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GERADUSZIS PERLORIUS.
Ashley, Pa. — Kokia tai Ai- 

risze norėdama būti teisinga 
kaip tieji farizejai senovisz- 
kuose laikuose, atkreipė atyda 
perlonui, kuris pardavinėjo 
visokes daržoves, buk nuo ve
žimo kokia tai “polanderka” 
pasiėmė galvele kopūsto ir pa
rode, kur motore gyvena.

Perlonus nuėjo in parodyta 
vieta in kur motore buvo in- 
ejus ir paregėjo nepaprasta re
gėjimą, kuris nemažai sugrau
dino szirdi tojo žmogaus. Ke
turi iszbadejusi 
plesze lapus kopūsto ir valgė 
godžiai kaip gyvulėliai.

Sujudo szirdis perloriaus, 
nieko nesakydamas iszejo lauk, 
pasiėmė nuo vežimo bulviu, 
morkų, vaisiu ir kitokiu dar
žovių, atnesze motinai 
dėjusiu vaikeliu,

polanderka

maži vaikai

eidamas pasakė: < i

tegul tavo vaikai

scenos

iszba- 
paliepdamas 

jai iszvirti tuos dalykus, o isz- 
užmokesi

man kada pasibaigs straikas, o 
kada vela važiuosiu pro tavo 
narna, nesisarmatyk ir praszyk 
ko norėsi, 
nebadauja.

KIEK AMERIKIECZIAI 
ISZLEIDŽIA TEATRAMS.
Now Yorkas. —• Apskai- 

cziuojama, kad per 1925 metus 
teatrus ląnkanczioji publika 
New Yorko iszlcidns
teatrams, - operoms, - - vodevi
liams, burleskams ir kintamų
jų paveikslu teatrams viso la
bo 45 milionus doleriu, neskai
tant mažu kino teatru, 
sklaidytu po visa Didžiojo 
New York miestą ir jo 
miesezius.

Ckicagoj, kame teatru
(r

visa
isz-

prie-

pro- 
vienarn 

penkių, 
iszlei-

porcija lygi maždan 
isz New Yorko 
praeitus metus publika 
do jiems truputi daugiau kaip
15 milionu doleriu. 1924 metais 
Chicagos teatrai buvo susiszie- 

1S milionu

per

nave isz publikos 
doleriu.
PER SZVENTES

DAUG UŽSINUODINO 
MUNSZAINU.

Gerdami 
butlege- 

Yorke

New Yorkas. — 
inunszaina ir kitokia 
riti degtine, New Yorke per 
szventes daug žmonių užsinuo
dijo ir juos teko gabenti in 
gonines. Vienon tik 
ligninen bUvo atgabenta 
deszimt septyni svaigalais už- 

Be to dau- 
medeci- 

buvo parsiųsti

m M

DU-KART SANVAITINIS LATKRASZTIS “SAULE” 
XSZEINA KAS .UTARN1NKA IR PETNYCZIĄ.

prenumerata Kasztuoja: Amcrike ant viso meto |8.0Q 
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant viso meto 

' * į* ___________
Laiszkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adraatfl
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W. B. BOCKKOWRKI, Pr««. A Mffr
r. W. B0C1K0WH1. UIW> 37 META8

li- 
Bellevue 

dvi-

Washington, I). C.

siniuodije asmens, 
gelis, suteikti pirmos 
no pagalbos, 
namo.
FARMERIAI TURĖJO 

GERA DERLIU
IR UŽDARBI.

Už
darbis farmeriu isz 1925 meto 
derlio daejo szimet lyg 8,600,- 
000,000 doleriu, bet buvo ma
žesnis kaip 1924 mete nes sze- 
szis milijonus mažiau. Da nesu
skaityta kiek turėjo pelno isz 
gyvuliu ir paukszcziu. — Ne 
visi džiaugėsi isz gerbūvio, 
nes buvo daugelis ir tokiu ka 
per visa meta nematė ne dole
rio.

235 SUŽEISTI 
LAIKE PARODOS.

Pasadena, Calif. — Ant me
tines žiedu parodos kuri atsi
buvo czionais per Naujus Me
tus, likos sužeista 235 ypatos 
kada s ui tižo platforme ant ku
rios sėdėjo daugelis žmonių. 
Didesne dalis isz sužeistųjų li
kos nuvežti in ligonbutes.

NEMATYT
PABAIGOS 

STRAIKO
J

NE VIENA NE KITA 
SZALIS NEPASIDUODA.

NEKURIE KETINA 
ATIDARYTI 

KASYKLAS.

♦r vii
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Isz VisuSzaliu
APLEISTI IR BEPASTOGES 

VAIKAI SUTVĖRĖ 
BANDAS PLESZIKU.

Ryga, Latvija. — 
policija suėmė keturis 
12-13 metu amžiaus, kaipo va-’ 
dus būrio benamiu vaiku, pa
dariusiu Lubiankoj puolimą 
Kalėdų rinkos, Maskvoj. Puoli
mas buvo padarytas vidurdie
ni priesz Kalėdų szvente. 
lyg duotu ženklu, 
benamiu, 
puolė prekyviete 
aiksztej priesz pat Czekos val
dyba. Kilo toks sumiszimas, 
kad tapo paszaukta raitoji po
licija.

Maskvos laikrasztis Pravda 
prancsza apie kita benamiu 
vaiku buri, viso ju

yra isz Pennsylvanijos. Kasoje 
turi apie 650,000 doleriu.

Mat tikslas skundo yra idant 
visa administracije ir spaustu
ve ‘butu Wilkes Barre o ne 
Brook1 yno.
SENA MOTERE NUŽUDĖ 

SAVO SERGANTI VYRA.
Chicago. — Mrs. Elzbieta 

Nusbauin, 58 metu bobute, su- 
buvusiu kalininku

savo 
serganti vyra, kurio sumuszta 
kuna surado ant pievos arti

si ta re su
.’ Jonu Walton nu'žudvti is 1

posėdis nieko svarbaus nenu-
veike, nekuric iszvažinejo na-

Scranton, Pa. - St raikini
ant pievos

Maskvos 
vaikus,

kuriuose skleidžiama

ruoszti vestuves. Bet tuo laiku 
isz Telsziu atvyko tikra mer
gaites motina ir viskas iszsi- 
aiszkino.
riams, a T
KAVALIERIUI RIESTAI.
Szvekszna. (“V-bes” kor.)— 

Žmones szneka, kad Szvieksz- 
niszkiuose, 
kavalierius mylejesis su 
straina” panele ir juodu iszeje 
riestai.... “Nestrainaja“ pane
le — nors jau ir Ruduo — 
Joniai 
gurnelis ir atneszes panelei 
rėksnį “kvee”. Kavalierius 
(isz gėdos) norėjos bene pasi
karti tacziau nepasiseko ir da
bar vaikszcziojas labai 
matlyvas. ” Riestai, 
riams, a ?

PAVOGTI DAIKTAI PO 
ALTORIUM.

Jurbarkas. — Vietos policija 
suome Žydu sinagogos sargu 
B. Pastarasis po altorium lai- 

invairiu vogtu 
daiktu, kuriuos jam visa vagiu 
ba nda pr i sta t i liedavo, 
tuosius daiktus B. isz sandelio 
sinagogoje 
parduoti.

MIRTIS UŽ TUSZCZIA 
STATINE.

Gazcziunuose, Sziauliu 
gyventojas 

sako, 
kaimynui 

statine

Žmones szneka, kad Szvieksz- 
v iena s “st rainas 

“ne-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Wrcester, Mass. —
t

Tūlas 
laikas atgal pairo Leperu szei- 
myna. Leperai buvo vede 18 
metu atgal ir turėjo tris vai
kus, bet nelabai senai moteris - 
paliko vyra su vaikais *ir isz- 
važiavo in Lynna, kur ji, mato
ma, turėjo sau meiluži. Priesz 
Kalėdas ji sugryžo pas sena 
savo vyra ir atvežė vaikams 
dovanu. Vyras pradėjo ja kal
binti, kad jis pasiliktu prie jo 
ir prie vaiku nors per Kalėdas. 
Bet ji griežtai pareiszke, kad 
ji važiuosianti atgal in Lynna. 
Prasidėjo ginezas ir jiedu susi- 
musze. Vyras trauke skustuvu 
jai per veidą ir perpiove ja nuo 
kaktos iki smakro. Ji buvo nu
vežta ligonbutin, o jis aresz- 
tuotas už pavartojimu pavojin
go inrankio. —K.

— Jule Vasilauskaite mirė 
po operacijai Gruodžio 22. Lai
dotuves buvo Szv. Jono kapi
nyne, pereita Szesztadieni.

— Prane Auksztakalnis, 7 
metu, mire Belmont ligoninėj. 
Palaidota Szesztadienyv Szv. 
Jono kapinyne.

— Kaži s J. Adamas pasi
mirė miesto ligoninėj po trum
pai ligai. Laidotuves buvo Pir
madieni.

Veronika Czalkiene ga- 
persiskyrima nuo Petro %

Czaikos. Ji turi teise pasilai
kyt tris vaikus, vėl viktot sa-,fc, 
vo pirmojo vyro "vardą, fįjį&ut** 
$500 nuo Czaikos. jos advoka
tu buvo adv. B. Mendelsohn.

