo pa
ežiu keliu, kili* buvo stulpeliai 
su paraSzu : “UpeikaU jėOAUb- 
lak važiuiUas nuVažiaVo.” PVi- 

raganoš t ribhele, 
turėjo apsistoti!, lies, mat Utidra 
pakilo, kaip ir kiekvienam 
praeinaitcziam; lucjjis in vidų, 
sėdo su ragana kortoms lOSžti';

I 1

pasilieka 
szimt us 
vietos. Jeigu 
kur nors, yra
plėtojo paezioje apieliukeje.

I ai i k e

Iii
Hilo 

muses atsiranda 
aiszku, jog iszsi-

ant

su
led’ tik

vienais marszl
kuris isz

k:-

supokszijes, su<zuko: 
kažyvo priuit!” Visos ožko-i 

s ūpo k sz <• 
kažyvo marsz.
barzdas pasta- 

eziusios, trak, Imk. Irak... Je 
naroliene. pažinusi, kad lai jo> 

atsidariusi įauga 
kelio

Jersev Cit v N. J. sa žeme maiszosl. Upeikas ' • ’ * * * ’ 
i r

Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlavicziaus. Jau ill^as 
laikas kaip nežinau kur jis ran- 

Man labai yra svarbus 
dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti ant 
adreso

Mrs. Antanina Kainick
' 325 E. Mt. Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO

Kanlavicziaus.

dasi.

padėtu jai

apie jos 
nuo kortu.

.‘R/e akeriu žemes su malūnu 
40x60 pėdu tris augsztaijr 60 
buszeliu didumo 'saidų maszi 
na. 28x36 garadžius, kitas28x36 garadžius
40x60 garadžius su sztoru, du- 
beltavas namas, elektrikai už

geni s biznis, 
nes

'-I

vestas visur —
Turiu parduoti
kitu bizniu. Namai ir garadžei 
randasi Maliantonga 
Skulkino paviete.
duodu kampini narna vidur 
mięstije Minersvil'les, Pa., 
riame talpinusi salimas ir gro- 
serszforis su 16 ruimais.
duo'siu
greitai pas mane.

A. T. Ighatovicz,
329 Sunbury Street, 

Minersville, Pa.
ANT PARDAVIMO *

užsivmu r

Valley, 
Teipgi par- 

nama
ku-

Par-
pigei *kas atsiszauks

Nauji namai Krackville, Pa. 
Preke $4,600 aht longvu isžmo- 
kesežiu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apio dauginus dasižL 
nokite ant adreso. '

V. Lapliiskas
601 W. Mahanoy Avė.

(t.f.) * Mahanoy City, Pa,

Ueip netik Upei kas pini- 
bet.

jis suriko:

tas ožkas
Kad

t t

ko: * t

Nesulaukdama

važiavus ta

f

“ Upei kai!
vyiųn, 
k lause:
riaus Imti jenarolum, 
ko, ar ožkų ”
nes savo paezia, 
kad ožka
nežinojo iii kur dingti. Bet pas 
kui jau prisipažino esąs 
num. Nuo to laiko ožkų jau ne 
ganė. ’Povas

pa-
t v (P - 

ar vais- 
Upeikas, paži-

<» gėdydamas, 
piemenim pastojo,

S -

su
I ‘ -

Tėvas isz džiaugsmo, 
kad tai jo snuus atsirado, kuri 
nesitikėjo matyti, pakele dide
li ba'liu, suprasze 
ežiu, ilgai baliavojo, ir man te
ko ten Imti, (ieriau, 
kartu su visais svecziais, nes 
asz mat buvau už virėja. Kaip 
asz gryžau namon, tai man po
nas dovanojo sziaudu 
vaszkine kumele 
raitė, popierini?

Važiuojant

daug sve-

valgiau
visais svecziais,

ra t us, 
, sviesto kepu- 
sukne, ir stik- 

perUiiius batus.
miestą, žydu ožkos apipuole ir 
suede man ratus; užsėda u rai
ta joti, nuo subines isztirpo ku
mele, užėjo lietus, iszležo mano 
sukue ir pati susząlaii; inejai; 
in karezema suszilti, isztirp 
mano kepuraite, 
vienu baltu, 
Tilžės
ta, sudužo, ir palikau be nieko, 
kaip neturėjau, teip ir neturiu.

i t 
palikau ant 
ir tie, einant 

mieste per geležies lil-
I)(“ I

(TO LIAUS BUS.)

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisniis, teipgi 
padirba kitokias legaliszkas po- 
pioras. Parduoda ir perka namus. 
InSziurina namus, fornyc&ius ir 
automobiliui nUo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

-—■-r   .... IĮ.. Į—.*-—

Amorikos-lszpanisz- 
kos kares muses nžmusze dan- 

negu kulkos 
karszt iige ir 

nuo tos

ginus karris'i u
Muses nesziiojo 
sziuitui kareiviu mirv 
ligos per nukreipiama užkrėti
mą.

Namines muses yra daug pa 
vojingesnes už uodus. Jos ran
dasi 
gvvena

visose pasaulio
klimat uos-1,

dalvse ir
gyvena visuose 
kur tik randasi žmogus.

M uses, 
szaliniu triobu, ir 
gali apbjaurint i 
maistu. Pienas

kurios

koki 
grei •

prieina prie 
prie stalu, 
bile

'beveik
(•ziausia užkrėstas ir daugeli-- 
karsztligos epidemijų ir nur
ėžiu paeina nuo pieninycziu 
kurios neturėjo tinkamus pa- 
rankumus isznaikinti atmatas.

Maistas nupirktas mušiu pil
uosi1 krautuvėse jeigu valgytas 
nevirtas, tiesiog ves prie ligos. 
Valgis gali Imti apibjaurintas 
po virimu. Kad nors paly 

bandome
bet del kilu neatidumo 
gyvastis pavojau sta- 

tvtas. Ir todėl mušiu isznaiki- 
uimas vra dalvkas su knriuom * I
visa apielinke turi tartis.

mušiu veisimo 
galima jas 
pirmu pir- 
vietas isz- 

reiszkia,
turi būti 

isznaikinti

nuo
neturėjo tinkamus

kiausziuius ir'ler-

tam vartotas', 
reikia

4

sargiai 
muses, 
kartais

at- 
isznaikint i

r*'.

> ilgai 
rasis,

Kaip 
plotai i 
isznai kinti, 
minusia reikia 
naikinti. 'Tas 
kiekviena apielinke 
szvariai užlaikyti, 
snkrovimus iszmatu ir meszlu, 
ir reikia prižiūrėti jog iszma- 
toms vra tinkama vieta. Kuo
met mes suprasime jog nuo 

muses atsi- 
tada bamlywiriie

m

nebus
t o< lel

tas

<>■ c

J“g

mes
mažiausiu purvu 
randa, tik
tuos purvus iszn'aikinti.

Visofe namines iszmatos turi 
būti laikytos in uždengtus in
dus, 
sės bet ir nepri'leis

kurie ndtik neprilcis mu- 
kitus bru- 

dus. Susirinki mA i ikzmatu dar
žuose yra priežastim irtusiu 
vėisinib.'

Sietais a p Uisy k namu lan-

suvartoti. ^emidir'bVs- 
Departamentas apskail- 

iiuoja kad jei bofaksO nepa
naudojama daugiau kaip vie
na švara 
biszku 
nuodyto meszlo yra sunaudoja
ma ant vieno akro žemės toks 
meszlas dirvos nesuglidiiis.

Jl‘i meszlo negalima apdeng
ti, ir negalima nuodyti, tai bt^ 
tinai reikalinga tankiai iazva- 
Ivti mėszlvna.

Visas laikas 
muses užima ntib 8 iki 9 dienu, 
bet nuo padėjimo kiauszinio 
iki iszsivystijimo in lerva už 
ima apie'4 diejlhs laiko/l^odel 
reikalinga isžinosti ntewzla 
nors karta in 4 dienai jei nori
ma nui'sos isziialįkinti.

—Foreign, Language Inf.? Service.

PARMOS!1 FARMGBl
Norinti apsigj’vehti ant 

žemiu Didžiojoj Lietuviu’ 
ninku Kolonijoj kur jaii"y4ra 
suvirsz 400 Lietingu apsipir
kusiu ukes, szioje apiėlinkbje.

ant k i dk vieno 16 kii- 
pedu meszlo, szitalp

i'szsiVvstėmo
« w

Asz žinau davrg gražiu rikiu 
aiit panii&vitnd. Norintieji

* J » .... ...