— Andrius Kruszas, 
Millbury St., siūles prohibici- 
jos agentams nurodyt žmogeli, 
kuris vare samagonka. Užsi- 
kviete policija in namus. Po
licija atėjo, bet visvien, kaipo 
svecziai, nemandagiai apsiėjo, 
nes už ju atsilankyma, Kruszas 
turės sėdėt 2 menesiu szaltoj 
ir dar užsimoket $50 už ta pri
vilegija. Mat, policijos užeita 
15 galionu bravoriuko jo na
muose.

— Antanas Spieteliunas, 
gyvenas prie 358 
St. pranesze policijai, 
du sūnūs, 21 ir 18 metu, pra
puolė nuo pereito Szesztadie
ni. Jie iszvažiave pasivažinet 
automobiliu ir nepargryžo. 
Priežasties ju prasiszalinimui 
jokios nebuvo.

— Jei kas mate nelaime, 
kurioje Bronislovas Sžfliora ne
teko '’•'wasties ant Millbury 
gat. Rugsej 24,1925, malonėkit
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CENZŪRA UŽSIENIO 
LAIKRASZOZIAMS.

Pataruoju metu Lietuvon 
pradėjo plaukti isz užsienio in- 
vairus nepadoraus turinio lei
diniai, o be to dar invežami ir 
platiniini tie užsienio laikrasz- 
cziai,
pramanytos žinios ir bjauroja
mas Lietuvos vardas. Del to 
vidaus reikalu m in i tori ja nu
tarė invest i užsienio laikrasz 
ežiams cenzūra. Tuo budu bus 
apsaugotas krasztas nuo viso 
szito szlamszto.

SUSTOJO EITI “KAUNO 
NAUJIENOS.”

Nesnai pradėjęs eiti Kaune 
naujas nepartinis

Kauno Naujienos

Nestrainaja
ma

ut lankės ilgablauzdis 
ir atneszes 
kvee”.

Su- 
trisdcf/zimt 

apdriskusiu
Ji

■ 4a
'4

South Side.
Nusbaum ’iene mylėjosim<> ir ketina vela suvažiuoti in R .Nuw,)llllln.,ene ,nyIe|(,.sl 

Walton per penkiolika metu 
. | kad josios

ketina atidaryti kasyklas kai-

SU 
’0 •sergantis vyras 

greitai nemirė, nutarė ji nužu- 
. . , i dvti. Priesz niržudinima p<> poviem, ant to paežiu isz'iy-1 v‘ 

raszytu 
000 doleriu

New Yorka Utarninkc pradėti 
isz naujo disputuotu

Kaip girdėt, tai operatoriai
(lyti., Priesz niržudinima pri
vertė serganti vyra, kad per- 

visa turtą vertes 50,-

vaiku 
esanezia

O

I
f

Riestai
“ f ar

ka vai ie-
ii lljH

n
' ■ i

gu ka turėjo darbininkai priesz 
straika — toji žine nepatvirtin-1 nnn , . . n ,J 1 000 doleriu ant josios vardo
a’ . Į idant po jojo

aplaikyti pinigus be jokio er-ilika, kurio buvo pisti apsigy- 
gelio. Viskas iszsidave ir szia- vene užszalusioj drenažo kiau- 
dien bobute uždaryta kalėjime. | rinej, iszeinanczioj in Mask

vos upe. Berniukai ir mergai
tes buvę nuo 10 iki 16 metu 
amžiaus, ju gi vadas buvęs 15 
mot naszlaitis. Visi jie 
pleszimais.

Priesz sanvaite buvo suimta 
deszimt benamiu vaiku,

Operatoriai 
po-sedi Filadelfijoj, 
pakriko.

Kaip isz 
prast, tai tieji
yra daugiau nieko kaip 
diniai galėjimai

laikytiketino
bet viskas

mireziai galėtu asztuonio-

visko duodasi su- 
visi posėdžiai 

“žan- 
jokios” be 

naudos ir tik gaiszinimas bran
gaus laiko ir pinigu, o tuom 
laik žmonis keneze ir lauke ant 
Die v o s u s i m y Įėjimo.
PO PALEISTUVINGAM 

GYVENIMUI INSTOJO
IN KLIOSZTORI.

New York. — Baronas Willy 
Knobloch Sebastijonas Droste, 
Vokiszkas aristokratas,
perleido didesni laika paleis
tuvystėje ant Broadway,jszsi- 
žadejo svietiszko gyvenimo in- 
stodamas in kliosztori užbaigti 
malsziai paskutines dienas sa
vo gyvenimo. Baronas sugry- 
žes adgal in Vokietija raszo in 
laikraszti “Journal,
jojo anūkas Henry Claros taip
gi Justojo in kliosztori

gyventoju kalimo-
’I jaunesni kaip 15 metu,

gyvenę

kuris

> > buk ir

“mels
tis už savo ir kitu nusidėjimus. 
Kliosztoris mane priėmė norin
gai ir iszmokino mane užmirszt 
apie svieto nedorybes.
GERI VELINIMAI

TĖVU DEL SUŽEISTOS 
DUKRELES.

Rock Island, III. — Konstan
tina Russo, 19 metu patogi 

randasi ligonbuteje 
mirtinai paszauta per josios 
mylema, kuri paniekino ir ne
norėjo su juom apsivesti. Ka
da ligonbutes daktaras nusiun
tė tėvams Gabrieliui Russo, isz 
Centerville, Iowa, žinia, buk 
josios dukrele randasi ligonbu
teje su perszautu szonu ir gali 
isz to mirti, tai tėvai nusiuntė 
jai szitok i 
grama: “ 
džiaugėsi, 
tave nuszauti.

Russo, 
mergina,r*

y y

dienrasztis 
‘ ‘ Kauno Naujienos ’ ’ sustojo 
20 nr. del pinigu stokos.

NAIKINA OKUPANTUS.
Raszkovicziu valscz., Maksi- 

movskio kaime susirinkusiems 
okupantu kareiviams ir polici
ninkams besilinksminant, 
langu indardejo in vidų didele 
bomba, kuri sprogusi sunaiki
no daug okupantu.

MIRIMU IR GIMIMU 
SKAICZIUS.

Per sziu metu pirma pusme
ti mirė 17g„543 žm., t. y. 
žm. daugiau, negu per 
1924 m. laika, 
cziaus padidėjimas 
mus tuo, kad žymiai pakilo 
nurtingumas-vaUwi- tarpe iki 1 

kuriu 
visu

23.4 nuo£z. 
Ju

pro

41
Ji

k c paslėpęs

Vog-

veždavo Kaunan

tl

visi 
kurie 

į apsitaisiu
sius vaikus ir atimdavo isz ju 
rubus.
BOMBA ARCIVISKUPO 

PALOOIUJE.
Neži-

SZIMTAIMEKSIKONU
MIRSZTA NUO SZALCZIO.
Mexico City, Mex. — Valdžo 

paskyrė puse milijonu pesetų 
ant pirkimo sziltu drapanų del 
vargingu
šia, kur užėjo dideli szalcziai 
Szi m tai žmonių jau imi u imu > , ,- - tv* i gaudydavo geriau, llrth,jonai nnnrfltni0. • .. ”
valksjsėzioti basi ir nepriprato

, greitai apserga

mirė nuo
paprato

i" 
į®

sząMjfiu.

prie szalcziu
ir mirszta.
GELBĖDAMAS SAVE, UŽ

SMAUGĖ SAVO TĘVA.
Policija

1 jisbon, I *orl ugalije.
nomi piktadariai padėjo dina
mitine bomba po palocium 
czionaitinio areiviskupo, kuri 
sudraskė palociu, padarydama 
daug
nesužeidė.

DAVE NUOTAKAI 
$5,000,000.

Sir

1,000 ^aucziunu kaimo 
ta pat

Mirimu i___
aiszkina-

ap., *'ll

Wauseon^ Ohio. ..
suome ir kalėjime uždare jau
na, septyniolikos metu, Cletu- 
sa Wannera, kuris praeita nak
tį pasmaugė savo tęva. Aresz- 
tuotasis nusigina tęva nužudęs, 
bet jis sako, kad tatai padaręs 
savo gyvastį gelbėdamas. Tė
vas norėjos sumiiszti motina, ir 
kai jis bandos motina ginti, te-1 Stern, bankierius 
vas puolėsi ji. Besiimant, jis tę
va pasmaugęs.

Medes. Ant gi 1 ūko nieką

1 jondon.

seniai reikėjo

pasveikinanti tele- 
Motina ir levas labai 

Jau

Isz tokio suraminanezio pa-1
sveikinimo galima dasiprast, 
kada dukrele turėjo daest tė
vams lyg gyvam kaului.
SUSIVIENIJIMAS i

L.R.K. UŽVEDE TEISMĄ
PRIESZ VIRSZININKUS.

Wilkes Barre, Pa. — Susi
vienijimo Lietuviu Rymo Ka
taliku 31 kuopos isz Luzernes, 
Simpsono, Carbondales pavie
tu isz miestu Wilkes Barre, 
Pittston, Scranton, Simpsono 
ir Carbondales, užvedė teismą 
Luzernes pavieto sude pric- 
szais susivienijimo vi r szi niū
kūs, už tai kad 1917 mete glo
bėjai ir virszinlnkai, be jokio 
pavelinimo ir prieszindamiosi 
prieszais sūdo nutarimą perkė
lė visa administracije ir spaus
tuve in Brooklyna. Susivieniji
mas turi iszcmias czarteri ant 
Pennsylvanijos o ne New Yor
ke.

Susivienijime randasi 15,000 
sąnariu, isz kurįu didesne dalis

Iki ward 
ana diena 

apsivedė su Sybila Tuck ir į>o 
vinezevoniai padovanojo jai 
penkis milijonus doleriu. Stern 

Drucziausiu gyvulėliu pagal I !?o ,v . a . i . i :
. . . 1 138 metus. — Senukas gal iszsavo sunkuma yra, kaip ap- ,v. 4 .J ’ iii džiaugsmo neteko 

gavo taip jauna pacziule.
30 KAIMU UŽLIETI.

Viednius. —Didelis prūdas

o jojo pacziule11 uri 71 metus 
‘/i 38 metus. — 

nu
skaito zoologai, — tai skruzde
le, tasai gyvulėlis gali pajudyt 
isz vietos sunkuma, kuris per- 
virszina jaja asztuonis szimtus 
kartu daugiau ne kaip ji pati |ant Raab upes truko užlieda- 
svere.

Jaigu suaugės žmogus, turė
tu drūtuma ir spėkas skruzde
les, tai galėtu paneszti ant pe- 
cziu sunkuma penkių tukstan- 
cziu kilogramu.

proto, kad

mas trisdeszimts kaimeliu va
kariniuose Vengruose.
gramai danesza, buk. 48 darbi
ninkai pražuvo Moros druskos

Tvanas taip buvo 
kad valdžo paliovė 

rinkti padotkus nuo.žmonių — 
nes žmonis ne turi kuom mo-

kasyklose.
didelis,

Tele-

Angliszkas farmeris isz Fal-
obele|keti.

Konia visoje dalyje rytinėje 
svereneziu 1300 I Europoje buvo dideli

muth, Kornvalijos turi 
nuo kurios nuskynė szimet 14,- 
000 obuoliu, 
kilogramu. Medis turi 70 metu I kurie padare milžiniszkas ble- 
ir deszimts metru aųgsžcžio. Įdės.

UŽTRUCINO SAVE IR 
SAVO 36 PAOZES.

Berlinas. — Užsikietejas 
Turkas, kuris ne norėjo iszpil- 
dyt prisakymus . naujos Tur
ki szkds republikoš, kad visi 
Turkai pra’szalintu savo are- 
mus, Achram Bey, vienas isz 
turtingiausiu Turkiszku ponu, 
geriau ne kaip atsikratyti nuo 
savb pacziu'liu, nutrucino 36 
moteres, po tam pats sau atėmė 
gyvasti.

ir deszimts metru aųgsžcžio.
- --------------------------------------------------------------------

Gyventojai ant vienos isz Po- 
linezejiszku salų, tvirtai tiki, 
kad in dangų gali gautis tik to- 
kis žmogus, kuris moka gerai 
szokti, — szokimas todėl yra 
geriauses būdas amžinos lai
mes.

Pagal jųjų tikėjimą, tai ke
lione in amžina gyvenimą eina 
per tilta, kuri sergsti velniai 
ir piktos dvasios, laukenczios 
idant savo aukas nutraukti ant 
dugno peklos. Todėl neatbūti
nai reike, idant, dusze, keliau
janti per taji tilta, taip apra
ganautu savo szokiu piktas 
d vases, kad užmirsztu savo 
privahima. Tik tokiu budu ga
lima gautis in taji rojų. Į

Amerikoniszkos 
neturėtu jokios sunkenybes 
gautis iii taji dangų, nes yra 
persemtos džazu, tango, koli- 
dženu ir savo 5 szokiais no tik 
apraganautu velnią, bet ir pati 
Uuęipįeriu.

szokimas todėl yra

merginos

tvanai

Haverhill, Mass. — Kalėdų
i namuose

liūdnu.

vakara Czapinskiu 
po No. 29l/a Ford St. atsitiko 
nelaime. Pustreczių metu Cza
pinskiu vaikasi inpuole in vied- 
ra su verdaneziu vandeniu ir 
teip nuszuto, kad nuvežtas li
goninėn ant rytojaus mirė.

♦ ♦ . ♦,

Skaitykite“Saule”
♦ ♦ ♦ ; #

I . ' • I f. ' I . . i -

Bernotas priesz motus, 
i savo

A,domaicziui tuszczia 
nuo alaus. Dabar jam statines 
prireikėjo; ir ji^ mjejo.iiu kai
myną jo atsiimti? Kaimynas 

jo stati- 
jam

skai Paskolinės

metu amžiaus, 
yra 28.3 nuosz. 
skaieziaus priesz 
per ta pat 1924 m. laika.

szimet myna jo atsiimti?
mirusiu pasisakęs niekad isz

ucs neskobuos ir negalįs 
nieko atiduoti. Tada Bernotas

daugiansia mirė nuo limpamu prie liudininku susiradęs sava-
ligų. Padidėjo teip pat beveik W manymu statine ir parsi-
2 kartus mirtingumas epidemi
nėmis ligomis ir suaugusiu tar
pe. Isz bendro skaieziaus mi
rusiu, 1 nuosz. tenka limpa
moms ligoms.

vo
•: į

.1
f

vo pirmojo vyrovarda, \
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ridms ja. namo. Tiesa, statinėj 
buvo ir alaus. Bet kur gi ji de- 
alussi, kad be statines nesilai
ko. O pagaliau kas ežia 
— alus bus procentai už

Hridins ja namo. Tiesa,

tokio 
stati- 

per pinna sziu metu pusmeti ne. Adomaiti^ tuoj parsigabe-
Tuberkuliozu

mirė 10.1 nuosz. visu mirusiu.
SURASZINES 

GYVENTOJUS.
Ateinaiicziti metu pradžioje 

Vilniaus mieste,
Svenczioniu, Vilniaus ir Traku 
apskrityse ir dalies 

teritorijose, 
Braslavo,

Aszmenos,

neitrales 
juostos teritorijose, injung 
tose in Braslavo, Lydos, 
Augustavo, Gardino ir Suval
kų apskritis, okupantai 
szines gyventojus.

GRAŽUS TILTAS.
’’ kor.) —

, per 
gražu ir 

už-

sura-

no isz Gaszcziunu policija, ku
riai Bernotas alų siūle atsiimti, 
bet statine, sake jo esanti. Po
licininkas griežtai pareikala
vęs statine gražinti, Bernotas 
papyko — jiedu susistumde ir 
policininką kažkaip pavarto 
jes ginklą Bernotą vietoj 

Policininkas 
khiotas ir tardomas.
VILKAI NESZA AVIS 

IR SZUNELIUS.
Saladkas. — Apylinkėje pri

viso daug vilku. Baigdami ne- 
szioti szunelius, pradėjo avis 
isz tvartu per pamatus trauk-

Greenwood
kad jo

*

1 t
į

szove.
nu

augi n- I4
!;l

h.■ ’i

1
I

upe 
augzta tilta.

Pa juris. (“V-bes 
Szia Vasara, ties Pajuru 

Jura, pastate 
Pats tiltas

baigtas, tik piliccziai negali 
juo dar naudotis, nes prie vie
no ir antro tilto galu nėra su
pilti ( isz žemiu) pylimai. Py- 
lirno darbas eina lėtai ir neži
nia kada ji baigs. Piliecziai 
nerimsta negalėdami naudotis 
teip seniai lauktu tiltu. Bet nu
rimkit, piliecziai, už metu gal 
baigs pylima ir tuomet laisvai 
naudositės, o dabar varvink it 
seile žiūrėdami in gražųjį tilta.

NORĖJO APGAUT JAUNIKI penkių nrsziu bulviu. 
BET NEPASISEKE.

Gintahi kaime 
gyveno susimylėjusi porele J 
ir K. Jaunikis labai 
kad jo mylimoji pagimdytu

ti. Vieno ūkininko papjovė 4, atsiliept. Atlyginimas bus su- 
----- ------ - - -- - ” —- ” ' 1 toktas už tai. S. S. Szliora, 34 

Pattison St., ant 2, Worceste- 
ryje. — A. M.

kito kita hiakti 7 avis. Po dvi 
iszsinesze, o kitas paliko pa
pjautas. Paėdė avienos užsino
rėjo arklienos. 21 Lapkriczio 7 
va1!, ryte Salako mifezke pasiti
ko važiuojanti pil. Ripoka ir 
puolė prie arklio. Sulaukės pa
gelbės, atsigynė.
LIETUVISZKOS BULVES 

ANGLIJOJE.
Vienas Anglas daržininkas 

szi met buvo pasodines iszban- 
dvmui

- I

Beit, Montana. — Pas ponst- 
va Klimus, Kuczios vakara 
praleido draugiszkai vakarėli
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p. S. Jankauckai su szeimyhele 
isz Great Falls kaipo ir J. Ar- 
montai ir sūnūs isz Raynes- 
ford, vėlindami vieni kitiems 
linksmu Ka'ledu ir sveikatos.