J. A. Ženikitis
R; 1. Bok 17.

paništvitud. 
pirkti atsiszaukit^:z (t.j]

M,

Foiiiitaiu. Mieli.
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Namelis Pustelninko
Giesme pabaigoje, Beat ūsas 

pridh’re:
— Vieszpatie iszklausyk mel

dimus Tavo vaikeliu ir iszpilk 
ant j,u savo palaiminimai

Visi’atsake: Amen

(•*4«t i' •

IIszrinkta Indi jonu
<■ t

Karaliene

szvisti, imsimės prie (Jkrbo. 
Potato pridėjo LtfitiUidlHt J i

Ih ie mano grinezios bus pasta-!
i
/ 
✓

r.
Dar suvis gerai nepraszVito, 

savo Otonu 
klūpojo ir siuntė pas Dieva 
karsztas maldas. Dėdavo jo už 
gera nakvyne, kurios nuo senei 
neturėjo. Vakar isz 
gai sznekueziavo su 
rium. Gera vakariene ir nakvy- 

vargingus
Otonas tuojaus už- 

savo pereiga ir

o jau Teodora sn

vakaro il
ga spodo-

ne sudrutino musu 
keleivius.
mirszo apie
vargus ir buvo kaip namie.

Po maldai inejo in stubolo 
Leitandas szventadieniuose rū
buose pasirodęs, nedrąsiai in- 
ejo atiduoti laba ryta pakelei-

vakar trip ilgai

seniui 
nesidavė.

su pirsztu 
Padėkavone

o kad rado atsikėlusius 
paszauke:

— Labas rytas, brangi poni! 
na ar gerai siIsejotos ? Asz jus 

užtrukdinau.
bot man dovanokite, nes neti
kėjau, kad laikas teip greit pe
reitu. O tu brangus kūdiki, 
sziandie, kaip rodos, tu gražiai 
iszrodai, kaip pauksztelis pa
vasario diena. Palauk tiktai tu, 
ežia tau bus rninu pas musjda 
sziandie surasi draugu, su ku
riais prisibovysi iki sotumui.

Ir Otonas pabueziavo 
ranka, noriais senis
Teodora už viską padekavojo.

O kad ji ilgai jam dekavojo 
Leitandas parodos 
in dangų tarė: — 
priklauso tam Tėvui, nuo kurio
viskas paeina, ka tiktai turiu. 
— Žinai ka poni ? Poni da szian 
dien mus neapleisi.
mes turime metine zobova. No- 
rilit mano mergaite 
melde, bet ir asz da ;
džiu. Jus poni su savo kanklė
mis visus palinksminsite. Kaip 
asz numanau ant jus, tai neat- 
sakvsite man tos malones.

Su noru Teodora ant to pri
stojo atsakydama: — Esate ge
ri žmones! Matau jusu szi ii lis. 
Kad tai Vieszpaties 
teip suteiktu idant galeeziau 
jusu kaime pasilikti ant visa
dos, taiqie teip puikiu ir miela- 
szirdingu žmonių, tuokart nie
ko nuo Vieszpaties Dievo neno- 
rėcziau. O jeigu nori kad szian- 
dien pasilikeziau, ant to noriai 
sutinku. Bet mano prieteliai 
atleisti man, jog asz nieko link
smo nedainuosiu. Nes po tai 
baisiai nakeziai visos linksmy
bes isz mano galvos iszgaravo.

Leitandas kaip žmogus aky
vas, suprato, kada vakar pa
mate Teodora, jog ji neyra isz 
prasto gimimo ir apie tai su 
saVo paezia ilgai kalbėjo; o ka
da dabar Teodora primine apie 
baisia nakti, tikėjo savo ma
nyme neklystas. Bet tuo laiku 
nedavė Teodorai suprasti, kad 
jisd'asipranta ir atsake:

— Norint poni linksmu dai
nelių nedainuosi, tai norint 
szventas giesmes, o tos bus pa
kalnes gyventojams naudin
giausios, ba norint bovysis, tai 
tik ir apie Dieva neužmirsz.

Dabar iszsivede isz kamarai
tes in didesni kambarį, kur ra
do visus beęirc ngianeziuosius 
ant zobovos. Kambarys žalio
mis szakelemis buvo iszkaiszv- 
tas prieangis teip-grbuvo pui
kiai papuosztas. 
maeziusi savo szveczius 
Na, brangus sveteliai, dovano
kite, 
kamaraite, nes žinote, kad mo- 
Jeriszkes triūsas nepabaigtas, 

į ir sziandien truputi pamigau 
įer ka ir pusiyczius pavolimiu.

Moterims tarpo 
bant. jau Otonas su Rožuka isz 
lituko namelio sienas kuisze ir 
takelius kvietkomis barstė.

pradėjo 
rinktojeo‘po valandėlei silsirin-

- ko labai daug:
ir takais SZVariai pasirėdė sku
binosi. Senis su savo paezia vi
sus maloniai sveikino, melzda- 
mas, idant sestu’po opomis. 

į Gražu buvo žiurcMi in tuos žtaio- 
/ lies, kilrie tarp'savos bbvijbsi 

kaijm broliai. Soniai sėdėjo su

nedainuosi.

Sziandie

1 jau jus 
svki mcl-

Dievas

Gertrūda pa- 
t a re:

kad negalėjau ateiti in

Netrukus žmones

saves kai

Visais keliais

t ' . . .
j seniais, piemens su

SI F
piemeni

mis, vynininkai sir vyniniu^ 
kais, o medžiotojai su medžio
tojais.

Vienas kitam pasakojo apie 
visokius atsitikimus laike ga
nymo, o kiti apie medžiokle ir 
tt.

Kada paregėjo nepažinstama 
su jos šuneliu, vienas kito klau
sinėjo, kas tai but do vieni tie 
svecziai, isz kur atkeliavo ir in 
kur keliaus. Paties gaspado- 
riaus neiszdrvso klausti^ Paga
linus jiems pasakė Rože, kad 
vakar eidama per kalnus ta 
ponia su vaikucziu rado pake
lėje ir parsivedė namo.

Visi pagyri* už tai Rožuka. 
Teodora pakalnes gyventojams 
labai patiko, nes kožnam žo
džio nepavydėjo. Teodorai atė
jo ant mislies. kaip lai ji savo 
dvare tankiai su savo pavaldi
niais bovvdavosi. Labiausiai 
su pakalnes senais gyventojais 
apie viską kalbėjo ir 
jos iszmintinga kalba 
ko prie szirdies. ()tonns-gi žai
dė su kitais at vykusiais ant tos 
zobovos vaikais ir buvo labai 
linksmas, kad rodos pamirszo 
apie praslinkusius savo var
gus.

kol e 
nesiranda tarp mus 
miegas levas I

ir sto
jo. Dabar prasidėjo zobova. Ka 
tik turėjo ant stalu pradėjo 
statyt. Visokiu kepsniu, kaip 
naminiu, tai ir laukiniu, 
kin1 vaisiu grnsziu ir obuoliu, o 
teipgi vynvuogiu.

Gero seno vvno 
stovėjo. Kožnas gardžiai gere, 

kaip vaikai vie-

viso-

bertainiai

Isz nieko jis 
kaip isz 
Pasakojo

liepomis iszsi-

visienis 
labai ti-

savo

visi susirin-Kaip matau
— tave Leitandas — bot 

i dievobai- 
Beatusas. Žadėjo 

man kaip buvo andai, 
ra i. pribus. Po teisybei, 
ve, takas nuo kalnu ne kam ti
kes, per ka susivėlino.
apsirgo ?

— Saugok Dieve, — tarė vi
si. Keli žiurėjo ton pusėn, isz 
kur jis turi*jo ateiti ir tuojaus 
paszauke:

— Žiūrėkite gi! tai jis! Ana 
kur eina. Eikime vyrai pasitik
ti!. Visi paszoko.

nusiskubino pirma. 
Paskui ėjo senesni, o 
Leitandas su Gertrūda, 
ka-gi vede Teodora ir Otoną.

Sutikus senoli visi suszuko:
— Sveikiname 'Povėli! — Be

atusas akimis per visus perve
dės szirilingai pasveikino. Lei- 
tandu padavęs ranka tarė:

— Na tai sziandien pasilink
sminsime, ba Dievas mums su
teikė ir orą dailu.