— Per Kalėdas czion turė
jome puiku orą, truputi pasni
go bet ne buvo szalta.

Ii

neintresztoje žemoje
Lietu-

t,

viszku bulviu jis gavo sziume-
tineje Londono Maisto Parodo- 

’ je, kurias Akc. B-ve “Dabar
tis” buvo atsiuntusi minėtos

Telsziai.

norėjo.

jam kūdiki. Sulaukės kūdikio, parodbs Lietuvos kioskam Szi-
žadėjo vesti. K., bijodama, khd 
jos mylimasis, nesulaukęs in-

•tame bandyme Lietuviszku 
bulviu derlius pasirodė pats

pedinio, ja pames. lelszijiope geriausias: isz vienos szaknies 
pas kažin kokia moterele gavp 
5 savaieziu mergyte, ir parak ..

v t • m aLIi

pas kažin kokia motereM gavo 
b Buvaw*iu uwrgyiv, «' lum'BT* ,♦ , z _
vežusį namo pasisako J., kadį ^iaus (mu8u raudonosios

l

Lawrence, Mass. — Oras pas. 
mus puikus, sniego kaip ir nė
ra, žmonis gyvena nesutikime 
nes persiskyrė ant keliu parti
jų, vieni kitus peike, todėl nė
ra sutikimo. Darbai eina silp
nai, dirba tik po dvi ar tris

buvo gauta 6 svarai 1 unc. der-
gyvenimas brangus,b ui- 

tai jos duktm J. apsidžiaugė,1 'ves davė 2 ir tris-ketvirtlada-
pakriksztijo ir rengėsi jau liūs svaro dęrliąus.).

niu randasi be dėrbo, o pra- 
? o Spriek 

tam prisidėjo ir angline strai-
_. I ką o angliai brangūs.
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SAULE

Girdėt
Tai ir sulaukėme Nauja Me

ta, bet pagal avietinius inspeto- 
jus, tai turėsimo užtektinai vi
sokiu ergelių, nelaimiu ir kito
kiu atsilikimu, be ko .svietas 
negali apsisaugoti.

Sztai ka inspctojai mums sa
ko irjszbure amt sziometo: 
Metas’1926 bus pilnas drebėji
mu žemes. Apie Fcbruariaus 
menesi bus drobejittiai žemes 
aplinkinėje New Yorko o vė
liaus Kalifornijoi. Visiszkas 
užtemimas saules bus matytas 
Januario 14 Afrike ir Indijose.

Prezidentas Uoolidge turės 
daug ergelio ir ne bus iszrink- 
tas prezidentu, nes yra per lė
tas žmogus. Bolszevizmas daug 
prasiplatins ir valdže turės 
daug ergelio ji apmalszyti.

Rosije turės nauja vada ku
ris pa duris geresni pa red k a ir 
gal užeis didesne gerove. Revo- 
liucije vėla bus, 
kruvina. Europoje mirs žymus 
vvras ir karalius o kiti neteks 
savo kst u. Anglijoi užsinesza 
ant revoliucijos, o kad ir apim
tu valdže karalaitis Vaiijos p< 
tėvui, tai ne ilgai valdytu.

V’okiszkas karalaitis 
sis užimti Vokiszka 
praszalinimui tėvo kaizero. bet 
net ure< pasekmes.

turėsime 
padary> daug 

bledes. Vasara bu> labai karsz- 
ta. Apie September! pakils li
gos o kaip kur raupai, nuo ku
rios ligos iszmirs daug žmonių. 
Pabaigoje meto mirs Amerike 
du ženk h \ i vvrai. Demokra- 
tiszka partije ženklyvai pakils 
ir turės pasekmių rinkimuosia.

Prohibieijp neturės jokio pa 
sisekimo, 
szmuglerysta nepaliaus ir 
daugiau 
nes ne kaip praeitus metus.

Europoje bus daug 
nelaimiu, ypatingai drebejimu 
žemes ir atsigaivinimu vulka
nu — daug žmonių pražus.

Sztai ka astrologai iszskaite 
isz Žvaigždžiu < 
tuos pranaszavimu< 
bet ar in juos intikimarne, 
tai paliekame del žmonių tikė
jimo. Gal viskas neiszsipildys, 
o gal bus baisesni atsitikimai 
apie kuriuos neprijauczem, nes 
tai Dievo vale.

Bet gyvenkime su vilczia, 
jog viskas bus kanuogeriausia 
ir pasekmingiause o kas bus 
a t ei t e je... nesirūpinkime.

• •'

valdže

bet baisi ir

)

steng- 
sosta po

Apriliujv 
viesulas kurios

baisės

butlegerysta

pa rd a vines

ir 
da 

munszai-
f

visokiu

lel mus o mes 
skaitome,

JUOS

>u

Aplinkinejc Szatino, Franui- 
joi, žmonis nemažai nusistebė
jo i>z nepa|)4'as1o atsitikimo 
miegojimo arba latargo in kuri 
inpuole jaunas žmogus ir butu 
buvęs palaidotu gyvu, bet ant 
gilu ko viskas užsibaigė pa
sekmingai. Jaunas žmogus, 20 
metu, atidarė staigai aki- 
da g 
ti g 
bnleje po 
apmirė. Po kokiam 
ant kūno davėsi matvt visokį 
ženklai mirties, negalima buvo 
isztyrineti. kad jisai 
vas. Lavonu atnesze in koply- 
czia, isz kur ant rytojaus keti
no atsibūti 
g ra borius 
graba, tėvas 
teini no, kad 
atidarė akis. Tuojaiis nunesze 
ji in ligonini!i ir 

visiszkai

isZ

, ką
rą borius pradėjo uždarine- 

raba. Jaunas žmogus ligon- 
ope racija i gerkles- 

tai laikui,

yra gy-

laidotuves. Kada 
ketino

nebaszninko už-
sūnūs

uždaryti O'

mirusi s

po trumpai 
adgijo ir 

pats iszejo isz ligonbutes.
valandai

Ant iržklausvmo nekuriu »
skaitytoju, kiek ezionais Ame- 
nke yra pribuvusiu kunigu isz 
Lietuvos kurie renka visbkes 
aukas, paduodame czion neka
li uos, — s u ra sza kuri pasisko- 

“Keleivio” ir ežio* 
paduodami ji su neku-

iržklausvmo »

linome isz 
na i s 
rioms porinai noms:

Kun. Povilą n is, Szv. Kazi
miero Draugijos .ingaliotinis, 
isz Kauno, renka nariu mokes- 

* nius nu vieno iki 35 doleriu.
Kur. Kkzkis ir A. Tylenis, 

ateitininku atstovai isz Lietu-
ir A. Tylenis,

*

8(‘-
1 ’ažaislio 

vie-

vos renka namu statymui Kau
ne. Turi surinkę 10,000 dol.

Kun. Steponaitis, Seinų vys
kupo kancleris, rbnka'statymui 
seminarijos Vilkavisžkyje, 
rjam reika apie 150,000 dol.

Kun. Burgis, Kazimiero 
seru vienuolyno isz
atstovas, renka dolerius 
uuolyuui sn seserimis.

Kun. Vaclovas Matulaitis isz 
Pittsburgbo pardavinėja bo
nus naudai Praneiszkiecziu se
serų vienuolyno, 
000 dol.

Tėvas Alfonsas Maria renka 
statymui vionuolvno• » 
žiavoto .Jėzaus seserims

netoli Scrantono.
250,(MM) dol. . .

Romos Kataliku Federacija 
universiteto 

Pereitais

sumoje 250,

rr

N u k n -
Elm-

Lietuviszkos Pasakos.
4 »

Nurinko Dr. J. BA5ANAV1CZIU3

1 tlviems tarnams nuneszti ir įli
pamai paėmė 

neszti. Reikėjo eiti pro karcze
ma. Vienas isz neszeju ir sako: 
“Eime in karczema dogtipes 
iszsigorti, kad būtumėm d ra

li* nuėjo in karczema,

mesti in upe. m

karczema dogtųies

Katalogas Knygų
Tūkstantis

hurst. Pa 
Suma

• t

kuriu tik 2.145

renka aukas ant 
Friburgo ir kitur, 
metais surinko 14,066 dol. isz 

dol. nusiuntė
Vilniaus naszlaicziains.

Birželio 29, 1925 m., tapo in- 
kartas vyru vienuolynas West
ville, III- vardu “Meiles 
Szvenczia usios

Auku rinkimas jau pra-

vardu
Jėzaus Szir-

dies.
dėta.

Be to, Waterbury, Conn, yra 
statomas vienuolynas seserims, 
mokvkla. vaikams ir

$$

sale susi-
Planai daromi vra statvti se-

< e

vienuolvnaserims 
tona.

Taigi musu biudžetas 
yra nemažas.

Girdėt, kad da keli 
ketina atvažiuoti isz 
tam paežiam tiksle.

apie Bos-

irgi

> vccziai
Lietuvos 

R.

Irta nd i jos. at-

kardinolu 
ne kaip savo

Paženklinimas viskupo Pat
riko (Pl)onll’o kardinolu sn ti
tulu primuso 
kreipe a (yda ant fakto, kad Ai-
risziai tur <langiau 
Su v. Va 1st i josią 
tėvynėje.