Motina pamerkė 
toji atvexle Teodora su Otonu. 
Kaip tik Beatusas pamate Teo- 

kad tai

vaikinai

jog t i k- 
senat-

O gai

Merginos ir

ant galo
Rožu-

Rožuka ir

dora, tuojaus suprato, 
yra pati kokio nelaimingo ka
rei vio, o potam Leitandui tarė:

— Na matai gaspadoriau, 
naujus

Tame dažinojo ko- 
atsirado.

Tada senis eme už rankos mer
gina ir tarė: — Vieszpatie! au-. 
ginkle ta mergaite savo malo
nėje ir suteik, idant dievobai
minga gyvenimą 
s inert i es ’

Kada jau visi sėdėjo po lie
pomis. Beatusas puikiais žo
džiais tarė:

— Mieliausi broliai ir priete- 
liai! Dievo /Ipveizda iszpyle 
ant jus visas savo malones. 
Sziandie isz tos priežasties 
linksminamės.

matai
szi meta Dievas davė 
svetelius.
kiti bildu jie czionai

vestu iki

savo 
isz tos

(Tž tai turime Į
Dievui padekavoti. Tada netu
rime jokios linksmybes, jeigu 
sau neprimenam, 
kas nuo Dievo paeina.
gi garbinkite Ji ir szlovinkite, 
dėka vok i te Jam už apturėtas 
gemdejystes ir melskite Jo pa
laiminimo ant kito meto. Kada 
padekavosite 
linksmintis.

[)h dievobaimingas senelis 
neperstojo kalbėjos o jau puolė 
visi rint keliu ir užgiedojo ant 
garbes Dievui giesme.

Kada visi’ giedojo iszgirdo 
nepertoli balsus ragucziu, bir
bynių ir szvilpypiu. 
ant deganezios ugnies mergi
nos ir vaikinai pradėjo bert 
kvietimą ir pasmilkino visa orą 
kvapam*. *

jog tas vis-
Perta i-

tada pradėsite

Tuojaus

karve

Visi bovijosi 
no teVo.

Tėvas Beatusas atsisėdo prie 
nepažinsi amos.
teip nesi linksmino,
pasikalbėjimo su ja. 
jam apie savo tolinta kelione, 
per ka Beatusas labai susijudi
no. Ramino kaip galėdamas, 
kad nesirūpintu, ir kad Dievas 
kuriuos iszbando, niekados tu 
neapleidžia.

Tuojaus po
gildo muzyke. Seniai paszau
ke: — Aa, vyreli! jau ir szokiai 
prasidėjo! ir nuslinko visi pa
žiūrėti. Jauniejei sukosi kaip 
viesulas, vyrai sau ir merginos 
sau.

Sztai piemenis pasirodė. Ve
dėsi savimi puikiausia
visokiomis kvietkomis apkai- 
szyla ir prioktam dainavo. Visi 
piemens ant gaivu turėjo vai
nikus. Kada paszoko, prasisza- 
lino.

Sztai užeina antras pulkas. 
'I'ai buvo vynininkai, žaliai pa
sirėdė, su raudonais kaspynais 
apsisage. Nesze su savimi dide
li gurbą su puikiausiomis vyn- 
vuogemis. Pastate gurbą prie 
seniu, paszoko valandėlė ir tie 
prasiszalino.

Kad sztai da vienas pulkas 
davėsi matyt, ant triubu balsu 
galima buvo suprast, jog tai 
medžiotojai atslenka. Buvo pa
sirėdė puikai, o kepures apkai- 
szytos paukszcziu plunksno
mis. Su savimi neszesi užmusz- 
ta ir iszkepta szerna, briedi, ei
ni ir kitokius žverik. Atnešze 
pastate tam tikroj vietoj ir visi 
leidosi szokti. Kaip katras pa
rode savo galingumu, kokiu 
yra medžiotojam. Ant galo ir 
tie prasiszalino. O kada visi 
pavalgė ir atsigėrė, moters pra 
dęjo maldauti Teodoros, kad 
užgiedotu. Teodora sutikus, 
eme in rankas kankles ir pra
dėjo giesme:

Kaip ore ant lengvu debe
siu

Žiba, tos žvaigždes del visu 
Kaip kožnas pauksztelis 

yr’ apžiūrėtas,
Isz Dievo rankos kožnas 

papenėtas,
Teip ir jo malone žmogų 

apžiūri
Ir toki, kurs nieko neturi.

Giedant buvo aplinkui tyku, 
atkreiptas in 

Ant kožno veido

m

<

Visi turėjo akis 
giedanezia.
galima buvo suprasti gilu susi
judinimą. Tėvas Beatusas sė
tojo tarytum nutirpęs.

Mislys jam skraidė pareigo
je. Aszara po aszarai byrėjo 
ant žilos barzdos. Žiurėjo karta 
in giedanezia, tai vela in dan
gų. Niekas nedryso jo dūmoji
mą pertraukti.

Kada žmones vėl nuėjo szokt 
ir kitokiais pasilinksminimais 
užsiimti, o tiktai Teodora su 
keletą seniu prie Beatuso liko, 
tada jis atsikvotejo, paantrin
damas paskutinius žodžius, o 
paskui taro in Teodora:

Brangi ponia, idant žino
tai kaip mano ta giesme suju
dino, tai gailetumeis

su
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Miss Jane Mayers isz Pryor 
Oklahomos, Indijonka isz sztn- 
mo Cherokee,

ss Jane Mayci J

likos iszrinlkta 
per savo tautieezius kaipo joju 
karaliene ant seimo kuris atsi
bus Ponca ('itV, Okla. Yrn tai 
pat ogi a use 
Ameri'ke.

I ndijonka visam

ga-kada mane sŲiutkas apima, ga
lėtu suraminti!

— t) kaip man but linksma, 
idant asz visur tokius žmonos 
galeeziau patikti, kaip ežia. Ne 
pailgam atsisveikysiu su ta ap
linkine, kas-žin kur mane ko
jos nunesz; su aszai’omis kelius 
laistysiu. Sunku bus man atsi
skirti! Czia man nuduoda, kad 
rodos esu terp savo giminiu.

— Ar ponia neturi paskirto 
kelio in katra szali keliauti ? — 
pa klauso Beatusas, ant ko Teo
dora atsake su aszaromis:

— Ak! sziandien nežinau kur 
rvto busiu, o rvto nežinosiu 
kur ir in katra szali eiti.

- • Na ka — tarė Beatusas
— ar norėtai 
ežia ant tolinus?

— Niekur man nebūt u teip
< •» ♦ I • * I * • 1' . •gerai kaip ežia — terp jusu. 

Kaip man rodosi, ežia, gale
eziau ramini vest gyvenimą. 
Mielai ežia noreeziau triūsti, 
pakolei Dievas kitaip nesuda
rytu. Bet, geras teveli, ar-gi tie 
mano norai galėtu iszsipildyti ? 
Ak, asz esmi varginga žmona. 
Jau gyventojai ir teip daug ge- 
radjystes man padare, o ka 
czia da dauginus turecziau no
rėt ’

— Tai jau asz ant saves imu,
— tarė Beatusas ir kėlės nuo 
suolelio; o elnes namelio gus- 
padoriu už rankos in 
kalbėjo kas-žin ka su j u om. Po
lam sugryžo linksmas. Leitan
das greitai stiszanke visus apie 
save. Visi norėjo kuogreieziau- 
siai dažinot, apie ka jiems kai-

Kada visi apsimalszino, 
pradėjo kalbėt:

— Mieliausi kaimynai szian
dien visi linksminamės isz dn- 
tirtos geradejystes nuo augsz- 
cziausio Tev\>. Ne vienas nega
lime pasakyti: ’‘Esmi be kam- 
puczio, esmi be duonos, turiu 
rūpesti.” Ta sztai ponia, kuria 
verkianezia matote, ji tai viena 
tarp musu tai vargdiene; nes 
neturi kampuezio, be duonos; 
veda gyvenimą vargingiausia. 
Kada sziandien musu sodybas 
apleistu, jau nakti turėtu mie
goti po nuogu dangum. 0 su
valgius duona, kuria gautu nuo 
mus ant kelio, turėtu vela badu 
mirti. Tėvas Augszcziausias sa 
ko: “ 
duokite pagelba adymui savo.

davė ir at- 
moteri su kūdikiu.

džiau-

rvto

ponia pasilikti

rodosi, 
vest

triūsti

O

pa sza Ii;

bes.

Bukite mielaszirdingi, o

Ir delto-gi mums 
siuntė ta
Mes sziamlienj teisybe, 
giames, o ta varginga ponia ru-

manės, 
bet ir džiaugtais! su manim. 
Kitados ja girdėjau in pat i gie
dodavau; bet kada ja dabar 
girdžiu arba giedu, tai mano 
szirdyje atsigaivina gailestis. 
Vienok darosi ir linksmu,r nes 
prijaiieziu, lutd rodos ja* kada* 
giedosiu, 
giesme
Janczim ponia, prirtaiim1 prie daug padhrys. Tada turime na-

peseziu apimta, nes mislija, 
kad su mumis atsiskirs; bet 
Įmes jai gulėtum ant visados 
pamaezyt. Paklausykite ka asz

tyta jos grincziuto^’O’ ka prie R/

O, ponia! su savo 
mane nulinksminai.

tikros dukters. Kas'ta giesme
moka giedot, ta isz džmugemo 
prie savo sairdies- spaudžiu. 
Kaip akz džiaiigttzinns, jei laike

pamaezyt. Paklausykite ka asz 
jums sakysiu; Visi, kurie ežia 
gyvename toje pakalnėje, im
kimės-iii drauge ir pastatykime 
jai grineziuku, Dang ranku

y veliame toje pakalnėje

mėlį. Ąr4ink#tę aut*tcsl
— Tinkame, tihkhmo! 

szuko visi su džiaugsmu. — 
Tuojaus • ryto, kada pradės

su-

statymo* reikes^ asz daduosiu.
—* Dieve jums padekJ*-^ 

re Beatusas, — 
dyste, padaryta dėb biedhos, 
bus pas Dievą nžraszyta aukso 
knygose. ••

' isz tos priežasties linksmy
be visus apėmė. Da niekad, 
kaip seniai kalbėjo, teip links- 
mahiiesibovyjo nėr ta motini 
apvaikszcziojima, kaip szi me
ta; Bot niekad; užtiesa, tokio 
svarbaus nuopelno nepadaro 
pinOsz Dievo, kaip tuo kartu.

Visos moters ir mergos ap
spito ir džiaugėsi, kad terp ju 
apsiliks. ’ Vaikinai spaudėsi 
prie (Mono, o vyrai rodavojo 
apie namelio stntyiUa ir miera- 
vo potnm vieta, ant kurios stos 
namelis.

Teodora teip džiaugėsi, 
nežinojo kas jos szird.vje daro
si. Tu dideliu 
niekados nesitikėjo, 
dievobaimingam seneliui padė
ka vot, bet nerado padėkavoj i- 
mui žodžiu. Antgalo, kada a- 
szaromis apsiliejo, praszneko- 
jo:

- Brangus

ta-
jutju mielaszir-

jog

geradejyseziu
Norėjo

prieteliai, tas 
augszcziausias Tėvas jums už
mokės. Praszysin Dievo, 
visame jums laimintu.

Diena pradėjo baigtis, o visi 
nelanko vėlybos nakties, pra
dėjo skirstytis namon.

Pakolei namelio nepastatė, 
Teodora gyveno pas Leitanda. 
Pamaczyjo ji jiems, 
Įėjo. Visi vyjosi, 
kožna darba numano. O Otonas 
t rumpume laike stojosi: gaspa- 
poriaus sunum. Nes buvo geras 
vaikinas, klauso senio; per ka 
visiems vaikams aplinkinėj bu
vo pavyzdžiu.

Da ruduo nepasibaigė, o jau 
grineziute buvot gatava ir vis
ką. savyje talpino, 'kas tik buvo 
reikalinga. Diena, kurioje Teo- 

insikrauste, buvo* link- 
Seni ir jauni susirinko 

ant inkurtuviu. O kožnas turė
jo del jos dovanas. Piemenys 
atnesze duonos, sviesto ir šiu
rio, vynininkai daugybe vyn
uogių, obuoliu, grusiu ir vyno; 
strielcziai visokiu žvėrių ir 
skrandu. Gertruda pristatė vi
sokius stotkus, kunu 
Stalu
Leilandas padare. Rože-gi pa
dare paklodei!, marszkinius ir 
k i t o k i u s d ra b u ži u s.

Apie tuos daiktus 
nieką nežinojo. Kada likos pul
keliu prieteliu nuvesta 
bele ir paregėjo tas visas dova
nas, tuojaus visu akyse puolė 
ant keliu ir dekavojo Dievui 
tais žodžiais:

— Pone dangaus ir 
kaip esi maloningu man šim
tai! Kaip dideliai rūpiniesi ma
nimi per tuos gerus 
Kad butu mano g 
cziau visam svietui:

idant

kame ga- 
kad apie

r
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dora 
sma.

reikėjo.
ir kelias kėdutės pats

Teodora

in stu

žemes,

žmones, 
aleje, szauk- 

“Tureki- 
te vilt i \7ieszpatyje, o Jis neap
leis jus!”

Po nialdai stojo ir žiurėjo in 
visas dovanas su džiaugsmu. 
O kada su Otonu visiems deka- 
vojo, kožnas nuo aszaru negalė
jo susilaikyti.

Tėvas Beatusas eme už ran
kos tarė: — Dabar, ponia, pra- 

idant užmirsztaiszau tavęs, 
apie viską.

Paskui atsigrožės in susirin
kusius tarė: — Turėkite pago- 
donej ta gera ponia; nuo jos 
daugeli galite iszsimokinti!

Teodora paprato toje naujo
je būtinoje. Tame namelyje gy
veno kaip pas Poną Dieva už- 
pedzkyjo. Visi laike ja didėlėje, 
pagodoneje. Isz laiko džiaugėsi 
jog bitą meta, kada apvaikšz-
Iczios podraugiai ir jos atkelia- 
vinia in ta pakalne.
j.■ (TOLIAUS BUS.)

SZVBNCZ1AUS1O3
'rŽ...
GYVENIMAS

MARIJOS PANOS,
•m. .

Vlm pllnaa apra m' aptoVitai " pflfiM aprassymta apto 
Gyvenimą Set. Marijba Panor 
95 purtapial
Praba an prbtanttau tiktai 35a.

w. D. BOCZKAUSKAS-CO, 
MAHANOY CITY. UA. ...
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TARADAIKA

Viena bobelių pažinau, 
Ir labai gerai žinau,

Jog kaip vyras in darba 
iszeina,

Tai per grinezias eina.
Praszo kad kas užfundytu, 
Ar kiek pinigu paskolytu, 

Viena mot orele jos pasigailėjo, 
Dave pusdoleri kiek turėjo,

Dinerke padavė kad atnesz- 
. tu alaus,

Mane kad bobele kiek at>i 
gaus.

Kada pinigą ir dinerke gavo, 
Tai jau nesugryžo kaip isz 

vandrax o,
Visur tokiu rasime.

Iii kur tik nusiduosime.

r>

*

Vienas didelei mokvtas, 
Nuo visu kvailiu vadytas.

Po griuez.es valkiojosi. 
In akis Visiems kabinasi. 

Mėgsta pamokslus sakyti, 
Noriais ne yra ka klausyti, 

Kvailiems gali bile ka sakyti 
Nes ne iszmintingus kvailyti.

Sztai nesenei atsitiko, 
Kaip in viena grinezia atvyko, 
Savo pamokslu pradėjo sakyti.

O ežia niekas

)

nenorėjo 
klausvt i.

Laminas didelis pasidarė,
Mokslincziu laukan iszvare.
Mat, norėjo parodyti galybia 

savo.
Bet mėlynus akidorius-gavo
Net per tris dienas busziuo-

sia gydėsi,
Isz žaididiu laižėsi.

Davadni vvrai ir inokvti, A •
Tai visur bus pagnodoti,

• Bei kvailei turgaus neturi, 
Kožnas kaip ant szunc žiuri.

x< x< iii
Vienam pleise ant laisnn 

vienu, 
Buvo po du salimu, 

O ir be laisnu nemažai szin- 
kavo, 

Visko ko tik norėjo ten gavo, 
Ir stiklais ir bonkutems, 

Su uzbonais ir dinerkutems 
O kad dabar visiems sustabdo, 

In koza kelis patubde, 
Ir po belą 2000 pastate.