Kodėl tik vienas kardinolas 
užtenka visoje Irlandijoi, 
Su v. Y'alst.
Airiszines

visoje o 
turi būti net trys 

veisles? Argi Airi- 
sziu ezionais butu daugiau ne
kaip Jrlandijoi, kur yra 79 pro
centas gyventoju Rymo katali
ku ?

Visai ne.
A iri.sziai Amerike apžiojo 

visa Rymo kataliku bažnyczia, 
kaip |>anasziai 'Apžiojo visus 
valdiszkus urėdus didesniuosia 
miestuose ir valstijose ir su
tverė sau nauja Irlandija czion 

kuri jiems dau
giau apeina ne kaip juju skly- 

ba ezionais ne tik valdo

A me rike, —

< t
Amerike 
turi tris

si miestai) 
viskupu ir

Ir,- 
neužvvdime ■ •

pas, 
jioje Airiszins, bet ir žmonis ki
tu tautu, o tėvynėje negali val
dyti ant savo tautieezin Pro
test on i szk o i szpa ži 11 imo
(Ulstere) apimti valdžios.

Airisziai sutvėrė 
sklypeli sklype,”

kardinolus, Ilay^, New Yorke; 
Dougherty, Filadelfijoi, ir ()’- 
('Onnell^JBostone (trys didžiau- 

Amerikoniszki 
daug arciviskupu,
kitokiu viršininku bažnvežios, 
priėk tam valdo politikiszka 
padėjimu daugeliose valstijose, 
neskaitant tukstanezius palici- 
jantu, ugnagesin, slidžiu ir ki
tokiu virszininku.

Lai Airisziai turi savo 
landi ja Amerike,
jiems, kad tik neapžiotu valdže 
ant kitu tautu prasimindami 
save “ 
ka t ai i kais-Amerikoną is 
parodo kad Lietuviai 
tanCos bus “foreigneriais 
neužsitarnauja 
dinstu.

O bet yra tokiu Lietuviu, 
Lenku ir kitokiu, kurie palen
kė kaklus po valdže Airisziu, 

“ ja
kai p Airiszins praminė 

Chicago, 
tie t i.

Negei džeme 
ezionais Amerike, 
me prigulinezio pripažinimo, o

vienatiniais ir tikrais 
kas 

ir kitos 
A ’ ’ i r 

ant svarbesniu

geriau balsuoti už koki tai 
joną ”

ne kaip už savo lau

mes Lietuvos 
bet gėidže-

lai kokis ten Airiszis nedrysta 
mums pasakyti, ( kad špii-dEl

• 1 . '1 " _ J-'J 1 • • .   •miesi'ta, kas mums teisingai 
no esame 

n
priguli — 
Amerikonais.

.. -I '•
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Paskui, ilgam laikui perėjus, 
pavadino karalius

“Na vageli, kad 
tu pristojai prie manos už vagi, 
tai tu dabar pavogk nuo popo, 
kuris ežia tame mieste gyvena, 
visus pinigus.” “Gerai,” tarė 
vagelis ir iszejo savo keliu. 
Prie to jis taisėsi keletą dienu. 
Pasidirbo sparnus angelo, pa
sisodino baltus rubus, apie gal
va pasidirbo tam tikras szvie- 
sas. Viena vakaru, 
miszparas, atėjo ir jis pasilipo 
ant virszaus (pas vargonus) ir 
pasisilope. Po nriszparu zokris- 
tijonas uždarinėjo duris ir pats 
iszejo, o ubagas gulėjo bažny- 
czios zokristijoj. Kaip jau bu
vo po dvylikos nakties, vagelis 
apsitaisė in savo angeliszkus 
rubus, atėjo pas didiji altorių, 
užsidegi* žvakes visas, o pats 
pasilipo ant altoriaus ir pradė

jot vniszkai “domi-
Pada ubagas, iszgirdes lo- 

tyniszkas giesmes bažnyczioje 
staigai szoko isz lovos, inbego 
in bažnyczia, žiuri — mato ant 
altoriaus, 
stebėjosi, 
re: “eik, 
savo popa-seneli, pasakyk, kad 
Dievas atsiuntė arkangela, pa
sakyk kad jis 
savo pinigus ir asz szi ryta ne- 
sziu ji i n dangų gyva, tik pasa
kyk, kad neužturetu 
graszio; jai užtures. 
kelsime in debesius 
iu pekla

save ir tarė:

jo giedoti 
ne. ” r

vageli pas

Gerai,

kad buvo

y

angelas. Stebėjosi, 
ant galo angelas ta- 

kogreieziausiai pas

surinktu visus

kad ir jo szei- 
savo visus 

už dvieju

lai supila

nl pa.siima ki-
l ’ bagas nu he

ir viską apsakė, 
Popas

jeszkoti 
jeszkojo J

gėlas sako: “kaip 
taip ir ant žemes;

sako:

o
buvo pil

7 *

riebus; vage-
“mels-

ne vieno 
kai ii pasi- 

, jis nukris 
už apgavima Dievo; 

pasakyk taipgi,
mininke surinktu 
pinigus, asz ateisiu 
sanvaicziii ir ja in (langu nn- 
neszti; pasakyk, 
pinigus in maisza ir atnesza iii 
bažnyczia, ir leg 
ta da inaiszeli.’’ 
go pas popa
kaip Hope arkangelas 
staiga szoko isz lovos, pradėjo 

pinigus. Jeszkojo, 
ant galo surinko vi

sus, supylė in maisza — buvo
k a tik ne pilnas, o kaip pride j 
ir szeimininke jo 
nas maiszas. Pasiėmė da kita 
maiszeli ir nuėjo in bažnyczia; 
pinigus nunesze keletas sene
liu ubagu. Tada vagelis-arkan- 

danguje, 
ant žemes

kortomis loszei, ir danguje lo- 
szi, už tad ir pinigus pasiimsim 
drauge. Dabar lysk in maisza 
asz tave neszte-nesziu iki kal
no, o tenai pasikelsime in ora.
Popas persižegnojo, inlindo in 
maisza. Vagelis pinigus drėbė 
ant vieno peties, o popa ant an
tro ir iszkeliavo isz bažnvežios. 
Popas buvo mat,
lis nepanesza ir sako: 
kis, jau per debesis plaukėme, 
pupt ir pamėtė in purvyną, 
pradėjo maisza vilkti pažemiu 
ir atvilko pas tvartus to paties 
popo. “Dabar, sako 
žegnokis, 
dangų, matau, szv. Petras ati
darė dangaus

Da ba r, 
t uojau

vagelis, 
inlipsim iii

Ant

Vagelis 
tvartu, o

vartus. ” 
tvarto buvo kalakutai ir reikė
jo lipti per kopeczes. 
pinigus paliko pas
maisza su popu, užneszes ant 
tvarto ir drobe in kalakutu bu
ri. Kalakutai sugulbejo: 
lOlolo;” popas klausė: “ar toks 
angelu balsas?” Vagelis atsa
ko: “ 
gus neszinas.
szeimininke atsikėlus, ėjo ka
lakutu lesinti. Kaip ji atėjo 
pas kalakutus

dangų, 
to, kas

popas klausė:
i t bo-

toks”, o pats nuėjo pini- 
rvto anksti

Kaip 
popas klausė:T 

Bobele, ar ir tu atėjai jau iu
Sze i m i n i n k e ne su pra - 
ežia dedasi, paskui, 

iszgirdus ir supratus baisa sa
vo popo, priėjo ir iszleido, atri- 
szusi maisza, ji isz dangaus. O 
vagelis su maiszu pinigu nuke
liavo prie karaliaus. Karalius 
pamatęs ji su pinigais, užpyko. 
Jis mislijo, ka ežia padaryti,
kaip iiusįkra'tyt nuo vagies. Ir 
nutarė vageli nuskandinti upe- 

Ink-iszo in. maisza ir davėje.

sesni.”
maisza su vagelių Ant kdio pa
liko. O vagelis trinisze pasili
kęs pradėjo rėkauti: “Ui vai, 
nemoku nei raszyti, nei skaity
ti, nori žydu karalium paskir- 

Tno tarnu ėjo žydas su

“Ui vai

t i.” Tuo trti’p” pjo žydas su 
krūmeliu. Žydas iszgirdes to
kia kalbh priėjo prie maiszo ir 
sakot “ Ui, eit, cit, tu nerekank, 
asz biski moku raszyti ir skai
tyti ar asz nogalocziau 
karalium būti?” “Jai nori žy
du karalium būti, atriszk mai- 
sz'a.” Žydas atrisz.o. “Lysk iii

žydu

Žydas atriszo. 
inaisza.
rojo ir savo k romą 
draugo. Bot vagelis sako: 
tu paliksi žydu 

geriau 
at ida ve.

No. 100 Tūkstantis Naktų 
Viena” puiki didele knyga.