Jau tik geda ir gana, 
Kaip nekurie ‘žmonis ant 

svieto gyvena, 
Suvis nepasitaiso, 

Ne ant ateities nepaiso.
Kaip kur lyg ausu in skolas 

inlenda, 
Ir jau noiszlenda niekada, 

Tada viskas nustoja, 
Kada žyd beriliu pastoja. 
Nuo pavietres ir vainos. 

Ir nuo žydiszkos apglobus, 
Saugok mus kožna, Ponia.

Skaitykite “Saule”

Naujas Didelis
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
Į60 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkma visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot.

žmogus 
Knyga 

puikiai drueziai apda-
• ryta kietais audeklincis 

apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

D. B6cxkW91ca**Co.
Mahanoy City9 Pa.

1

>

i
i
.1

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graboriui

MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja minteite 
ant visokiu kapiniu, Pagrabus paruo- 
azia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius del 
laidotuvlu, vonelių, kriksztyMu. ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.

vonelių,

J G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakorczin Agentas

.....  *1 ■ . I '•• ■ * <MM *••► ■«***•*»" •OmkmB*’ 4

Lletuviikkas Graborius
K. RĖKLAITIS
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Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes.

SI6 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

I 
t

$1,000 TIK UZ 60c.
Atsiunsk mums GOc ir gaust muso 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka

gedimo?

dusulio S

tas tukKtantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu 5U- 

Toks žmogus yra subirau-
kės, nelinksmas ir invairiu nesmagu- 
inu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi eiiafl 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekant žiu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir peczia 
skaudėjimo, patrūkimo,
(asthma), perszalimo, skaudėjimo pu 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapininiosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiun.sk 60c, tai gau’i 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, gnlvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet mus d Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogą. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuos# 
miestuose.

451 Hudson Ave.,
M. ZUKAITIS

Rochcater, N. Y.

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVI S ZKAS GRABORIUf 

I* BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numiratfa pagal Nau
jausia mada PifL praka. Taipgi 
pristato automobiliu Tteokfeiu 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dido* 
liūs ir mažius už plgiauda prako, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tol 
kreipkitės pas mano, nes esi saliu jta 
mis pigiau geriau parduoti negu kiti 
313-331 W. Centro SL, Makaaog CUf

.HP * IV 1l ik IfJ ‘h :l»

automoMlfaa

K
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CAPITAL STOCK 1115,000.00

f

II

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS 1628,858.33

|
L
M 
p

Mokame 8-oda proeanta ui ft 
auditu pinigu. Proeanta pridadam g 
'pria jutu pinigu 1 Sausio tr* 1 K 
Liepos. Mm norite kad ir jua ■ 
turttumat reiksią su musu banku I 
nepaisant ar mažas ar didaUa. K

H. BALL, PTtaidontaa. I
Goo. W; BARLOW, Viea-PflM. | 
Jos. B. FERGUSON, Kaubrius. |

W. TRAfiKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3
GRABORIUJ MAHANOY CITY

Jh n Gųi Va ULm <

Lakioja kunus numirėliu. PueattBu 
SStomobilius del laidotuvių klika** 

niu, veseliju, paalvatinijimo tr LU
12Q W. Cautra 5 L Mabtaoi Citjų t*,

1i11

j
11

I
,i'Wf
I

1

1

Ii,<

■įslį
I

15 
1 i ■ i 
I 
.1

■' i

1

13
■"II 

y 
M

I 
jį

I 
I , J
i
'I

Ii 
i

I.

I

"I®

,,

i
! ffll

j1!

4

I

,;ii
ril

■mi 
Ji
l'A‘i

Jį

liHjiĮ

I
1■I
II• J

,'sM
S1

griuez.es
Atsiun.sk


ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
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Dalybavo Paguldyme Kampinio Akmens. I
■ <»

Praeita sanvaite Read- 
kasiklos iszdirbo tik 4 

dienas, kiek szia sanvaite isz- 
dirbs tai da nežino.

— Bernardas 
sanvaite užbaigs 
apt iekoriaus. 
pasekmingai iszdave egzaminą 
priesz Pennsylvanijos 
jos departamenta.
tikras brolis aptiekoriaus \V. 
J. M ibius.

Juozas 
isz Midland, Pa., 

szvogeri Antena Pusza,
Prie tos pro-

“Sau-

ingo

Milus

Szcsziu metu Juozukas 
Vinco

szia 
mokslą ant 

Jisai teipgi jau

savo
913 E. Pine uli.
gos atlanko
les."

va I sti
ll i sa i v ra

Va iezika nekas 
lankosi pas

ir red y st a

Panedelio rvta iszkclia- 
in New Yorka p. Antaniene 

(naazle) Budrvvicziene, sztor- 
iiiukiene ir p. 
Auksztakaliiiene

Vizgi rd iene- 
sn vedusia 

dukteria Urboniene kur l’tar- 
ninko diena iszplauks iii Lietu
va atlankyti savo giminėlės ir 
pažystamus. Poni Budreviczie- 
ne važiuos in 
vietas. Laimingos 
da laimingesnio sugryžimo.

— Szia sanvaitia atsibuna 
ugnagesiu seimas Hazletone in 
kur ir musu kompanijos iszke- 
liavo. Ketverge bus didele pa
roda kurioje dalybaus irgnage- 
siai isz szesziu pavietu.

■f Panedeli po piet lik< 
laidotas
Silvestras Aidukaitis isz New
ark’o, N. J., kuris mirė praei
ta sanvaitia.
szeimyna užsiėmė laidotuvėms, 
nes czionais silsisi visa gimine 
ir senuko velinimas buvo silsė
tis drauge su jeis. Kūnas likos 
atvertas ant 2:15 Readingo 
trūkio ir gra’borius Traskauc- 
kas iižsieme laidotuvėms.

n-

6

Alvitą ii’ kitas 
irkeliones

•s pa
ant vietiniu kapiniu

Augustaieziu

KAM KENTĖTI?
.Nuo sekaneziu ligų: Ausies, Noses, 

Gerkles, Tonsils, Pilvo. Kepenų, Pū
sles, Inkstu, Viduriu, 
Be Apetito, Greito-valimo, Neuritis 

imc, Sciatic arba 
Rumatiznia, Lumbago, Galvos skau
dėjimu, Epipelsy arba nuomiris, Si
lpnybe, Svaiguli, 
Asthma arba Dusuli, Diabetes arba 
Geltlige, Moterų Vidurines ligos, 
Apaugimas Gerkles arba Goitre, He
noroides, Suszaldimas Galvoje ir ant 
Krutinės, Sunkus neatsikratantis Ko- 
■tlis, Paralyžas ir t. t.

Keletą gydymu atnnesz jumis grei- 
palengvinimu ir gal beabejones 

visiszka iszgydinima.

Dfl.DOM. J. DEVER, D. C. 
139 EAST CENTRE STREET 

Ant Antro Floro Hehn Name, 

MAHANOY CITY, PA.
VALANDOS: 10 ryte iki 8 vakare. 

SUBATOMIS iki 1 vai., popiet.

k- bile kokiam padeji

Moterų

Apcndesitis,

Lovos Szlapuma,

r R^idini; 
linus .

CEASHORE 
O ATLANTIC CITY

OCEAN CITY, Etc.
16 Dienines Ekskurcijos

KETVERGAIS
25 Juriiaua, 9 ir 23 Liepoc 

6 ir 20 Augusto, 3 Septemberio 

Dubeltavas $7.20 Tikietas 
Tikietai geri ir ant Pullman karu 
damokant regulariszka Pullman 
preke.

ISZ MAHANOY CITY 
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcijos (pridedant ta 
treina kuris apleidžia Williams
port 11:20 naktij priesz tai.) 
Galima sustoti
važiuojant įr grįžtant. 
Apie da

Philadelphijoje

aus informacijos pasi
klauskite ant visu Rcadingo gele
žinkeliu stacijų.

PANEDELI 29 JUNIAUS
Specialiszka su palydovu ekskur- < 
cija per 4 dienas in Washington a, 1 
D. C. Visi ekspensai apmokėti. ? 
Apie daugiaus nfotmacijos raszy- < 
kito pas. G. O. Roper, D. P. A., J 

Williamsport, Pa. <

J^dlngo GeleMnkelio^ j

sūnus Vinco .Janulevicziaus 
917 \V. Coal ulyczios, likos su
žeistas per automobiliu kuria
me važiavo Antanas Leskos- 
kis. Nelaime buvo
gojama nes vaikiukas pats už
bėgo prieszais
Nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
ti.

neiszsisau-

automobiliu.