Yra tai ketvirta- 
spauda tos puikios knygos, tas parodo* 
kad žmonema ji labai patinka. _ 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. DrUcziai ir puikci ap
daryta audcklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 914 per 6 % 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00 

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Valdelota, npisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, iaz- 
imta isz Lietuviazku užlicku.
veikslais, 177 dideliu puslapiu. . .35c • 

Trys istorijos, apie No- 1

biszkos istorijos.

audcklinais

istorijos apieNo. 126 Penkios
Doras gyvenimas, ' Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus Guntis, Trys 

kuris buvo protingesnis i.ž savo poną. 
61 puslapiu...................... 15c

No. 127 > Trys istori jos apie Duktė 
704 pustyniu, Peleniutc, Du brolei Vargu

tis ir Skuputis. 60 puslapiu......... 15c
No. 128. Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus
No. 129 -Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojo! irt Szvonta žeme,' Beda, Tamsu- 
nus-prigauna, 58 puslapiu..........15c

No. 130 Penkios istorijos, apie 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti-

27 Arą*

Su pa-

No. 104
valioje pas Maurus, Vioszkelio Duo-

” 2vdas, Įvedamas, no- beH’ Kttral«tis žmogus. 121 pus.. .25c
savo pasi imt i 

“et, 
karalium, tai 

at iduok 
Tada

12 istorijų:

4

užkeiktos karaliaus dukterų, Jonukas

No 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime,’Per neatsar
gumu in balta vergija, Pusiau-gyve n is 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai.
Žvake, Del piraztiniu, Apie mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, menesį, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szla vežis, Grapas, Apie Egli,aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus.................  .25c

Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli. ponai.* 105 puslapiu............. 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
Dzūko pasaka, Protas ant

V argingas gyvenimas, Onuka, Atsiti- i Rroto, ir keletą trumpu paskaitymu 
kimiu?, Gromata prie Motinos Dievo puslapiu........

60 puslapiu....
N«i> 131

Juokui.

ISc No. 161

naktis,

... 15c
Puiki istorija apie Joną- 

sza Korczaka. 262 puslapiu. . . . 35c 
No. 132 Trys istorijos apie An- 

isz Valenczijos, Kožnas dai-

nereikės; 
rnan.” Zvdas 
vagelis užriszo maisza ir pats 
nu bėgo i n miszka pasižiūrėti 
kaip žydu karalių 
Tada isz karezomos 
sze ja i, gerai
pas upe maisza 
vandeni. Žydas 
nngargaliavo lyg dugno. O va
gelis maždaug s 
ant vakaro parėjo
liaus su savo kronui, 
szviesiauses karaliau juk ir po
teriuose via: “

No. 105 12 istorijų: Nedarykia
skirtumo terp vaiku ir milukui visus 

■ lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karuliu ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu

Prakeikimas;

prigėrė, 
ir

Į 
vainikuos, 

atėjo lie
ji uiiesze

plumpt iii 
su maiszu ir

L IJ " 'l|'Jgtajf*turi savo vieta, Ka pasakė ka-
76 puslapiu.... 20c 

Dvi istorijos apie Neuž-
trart/paeziuojas.

No. 133
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni
62 puslapiu................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi

...10c
No. 163 Penkios istorijos apie 

Calnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu......................... 25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu. . .25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal-

žudinsta ir apie Urlika razbaininka trauR» neleido in dangų, Sziauczius di
43 puslapiu

No. 135 Penkios istorijos
. 15c 
apie

deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nantoj, Netobulas žmogus.Netobulas

Andrius Sakalukas, Varginga karalai- Pu<^al’‘u- 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; te, Karalius sultonas jio aunu dideli

iisiszlapines, 
prie kara- 

“ osako:

T 1 kaip ant

Matai ir asz persine- 
ziau puse maiszo visokiu szil- 

daigtu, bu- 
parsineszes,

kaip danguose 
taip ir ant žemes,
žemes taip ir vanib'iiije!” Kas 
ten per magazynai, kokiu viso
kiu brangiu brangesniu daigiu, 
imk kiek nori, tau nieks nieko 
nesako, 
s
kiniu ir drobiniu 
cziau ir dauginus
bet negalėjau daugiau panesz- 
ti. Kuomet nors da eisiu, kaip 
sziuos daigius parduosiu. Ka
ralius klauso ir jam norėsi kaip 
nors nuvvkti iu
klausė vagelio rodos, 
pasakė, kad kitaip 
kaip tik in maisza reiki* lysti 
ir ta maisza iii vandeni inmes-

Karalius inlimlo, o vagelis
nunesze ir inmote in upe, ta- 

“ Dabar 
kankink.
raliene. Karaliene lauke, lauke

nesiilankda- 
Ant

vą mieli i. Pa- 
Vagelis 

negalima.

ll. t T

re s:
? *

t n mane visaip 
Pats parojo pas ka-

kol vyras sugryž, 
ma, apsivedė su vagelin.
ju vesluviii ir asz buvau, medų, 
vyną geriau, per barzda varvė
jo in burna neteko.

Tolinus bus.

Lietuviszkat Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149
T

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi muso 

stebuklingu žolių vertes tukstonesio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, Skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peesiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo pu 
krutinę, reumatiemo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virssuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaras 
szirdles liga, tai atsiunsk 85c ir gausį 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Nėr-

patrukimo,

vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui-ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloge. Reikalin* 
gi musu, žolių pardavinėtojai visuose
miestuose.

•M. ZUKAITIS,
25 GiUet Rd. Spencerport, N.Y,

Pikta Onuka................................. 25c
No. 106 Penkios istorijos, apie 

Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szcszios istorijos, ajie

galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu ....

No. 137 Pasiskaitymai
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz-

.... 25c
knygele:

Szeszios istorijos,
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paežio j kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žiųios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakotos apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu................. .20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo suroda, Velnins 
narnėjo, Kandidatas ant apsipacxia- 
vimo, Dzūkas iszvadato savo paeria 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....................... ISc

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybę, meiles, Ra
gu n isz ka lazdele, Boba kaip ir viso* 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszga!- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposoloi, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. . . .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci neįtiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu..................... 25c

Dvi istorijos apie Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu................. 15c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna oiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus........15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ii* sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu

No. 118

Szeparka,

No. 114

mintingesnes už vyrus su paveikslais, kiausziniu,

Kaip nekurie lietuviai

Saule geriausia vedintoji ....
No. 138 Keturios istorijos

t.

(3 dalis) 
11a isz

Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis moto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, in ka nekurio 
žmonis tiki,
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, M isles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 

15e 
apie

Irlanda, Robertas velnias. Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu...................20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 
mokėjimas kunigo.

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
GI puslapiu................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutcs pasakojimai, Pasaka apie 

katiluka, 
Vargdienis, 

apisakcle .
No. 142

47 puslapiu 15c
Keturios istorijos

Istorija

istorijos

....25c 
Sierata,

Dvi istorijos apie Valu-

Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap-

181 
35c 

Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu................................... 15c

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .........................................15c

No. 121 
Valkijozai,
skialbtojas. 63 puslapiu.................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gy d in tas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo,1 Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu....................................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...................... 15c

maža
Eiles.

maluninkas pabėgo, Stebuklinga
47 puslapiu.... 15c 

Penkios istorijos

Lietuvos skausmai, 
Pirmutine szalna 

.......... 15c 
Trys istorijos apie Pa

veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieqpa. 40 pus. 15c 

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o
puodą, Dainele.

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Neduejusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka 

61 puslapiu............. 15c
Keturios istorijos, apie 

Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerni aus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu< . . . 20c 

No. 146 
Nihilistu, 
61 puslapiu .

No. 147
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74 puslapiu...............20c

Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida. 45 

......................................... 15c 
Asztuonios i s t o r ij o s

122 
25c 

No. 166 Trys istorijos, Sūnūs 
Paikiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus...............................15c

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Senas žmogus pavojuje, Na
mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus.. .25c 

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dusekta nekaltybe, Va- 

Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu
dinsta, žmogus be szirdles, Užmirszo, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu.....................

No. 169 Septinis istorijos
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges..........25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, 
žengei is, Duktė malkakcrczio. 
puslapiu....................................

Vieniolika puiku istorijų 
paveikslais, apie Džiaugsmas ir 

Nuliūdimas Tcvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, St Dievu," Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu....... 25c

Dvi istorijos apie Dūkto 
ir Sruolis isz Lietuvos. 68 

............................... 15c 
Penkios istorijos apie

No. 171
SU

istorijos,

,25c 
apie

Pasitaisias prasi- 
121 

. . . 25c

isz Lietuvos.

Bernadina.
No. 145

No. 174
25c

Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas kuczios nokti.

15c
Trys istorijos apie Raga-

No. 172 
Mariu 
puslapiu. 

No. 173
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sun u ir Dukterį. 83 puslapiu

Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu.......................... 35c

No. 175 Pasiskaitymo Knygele: 
Kuczios-Zenuiites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 

Kaimlecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu............. 15c

paveikslais,

• • •

►

No. 148
ir Alena, 
puslapiu .

No. 149
apie Dėde isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu. ... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.........................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu....................... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. .

No. 153
luti, Du broliai, Majoro duktė.
puslapiu ......................

No. 154
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu

No.

Penkios istorijos

62 
15c 

Trys istorijos ąpie Gai-
62 

. .15c 
Trys istorijos apie Jo-

25c

. .15c
157 Juokingas apraszymas 

apie S a vi zr olų, didis klastoris. 
puslapiu. ............................. ..