Edvardas Blnvas, trijų 
8 W. Arlington uli., li

kos sužeistas per strytkari. 
Ant giliuko vaikutis tik mažai 
sužeistas.

metu, 221 
sužeistas per

Tamaqua, Pa. f Aleksandras, 
21 metu suims Aleksandro Za
karausko, 512 E. Union uli. mi
re Nedėliojo Pottsvi'lles ligon- 
buti sirgdamas szirdies irjnks- 

ligom. Velionis paliko di- 
nnlindimiit

tu
delium
brolius Antanu, Juozą, Vinca;

A nele,
Laidotuves atsi-
rvta su bažnvti- • 6

sesutes
M argarieta. 
bus Seredos 
norus apeigomis.

lovelius j

Marijona ir

Midland, Pa. — Szis miestas 
randasi Beaver paviete, kuria
me randasi plieno ir 
fa įnikai, gyvima tik 
s ze i m v n os L i e t u v i u.

geležies 
penkios

Middleport, Pa. — Diena de- 
lekda-szimta Juniaus garnys 

mas pro musu miesteli paliko 
drūta ir sveika sūneli ponstvai 
Antanams Zokaitiems. Sūnelis 
ir motina sveiki.

pro musu

Hazleton, Pa. — 
linkiniu 1 raukosi

Po szia ap- 
keli apgavi

kai parduodami paprasta stik- 
Jau daugelila už deimantus.

kvailiu tokiu budu apgavo. Tie 
patys apgavikai 
tai Vlatla Sziukovski 
month kuris pirko tnju

net už 4,000 doleriu.
Jeigu in kur pasisuks tieji* dei
mantinei kupezei tai 
gok i tęs.

apgavo koki 
isz Ply- 

“dei-
mautu r j

apsisau-

Cleveland, Ohio. — Birželio
5 d. apie 5 vai. vakare, S 

ligonbutyj mirė vietinis biz- 
pažinsta- 

Lietuvis J. Valaitis. Kai} 
sako,

v. Jo-*
no
nierius ir daugeliui 
mas
daktarai sako, mirtis 
nuo pneumonijos.

Palaidotas 
bažnytinėms apeigoms, 
vaujant keliems destekams j< 
pažinstamu, szeimynos nariu ir 
draugu.

Paliko naszle žmona
10 ir 4 metu, 

dideliame nuliūdime. —D.

Birželio

ir dvi dukteris,

)

paėjo

S d. su 
dalv- a 

)

Elena

ANT PARDAVIMO 
GREITAI.

Tuszczias namas po Xo. 325 
W. .Mahanov Avė. Locnininke 
geidže greitai parduoti nes ap
leidžia miestą, 
tuojaus po: (L,j.2

No. 32(j \\'. Pine uli., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO

ff'

Atsiszaukitc 
(t,i.23

dideli namaiPuikus dideli namai, ant 
dvieju familijn, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo.

(tf)

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

1.1.

PUIKI MALDA-KNYGELK 
“ANJOLAS SARGAS*'

Vitos reikalingos maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta mlnksatais

•karinai* apdarais, auksuoti krasstal. 
Preke su prisiuntimu tiktai 81.80.

W. D. BOCZKAUSKA5 - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Visi pirmieji katalogai dabar yra negeri. 
Bris katalogas užima visu anų vieta. Todėl 
užsisakykite knygas tik isz szito katalogo.
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i
No. 184 Puiki Istorija apie Malū

nas girrloje. 77 puslapio.
No. 185 Juokingas 

apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. ....

No. 187 Keturios Istorijos apie 
j Kapitonas Stormfield danguje, Pabėgo 
| | le, Kas-gi isztyre, Prigautas vagis. 66

- 1H 
apraasymoa 

46 
Us

t
r

II

Mylimoji Atrasta
numirė 

t arėdamas
apsipa-

Vieno jaunikaiezio 
tėvai. Jaunikaitis 
didelius turtus norėjo 
cziuoti bet tame mieste kuriam
gyveno, nebuvo nei vienos mer
ginos katra jam butu pasidabo
jus. Prasze Dievo kad jam duo
tu nors viena adyna pagyventi 
su tokia moteriszke kuri 
butu meili,
koti meilios merginos, 
mas keliu sutiko 
gražia 
baltais rubais. Nudžiugęs pra
dėjo dainuot i. 
t

jam
Paskui iszejo jesz- 

Ejda- 
viena labai
apsiredžiusemergina

Sztai mergaite raudona.
Del mano meiles atsiunsta!
Mergina užklausė jo.
— Kur ejna jaunikaitis.
— Einu jeszkoti merginos 

graži.kuri man butu graži. Musu 
mieste nėra tokios. Asz jau es
mių metuose norecze 
cziuoti. Prasziau 
norint viena valanda 
būti draugo su gražia mergina 
pakol numirsiu.

Mergina atsake.
— Jaunikaiti, tai asz busiu 

tavo pati!
Jaunikaitis apt to tiko ir par

vedė ja in savo namus.
Kada perėjo 

katra prasze Dievo, persimaim 
staiga gražioji mergina in sena 
ir baisei negražia boba.

Jaunikaitis perpykęs, pradė
jo ja baisei koloti.

— O tu netikėlė, 
sukrividijei ir 
ne 1

Bet j i ji atsake:
— Tu pats save 

prislėgdamas priesz 
prisiekei man ir dabar jau ne
atsikratysi manės. Turi eiti su 
manim ir ne paliksiu tavęs.

kuri pa-

apsipa- 
Dievo, kad 

gaueze

valanda, apie

apgavau
apmonijei ma-

apgavai, 
Dieva

Buvo tai smertis, 
omus (dalgi nukirto galva jau- 

nepaleido. 
tas visada

nikaieziui ir jau ji 
Kas daug renkasi 
blogai nusirenka.

1

ANT PARDAVIMO

Mieste Ashland, Pa. didelis 
naujas namas su salimu arba 
galima paversti ant hotelio, 15 
fuimu su visoms vigadonis. 
Geroj vietoj ant didžiosios uly
czios, prie kampo kur sueina 
karukai isz visu apielinkiu. 
Boto didumas 50 per 125 pėdu. 
Teipgi garadžius del trijų au
tomobiliu. Kasyklų darbai ar
ti. Atvažiuokite pamatyti arba 
kreipkitės ant adreso

Ant. Geraitis
201 Centre St.

Ashland, Pa.

(t.49

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

Šerias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. 

Merchants Banking Trust O o, Banka moka 3-czia pra
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir esedina. Dėkite savo pinigus in Britą Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

i

ISTORIJOS, PASAKOS, APYSAKOS IR T. T.

Ir

ii

i

Prezidento (/odlidge’o 
dalybavo paguldyme kampinio 
akmens po nauja Theodore 
SI one 
ne, kuria pastate T. Stone ant 
atminties savo mirusios duk
ters.

iiauja 
ligoniui t ia AVasliingto-

Vaiku Pasaulis.

No. 120 “Tiikstanlls Naktų
Viena” Puiki didele knyga. 27 Ara- 
blszkoH istorijos. Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms JI labai patinka, 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta poplera. Drucziai ir pulkei ap
daryta 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 
colius.
kasztns. Pirkite o nesigailėsite. 82.00

No. 122 Kapitonas Velnias. Pul
kus apraszymas, didele knyga, 404 pus 
lapių, popierinei apdarai. - 81.00

No. 124 Prakeikta, meilingas Krl- 
tnlnallszkas apraszymas, 202 pus. 85c

No. 125 Valdelota, 
pirmutines puses szimtmeczio, iszlmta 
Isz Lietuviszku užlieku. Su pavei
kslais, 177 dideliu puslapiu. - 85c

No. 127 Tris istorijos apie Neva
lioje pas Maurus, Vieszkello Duobes, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 25c

No. 128 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp valku ir mllekia visus 
lygiai. Veiniszkas kaziravlmas. Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia. Stebu- 

Kreslas. Nelaiminga

Puiki didele knyga. 
Istorijos.

704

audekliniais iszmargintais

Mes užmokame nusiuntimo

apianka Isz

paveliji-

aficieriai, bet 
leidimus gali 

kurias ge-

klinga kuczia.
karalių ir Jo vienturte duktere. Nela
bas vyras.
pas grafa. Užkeikta ukripka. Del tu
ka ketina antra karta apsipaeziuot. 
Pikta Onukti.