46
15c

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va- 

No. 125/ Trys istorijos apie Pat gl»- 60 puslapiu.
No. 159 Istorija apie Markus ir

Aurelianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu............... ...............................20o

skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu..............................     ,15c

«

• ••••••••••• 15c

KITOKIOS KNYGOS.
No. 176 A-Be-Cela arba pradžia 

skaitymo ir raszymo, del Lietuviazku 
vaiku................................................15c

No. 177 Moraliszka Kabala katra 
iszdeda žmogaus ateiti.................. 10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ate i te s su 
pagiaiba kazirom...................   . .. 10c

No. 179
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyru ir moterų. .

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms del iszmokejimo pinigu ligonia
ms....................................................25«

i
Tikriausia Burykla, su-

. .10«

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

•• 4

Valgiu Gaminimas 
*iit—

Namu Prižiūrėjimas
.    m—m—ia—sT

Kožna moteris ar margina 
privalo tarot! asla knyga
• lt i'i ia ita. - -■ -a' j . ja Ui. Hs

«i

ir ji tftreta rastis kiak^ 
Tienam narna. 1$2 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 

. audeklineis apdarais. Pra- 
ke tiktai • • ... . $160

W. D B00ZK0W8KI-C0.,
J1, 'i I J 1

MAHANOY OITY/iPA,

11
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| Pabėgėlis
Tai buvo didele baladone.
Pradžioje Petrtikas ėjo su 

motina per lietu, paskiau 
nuszienauta lanka, toliau ke
liavo per miszka szuntakiais, 
kur prie jo batu lipo geltoni la
pai, ėjo ligi tol, kol nopraszvi- 

sto-

fe

per

to. Paskui jis dvi valandi 
vėjo tamsioj priemenioj ir lau
ke, kuomet atidarys 
Priemenioj nebuvo teip 
ir drėgna, kaip Jauke,
jui pucziant ir czion nžkliuda- 

laszeliai.

duris.
szalta

bet ve-

vo smulkus lietaus
Kuomet priemene kimszte pri- 
sikimszo žmonių, suspaustas 
isz visu pusiu Petrukas prisi
glaudė veidu prie kažkenei kai
liniu, nuo kuriu elrucziai jau
tėsi kvapas sodintos žuvies, ir 
užsnuelo. Bet sztai truktelėjo 
stumtele, durys atsidaro ir Pe
trukas su motina inejei in prie- 
szakini kambari. 
siejo ilgai laukt, 
sėdėjo ant suolu 
mi ir tylėjo. 1 
žvalgydavo in juos ir taip-pal 
tylėjo, nors mate daug keisto 
ir juokingo. Tiktai viena karta 
kuomet in prieszkambari, pa- 
szokdamas ant vienos kojos, 
inejo kaž koks vaikinas, Petru
kas irgi panorėjo panasziai ant 
vienos kojos paszokinet, 
stuktelėjo motinai in 
prunksztelejo in rankove ir ta
re :

4 4

4 4

tare motina.
Mažajam langelyje pasirodė 

susnudes feldszeris.
“Eikite užsiraszyt i! 

szuko jis.
Visi, tame skaieziuje ir juo

kingai strykuojantis vaikinas, 
nusikreipė in langeli. Kiekvie
no feldszeris paklausdavo var
dą ir pavarde, kiek metu, kur 
gyvenas, ar senai sergąs ir 1.1. 
Isz atsakymu savo motinos su-

Petrū
kas, o Petras Galaktijonas, kad 
jis turis 7 metus, kad esąs 
mokytas ir sergąs nuo pat 
lyku.

Netrukus po
, buvo reikalinga truputi 
stot; nėr prieszkambary perėjo 
gydytojas baltu priekaisezin ir 
persijuosęs

Czia. vėl pri-
Visi ligoniai 
nes i judi ūda- 

Petrukas apsi-

Ji* 
alkūne,

Mama, žiūrėk: žvirblys!
Tylėk, vaikeli, tylėk!”

i *'

žinojo, kad jis esąs ne

I ’ I

SU-

ne
ve-

užsiraszvmo
atsi-

rankszluoszcziu.
Praeidamas pro strykuojant i 
vaikina, jis patraukė 
ir tarė skambancziu balsu:

— Nu, ir kvailes!

pecziais

nors 
bet, 
pra-

Kasgi, 
arne kvailvs? Asz insakiau tau 
ateit Pirmadieny, o tu atėjai 
Penktadieny! Del manes, 
visiszkai nevaikszcziok. 
jog tu, kvaily, tavo koja 
žus!

Vaikinas padare toki gailes
tinga veidą, tarsi buvo besi
rengiąs praszyt iszmaldos, 
mirksėjo akimis ir tarė:

Ponuli, piiflarykite 
malone! ’ ’

Czia nėra

su-

Perplaukė Mares 
700 Kartu.

Į Petrukas klausiamai 
rojo iii motina.

Pasilik, vaikeli!

paziu- TIK DU STUDENTAI

‘C®-.

j? <

? y

B"
l

Ui
Erodas V. Jom‘s, kuris pildo 

dinsta svarbiausio kukoriaus 
ant laivo Aquitania, 
ežio prie ('unard ■laivynes kum
pa nijos padėkavojo 
ir apsigyvens Londone, 
plauke jisai

prigulin-

už dinsta 
Per

ina ros 700 kartu, 
pildydamas ta ji dinsta per 42
mot us.

‘‘Nurodyk ji!”
Petrukas, nusikosojes, 

szo nuo kaklo skarele, , 
iiiuvale rankove uosi ir pradėjo 
isz loto vilkt szvarkeli.

4 4

— tarė piktai 
tupezikauji ? 
viena.

Petrukas skubiai numoto 
szvarkeli ant žemes ir motinai 

numovė
nius.. Gydytojas tingiai pažiu 
rojo iii ji ir pliauk.'ztelejo per 
jo nuoga pilvą.

“Geroka, kaip asz matau, 
Petruk, t n esi sau skilandi už- 
augiues, — tari' jis ir atsiduso.
— Nu, parodyk savo alkūne.”

Petrukas pasznairavo in 
bliuda su kraujuotom 

pažiurėjo iii 
prickaiszte ir apsiverke.

“Me-e!” 
t o ja s. — “ 
dint iszdykeli, o jis 
Begėdis!

Stengdamosi^ nuo 
susilaikyt, Petrukas pažiurėjo 
in motina ir tame jo žvilgsny.) 

praszymas: 
tu gi nepasakok namie, kad

, atli
pus ku i

Boba, ne in sveczius atėjai! 
Ko
no

gydytojas. ‘‘ 
tu cziaJog

skabiai

padedant marszki-

asz
>

gom.

alkūne.
pasznairavo i 

pamaz
gų d y to jo

— paerzino gydy- 
Jau laikas a p ves- 

žliumbia.

verksmo

Gydytoja

buvo iszreiksztas
4 ft

asz ligoninėj verkiau!”
s apžiurėjo alkūne,

paspaude, atsiduso, cziauptcle- 
jo lupom, paskui vėl paspaude.

..,.:i.:.. niuszt, 
s. — Ko- 

neatvedei?

“Tave, boba, reikia 
bet nėra kam — tarė ji 
del tu jo pirmiau 
Ranka jog pražuvusi! Žiurek- 
gi, kvailas daikte, jog tai są
narys sopa!

“Jus geriau žinote,
— atsake boba. 

Gydytojau...
vaikucziui ranka, o dabar ir 

Koks isz

gydy tojau...” 
4 4

ponas

Supudinai

bėgsiąs, tai būtinai atsidursiąs 
namie pas motina. Nakt is buvo 
ūkanota, bot už debesiu szviote 
menulis. Petrukas nuo priean
gio tiesiog nubėgo pirmyn, ap

suk lupo iii 
bent

I” j

į

•t!

i i

I

SZITOJE KOLEGIJOJE.i. į ’ ’ 11 n

- / »

— tarė4 4

bzi.
‘/Pasilieka, pasilieka!” - 

linksmai suszuko gydytojas. -

) )

Nėra ko czia besvarstyt i! Asz 
parodysiu! 

in imigr 
Deni- 

\ ir

i t 

jam gyva lape 
D ra u ge va ž iii o s i m e 
saldainiu pirkt! Maryte 
saite, nuveskite 
szaus!”

Gydytojas, matomai, 
mas ir szuktorius žmogus buv 

isz draugyste.-, 
Petrukas pa norėjo jam intikt, 
tu labiau, kad nuo gimimo die
nos nebuvęs mugėje* ir 
pažiūrėti in gyva lapute, 
.kaip apsieit bo mot inos ? 
pult pagalvojęs jis nutarė 
praszyt gvdytojaus palikt ligo 
nine j ir motina, bet nesuspėjo 
jiL atvert burnos, kain 1‘cldsze 
re jau vedėsi ji laiptais ant vir- 
szaus. Jis ėjo ir placziai iszM- 
žiojes dairosi in szalis. Laiptai, 
grindys ir sienos — viskas ro
dosi iszdidžiai, tiesiai ir 
kiai — buvo nudažvta 
nais dažais ir iszdave

gv var-',

.1* ant

link's
o

paten kintaw

noriai 
bei 

Tru
pa-

rvsz 
gelto 

malonu 
aliejaus kvapsni. Visur kabojo 
lempos, tęsęsi dįvonai, sienose 
riogsojo variniaį vamzelžiai. 
Bet už viską labinus Petruku i 
patiko lova, ant kurios ji paso 
dine> ir pilka, sziurkszti ant klei
dė. Jis apeziupinojo rankomis 
priegalvius ir antklode, apžiu
rėjo kambari ir nutarė, kad 
gydytojas czia gerai gyvenas.