No. 130 Penkios

Prakcikimas. Delegatai

| puslapiu. - - - - lie

No. 188 Istorija apie Markus ir 
Aurellanas pulkus apraszymas. 
puslapiu. ....

No. 189 Keturiolika istorijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar
gume in balta vergija. Puslaū-gavenia.

116
Mo

No. 151 Tris istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus aunu ir razbaininka. 62 pus. vieszpats Jėzus ir mlszko medžiai,
Preke - - - - 15c

No. 152 Penkios istorijos apie Do
žvake. Del pirsztinlu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvalgt-

ras gyvenimas, Priversta linksmybe, deBJr hitus dangiszkuo kimus. MmsI* 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už ąavo poną, 
puslapiu -

No. 153 Tris istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolel Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 154 Dvi istorijos apie Vladi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.

No. 155 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! In Szvenfa žeme, Beda, Tamsunus 

58 puslapiu.
istorijos

plrgauna.
No. 158 Penkios

L

»

61 
15c

15c

loC

15c 
apie

Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas. Gromata prie Motinos Dievo.
Juokai. 60 puslapiu. 15c

No. 157 Pulki istorije apie Jona- 
sza Korczaka. , 262 puslapiu.

No. 158 Tris istorijos apie Anglo 
rlus isz ValencIJos, Kožnas daigias tu- 

Ka pasakė katras pa

35cPennsylvanijos ‘ ‘ Kūdikiu 
Ukes,”

Kūdikiu pansijonai PennsyL 
vanijoj turi iszsihnti
mus isz Valstijos Departamen
to Public Felfare Bureau, sulig 
vėliausiu gubernatoriaus pasi- 
raszvtu aprūpinimu. Leidinius 
pirmiaiis turi patvirtinti vieti
niai sveikatos 
mažiose vietose
patvirtinti y pa tos, 
rovės Departamentas paskyrė. 
Sulyg sZjio akto, visi kūdikiu 
ukes ir pansijonu 
būti užregistruoti.
Nukreipimas Nelaimingu At

sitikimu New Yorke.
Valstijos Dhrbo Departamen

tas raportavo kad beveik 2,000 
vaiku buvo sužeisti New Yor- 
k’o fabrikuose per metus ir tas 
privedė prie geresniu aplinky
bių vaikams.
Depart ament qs, 
Departamentas ir 
Sofety iszviso reikia nukreipti 
nelaimingus atsitikimus.
Motinystes ir Kūdikystes Ak

tas Rhode Island’e
Rhode (slatidas priėmė fede

ral! motinystės 
akta. Dabartiniu laiku

akto, visi
vaikai turi

Valstijos Darbo 
Apszv i etinio 

Bureau of

ir kūdikystes 
43 val

stijos ir Hawaii yra priėmė ta 
akta ir bendrai veikia su val
džia.
Vaikai Krutamuose Paveiks

luose Vokietijojo.
samdvma 

'vai-
Policija uždraudė 

krutamuose paveiksluose 
ku neturineziu trijų metu senu
mo. Nuo trijų metu iki mokyk
la lankancziii metu vaikai pri
valo gauti leidimus isz polici
jos. Lankantieji mokyklas vai
kai gali dirbti krutamuose pa
veiksluose tik kuomet mokvk- 
los uždarvtos.
Vaiku Mirtingumas Škotijoj.

Sulyg vėliausiu raportu isz 
Scottish Registrar General, 98 
isz kiekvieno tukstanezio kūdi
kiu gimusiu Škotijoj 1924 me
tais mirė priesz sulaukiant pir
mu metu amžiaus. Ta rata yra 

nuo kares laiko. 
Su vien v tose Val- 

rnirtingumas 
isz kiekvieno 

F.L.l.S.

mažiausia 
1923 metais 
stybese kūdikiu 
buvo 77 vaikai
tukstanezio gimusiu.

ANT PARDAVIMO

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
Hzaukite in “ Saulėti ** ofisą.

EKSKURCIJA IN
NEWYORKA 

NEDELIOJ 28 JUNIAUS 
$4.00 in ten ir adgal 
Apleis Mahanoy City 4:40 ryte.

Grįžtant apleis Jersey City nuo 
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare. 

Eastern Standard Time.

RaHxoad
•BelUate Black. IMamoad

Istorijon apie

85c 
apie apie

Toj paczloj knygelėje 
randasi s šitie apskaitymai,

Vlsp-

Preke tiktai 25c. 
istorijos apie 

Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybe veda In laime, Szaltiszaiti, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios Istorijos apie 
Karalaitis Ir ubagas, Anzelmas turkl- 
noja nevalioje, Javorovas ir jo kliūtis. 
Apie kupeziu kuris norėjo pigiaus dar 
6inlnko. 182 puslapiu.

No. 182 Szeszios istorijos
Deives, Juokingas apraszymhs, Proku
ratoriaus priminimai, Szeparką,. Pavo
jinga klaida, 
teip-gi
Dievobaimingas auginimas vaiku,.Aky 
vos žinios, Vainos preita szimtmetije. 
Didžiausi tiltai, Planetos. , Apia svei
kata, Geros rodos. Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu.* - - 25ę

No. 133 Septynios istorijos apie 
Smertis Valterio. Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu pačiu (Dzukiszk^J), Ke
lios pasakaites apie čigonu#,
klos, rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir t.t, 
knygele. 88 puslapiu. - 20c

s

No. 135 Sziuplnts puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinąs! sekanczlos 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na
talėje, Kandidatas ant a^sipaczlavimo, 
Dzūkas iszvadavo savo pacz.ig Taba- 
Iderka. Kaip žydas moka geszefta pa
daryti, Pasaka apie arkluka-kupruka, 
teip-gi koletą Juoku, geru rodu ir t.t 
48 puslapiu. - - - 15c

No. 186 Sziupinls puikiu skaity
mu (Treczia dalis) talpinąs! sekanti 
skaitymai: Ha isz maisto iszllns, apie 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, teip-gi juokai, 
rodos trumpi pasakaltymai ir t. t. 
puslapiu. -

No. 137 Tris aplsakos apie Pinin
gai galva-žudžiai, Ražanczlus iszgelbs- 
tl nog smert, Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi szposelel, kaip traukt giliuknin- 
gai einiki Ir kiti szposelel. 
Preke -

No. 138 Penkios istorijos. Apie 
Burikc ir Burikas. Kareivis ir velnias, 
Kas man nakci neįtiko, dzūko pasaka. 
Užliekos isz senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiai. - - 25c

No. 139 Dvi istorijos apie Gyveni
mas vargdienes, Meile kudykio, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu. - - 15c

No. 140 Pulki istorija apie Kantra 
Alena. Motyna eiles. Gudri Merga ir 
vaitas pasaka. Pasiszventiraas kunigo 
Istorija isz kares. Vargszo paskutinis 
skatikas. Keletą juoku. . . . 25c.

No. 141 Istorija apie Sierata, pui
kus apraszymas. 119 puslapiu.

No. 142 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Sziauczius, įsitikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo- 
szalija, Vaidutis, Galinga szoble, Moti
na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus. 
Preke

No. 148 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininka. 45 puslapiu.

No. 144 Keturios istorijos apie 
viena motina, Valkucziu plepėjimas. 
Gražia Haremo nevalnlnke, Luoszis 
62 puslapiu. - - ' 15c

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuuo. 58 pus. 
Preke - - - ■ - . ' 15c

No. 147 Tris istorijos apie Tris 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Apsklalb 
tojas. 63 puslapiu. - • 15c

No. 148 Penkios istorijos apie Sū
dai Dievo, Sūnūs Stalorlaus, Iszgydin- 
tas, Budelis X, Kunlngalksztls ir Pie
muo. 60 puslapiu. - - 15c

No. 149 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis

Labai smagi

52 
15c

52 pus. 
20o

16c.

- 85c

15c

ri savo vieta, 
cziuojas. 76 puslapiu. - 20c

No. 169 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - - - 15c

No. 100 Dvi istorijos apie Balsi 
žudtnsta ir apie Urlika razbaininka. 
43 puslapiu. _ _ - 15c

No. 101 Penkios
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas Jio aunu dideli 
gallncziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnierl ir apie tai kaip giltine pasili
ko ka'iluocziu, Raganius. 61 pus. 20c

No. 162 Keturios istorijos
žmogus sudije o Dievas valdo. Du kart 
žudinsta, Rastlnukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c
... . No. 168 Pasiskaitymui knygele: 
Nauji metai, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteros Iszmln- 
tipgesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerlkonlszko valkatps. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nekurie žmonis tiki.
lietuviai amerlke praleidžia szvente 
Užgymlmo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susl- 
rinkimuosia ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
glliukningos dienos. Žmonių ekaiezius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 165 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus.

121 puslapiu.

In ka
Kaip nekurie

susl-

veils. G r spas. Ėgli, arltuolas ir uosta. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szlmtu puslapiu. .... tbe

NO. 190 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto. Mistras Ir Kro- 
peszlus, Kampelis duonos, Is# ko dide
li ponai. 105 puslapiu. • Ms

No. 191 Tris istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant pro
to, ir keletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu. - - -

No. 192 Penkios istorijos 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis, 
Lezorius, Narsi mergina, Ulvydus vy
ras. 137 puslapiu. - - M«

No. 193 Septynios Istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelel pono Mor 
kaus, Du ar keturi. Svietas dvastu, lės 
reiksztas razbalninkas, žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. - * 88s

No. 191 Asztuonlos istorijos apie 
Pranuko nelaimes. Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Sziauczius di
deli reikalai. Senelis, Dienos kentsjl* 
NantoJ, Netobulas žmogus. 
Preke ...

No. 196 Tris istorijos Budus Pai
kiaus, Isz klausyta malda vargato, 
Geras Medėjus. - ifc

No. 197 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne kai 
bėk. senas žmogus pavojuje, Namu sū
dąs. Kvailas tikėjimas. Karalius či
gonu, Istorija isz 1795 meto, Nedora# 
ponas. Girtavimas. 122 pus. - 95c

No. 198 Devynios Istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe. Va
gis kiauszlniu, No yra to pikto kad ant 
glaro nelszeitu. Kaip Jonlszkel pavogė 
naktini sarga. Atidengta žudinsta, žmo 
gus be szirdies, Uimlrszo, Iszgelbeta 
per kallninka, Kaip poną# Raukfall# 
atsivertė, Stebuklingas akmuo. Ir Mug 
kitokiu pulku skaitymu apie' 109 pus. 
Preke ----- fJe

199 Septinio# istorijos apie Do
rybe ir mielaszlrdingumas. Paskutini#

n

a

t

Kaip Kuzma Skripkorius liko turtingu 
ponu. 78 puslapiu. 7 - 20c

No. 168 Tris istorijos apie Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Valdulis, Atmo
kėsimas kunigo. 47 puslapiu. 15c

Ne. 167 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. ... lie

No. 168 4 Istorijos: Mocziutes pa
sakojimai, Pasaka apie maža katiiuka. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalna apisakele. Preke 15c.

Ne. 170 Tris istorijos apie Pavei
kias gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Je- 
rubausko, Osieczna. 40 puslapiu. 15c

No. 171 Tris istorijos apie Velnls 
akas malūnas, Kaip studeatas lojo o 
maluninkas pabėgo, Stebuklinga puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - - 15c

No. 172 Penkios istorijos apie Ran 
Nedaejusia žudinsta.

47 puslapiu.

ka apveizdos. 
Paskutine vale motinos, Pakutninkas, 
Ar paszaukt tęva zokontnka Bemadi-

61 puslapiu. - - 15c
Ne. 178 Keturios istorijos apie

žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau
ki je. Alute duktė kun. Kerniaus. Bo- 

64 puslapiu.

na.

Nihilistu. naktį.
15c

ksztas ant salos Dago.
Preke - - - - 20c

No. 174 Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas kuczios

61 puslapiu.
No. 175 Tris istorijos apie Raga

na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir Ste- 
74 paslepiu.

I
baklas. 74 puslsplu. - 20c

I

No. 178 Dvi istorijos apie Joną Ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - 15c

No. 177 Asztuonlos Istorijos apie 
Dede isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dses (Dzukiszkai), Viena nedele teisy
bes, Iszgydintas, Nedoras dede, Atsi
gavo, Valkata, Pauksztelis Jezuso, telp 
gi keletą juoku ir kitokiu paskaitymu. 
48 puslapiu. - - - 15c

No. 178 Keturios
Duktė akmenorisus, Klara, Nusprens- 
tasis. Ant kiek užlaiko moteres pasla- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 179 Penkios istorijos apie 

Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tamas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu. - 15c

No. 188 Tris istorijos apie Kaji- 
mas, Drūta# Petras, Nuogai!#, 
puslapiu. - - - •

No. 181 Tris istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė. 
Preke - - - .

No. 182 Tris Istorijos apls Jon«-

Istorijos apie

pti.

62
ISc

62 pus. 
IkC

Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus, Spekulantas, Kryžius prie upes
<5 puslapiu. - - • ■ . 15e

No. 150 Dvi istorijos apie Dvarine 
Pana ir Apie Balsi Istorija. 61 pus. 
Preke • • - 15e

vielos, Doras Vaikinei!#. 60 puslapiu.
Prak........................................................ lie

No. 188 Puiki Istorija apls Buki
na# nedora žvda. 186 Dualiniu.

pinigas. laisvo. Pražuvo mlszkal. Ap
leista nasziaite. Jeszkok* aukso Sziri 
dyje. Ijipe ir vyhuoges. Preke 28ė.

No. 200 Asztuouio# istorijos -gple 
Barbele. Mokytoja. Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas svellko Ir serganetio ku
dykio, Herodas boba, Kas ‘nepažinsi# 
Dievo tas nepaž Ineta tėvu,' Per tamsy- 
sbes in szviesa, Pasitalslas prasllengė 
Ils, Duktė malkakerczlo .121 puslapiu. 
Preke - - - - 25c

No. 202 Vienlollka pnikiu Istorijų 
su paveikslais. 
Nuliūdimas Tėvu.
Isz Akyvumo, Su Dievo, Grigo Kalė
dos. Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mallach, Paskutinei Val&doi, Slaptybe 
gymlmo muroisle Dievo musu jame 
atsigymlmo. Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusiminimas seno jaunikio. 
Suvirez 100 dideliu puslapiu. - - 25c

No. 208 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 205 Penkios istorijos apie 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kam 
tszdavinetl pinigus, Girrios sargas. 8a- 
nu ir Dukterį.

No. 206 Tris istorijos apie Kub1« 
go Paslaptis, In Merlka, Pakaruokli t, 
220 puslapiu. * - ♦ - ' -M#

No. 207 Pasiskaitymo KnygsUl 
Kuczios - Žemaites Vaizdelis, Gudros 
Piemenelis Graži Senovės Pasakg, 
Isz ko susidarė anglis, su paveikslais. 
Kaimiecziu 
Kokeis budais apgavikai 
žmonis. Prietarai ir Rurtai. Keletą 
juoku ir paveikslu............................. 11c.

Apie DltaugsmaH ir
Kalėdų Valgias,

83 puslapiu. - lMe

Aimanavymai, eilda.
apgauna

arba pradžia

10c

Yra tai bn
• 10c

Kitokios Knygos.
No. 208 Abecela 

skaitymo ir raszymo del Liatuviszkn 
valku. - - - y ]|c

No. 213 Morallszka Kabala kati* 
iszdeda žmogaus ateiti.

No. 214 Tikriausias Kabalas arba 
atidengimas paslapcziu ateitos su pa- 
gialba kazirom - - - * 10e

No. 215 Tikriausia Burykla su<lo- 
fo cigonka isz Egipto, 
rykla del vyru ir moterų.

No. 221 Kvitu Knygele Draugy
stėms del iszmokejimo pinigu ligonia
ms. - , - « . tho

No. 223 Kvitu Knygele Draugy
stėms del Kasierlaus nog sudėtu pini
gu ant susirinkimu. * - Me

No. 224 Randu Knygele locntni- 
nkams stubu del uiraszymo užmokėsi
mo raudos. - - • ie

No. 225 Naujas Didelis Sapnorius, 
arba Iszguldimas Sapnu, 160 pusla
piu, su 288 naujais paveikslais, dru
cziai apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.................  Preke gi.50

No. 226 Dainų Knygele, teipgi tin
kama kaipo eiles ir dekliamacijos. 
92 puslapiu, popierini apdarai. 25c.

Visi Money Orderei ir pinigai o ir 
visi laiszkai visada turi būti siusti 
vien tik ant ežio vardo ir adreso.

W. D. Boczkauskas Co.
Mahanoy City, Pa.
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