Kambarvs buvo nedidelis, 
kuriame' stovėjo tik trys lovos. 
Viena leiva stovėjo tuszczia. 
kita buvo užeines Petrukas, o 
ant treczios seelejo kaž koks 
senukas sumigusiomis akimis, 
kuris visa laika 
ir spiauelvda\o iii
Nuo Petruko lovos matėsi per 
duris kita dalis kambario 
elvieni le>voiii: ant vienos i 
gojo kaž-koks labai iszblysz- 
kes, liesas žmogus, turintis ant 
galvos 
iszsketes rankas,

! kosėdavo 
spiaudykla.

i si:
n lie-

ūmine pūsle, aut kitos, 
seek* jo kai

mietis su pariszta. galva, labai 
panaszus in motel i.

Eeldszere pasodinus Petru
ką, iszejo ir po kiek laiko su- 
gryžo, laikydama glebyj krūva 
drabužiu

“Tai tau
dykis.”

Petrukas iszsirengo ir 
jaus pradėjo 
rubais.

< r

— Lare ji. Re

t nu
rodyt is naujais 

Apsivilkę^ marszki- 
niais, kelinėmis ir pilku žiupo- 
neliu jis patenkinaiicziai apsi
žiūrėjo ir pagalvėj, kad szitaip 
apsirodžius esą nebotu bloga 
per kaimu perėjus. Jo vaizduo
te pieszia, kaip motina siun- 
rzianti ji daržan prie upes p;v 
skint runkeliu lapu parszeliui: 
jis e i mis, o berniukai ir 
gaites apsupa ji ir su 
žiuri in jo žiuponeli.

In kambari inejo slauginto- 
ja, laikydama rankoj dvi aliu- 
mines leksztes, du szauksztu ir 
du szmoteliu duonos, 
lekszte-ji pastate priesz
ka, kita — priesz Petruką.

— Valgyk!
Pažiūrėjęs in lekszte, Petru

kas pamate riebius kopūstus, o 
kopūstuose mėsos szmoteji, ir 
vėl pagalvojo, kad

iner- 
pavydu

*!>'<■/ •it
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Szi kolegijo randasi Bellev ne, Nebr.,

£‘

.A4

J

15 mvliu nuo Omą- 
bos, kuri turi 5.’» akeriu žemes, b namus, 12 profesorių, bet tu
ri tik du studentus. Mat gimines žmogaus kuris pastate tajažmogaus 
kolegija dabar provojesi idant turtą atimti nuo globėju.

tarė
i. —

— Nu, kam suodei ? -- 
iszmetinedaihA slaugi n toji 
O su kuo-gi kepsni valgysi ?

Jinai iszejo ir atnoszo nauja 
isznyko irJis bematant urnai 

nuo jo pasiliko donos gabalėlis 
didesnis negu po kopusiu, 
nukas, napietaves, paslėpė 
vo likusia duona in

Daug laiko praėjo, bet gydy
tojas vis 
gyloja atnesze arbatos ir )>aba- 
r<‘ Petruką už tai, kad jis nepa- 
silik(*s sau duonos prie arba
tos; dar karta buvo alėjos feld- 
szeris budint užmigusi Miką, 
lanke su tome, kambariuose už
sidegė žiburiai, o gydytojas ne
sirodydavo. Jau buvo volu va

pat padarvt, bet pagalvojo
suvalgo savo duona.

Pavalgos, jis nuėjo į,.,... t ,, 
vaikszczot. Gretimam kamba iniliie ji

nesi rodydavo. Sla n-

Pavalgos,

ryj, apart 
per duris, 
žmones.

.P K nuėjo

kuriuos

| ežius.
pasi- Į lovos ir pradėjo svajot.

.1 <
mate 

ket ori
t n. 

radosi dar
Isz ju liktai vienas at

kreipė iii save jo ypatinga do
me. Tai buvo auksztas, 
sudžiūvęs, panurusiu, plaukuo 
tu veidu kaimietis: .jis 
ant lovos ir visa laika, 
sz v v tuoki e, lin ga vo
niosikaxo deszine ranka, 
rūkas il<>ai nuo jo i 
vo akiu. Pradžioje

sa v opannrusia
ni uranezia

labai

sėdėjo 
kaip 

galva ir 
Pet- 

nonuleisda- 
1 szvvtno- 

kliniai, lygus kaimieczio linga 
viniai atrodė* jam esant juokin
gais, kaipo elaromi del bemdro 
prajuokinimo, bet kuomet 
insižiiirejo iii kaimieczio veidą, 
jam pasidarė* nejauku ir jis su
prato. kad tas kaimietis ne)»a- 
keneziamai sergąs. Perejes 
treczia kambari, jis iszvydo du 
vyru tamsiai raudonais vei- •r T
dais, tarsi moliu iszteptais. Jie 
nesijuelindami sėdėjo ant savo 
Ipvu ir savo keistais veidais, 
ant kuriu sunku buvo iszskirt 

buvo 
die

liūdna, 
j at si laii- 

ii us i-

lenke daržine ii’ 
tuszczius krūmus;
pastovėjęs ir

kiek 
pagalvojęs, jis 

mėtėsi algal in ligoni ne

SllsZllkO

žiau-
> vie-

Se- 
sa- 

stalczin,
Petrukas irgi buvo benorįs ta i

iri žinot miigoii ir gaudyt paii'ksz- 
PeIrakas iszsitiese ant 

Atsi- 
saIdainius, gydytojo

pnžadelus. veidą ir baisa moti
nos, tarusia, 
grinezin. krosui, 
bobnl(' Jiirg’ume... ir jam staiga
) ui-k hire nuobodu ir 
Al>imine jis, kad ryto 
kysianti pas ji motina, 
szypsojo ir užmerkė akis.

Ji iszbudino bihlesis. Greti
mi'm kambaryj kaž-kas žings
niavo ir kalbėjo pjiszuabždoms. 
Pri(‘ žVbsaiiezios
lemputes szviesos, palei 
lova judėjo trys szeszeliai.

Ar 'neszim su 
- vienas ju paklausė. 
Taip.

silpnutes
Miko

.H taip? -)

se rgas.

kokius-nors bruksznius, 
pana.* žus in stabmeldžiu 
va i ežiu s.

Tetule, delko jie tokirn
• '■*

paklausė Petruką slaugytojos.
serga rau-

lova, ar

Su lova neperei
siu). 13, ne laiku pasimirė, Die
ve duok jam dangaus karalys-
te!

Vienas paėmė 
ežiu, kitas - 
le: Miko rankos
skvernai silpnai 
fp

Miką už po
li ž kojų ir pake- 

ir jo chalato 
kabojo 

'l’reczias -- tai buvo kaimietis 
panasz/is in moterį 

trys,

ore.

, apibė
go ja ir vėl apsistojo dvejoda
mas: už ligonines niuro baltavo 
kapiniu kryžiai.

— - M a—amvte! 
jis ir metėsi atgal.

Praėjės pro ‘tamsius, 
rius trobesius, jis iszvydo 
na apszvios'ta langu.

A i;s z k ns 
tamsoje pasirodė jam dideliai 

bet Petrukas, pakvai- 
isz baimes, nežinodamas, 

pasuko in ji.

raudonas taszkas !

baisu
szes
kur bėgt, pasuko in ji. Greta 
lango buvo prieangis su luptais 
ir dideles durys su balta lente
le; P<?trūkas užszoko ant laip
tu, pasižiurėjo in Įauga ir stai
ga ji porcine pszt rus, nepapras
tas džiaugsmas. Per langu jis 
pamato linksma, malonu gydy
toja, kuris sėdėjo už stalo ir 
skaitė knyga. Juokdamasis isz
i

- J

Jžiaugsmo, Petrukas i>zt‘wsc in 
pažinstama veidą rankas, buvo I
benorįs suszukt, bet nežinomo- 

jam k vapa, 
iii kojas; jis pasviro ir

ji jiega sustabdė
sudavė
be jausmu parvirto nuo laiptu.

Kuomet jis atsipeikėjo, jau 
viešu ir labai jam pa

baisas.
buvo
tinstamas balsas, prižadėjęs 
vakar muge, pankszczius ir la
pe, kaIbejo szale jo:

— Xu, ir kvailes, t
kas! Argi ne kvailys ? Reiketu 
tau kaili iszpert, bet gaila, kad 
nėra kam.

Petru-

J. Na r u sze vieži u s.

KAM KAS REIKALINGA 
CZIA GAUSITE.

'Tiruose bicziu midų 5 -varu 
$1.05. Du už $.3.20 

Keturi už . .0. Asztuoni už $11.
Medžiokles szuva znikimis, 

gražus ir geras $12 Krajavu

vicdrukas

szuva 
gražus ir geras $12 
dalgiu szieno pjauti po $ū.

Karveliu, bįiLind^iiij versti
nu, po nuo $2.50 ir aukszczian. 
Atsakymui prisiunskite 2c 
stempa.

P. D. A nd rėkus,
Pent water, Mich.

prisiunskite 2' 
2t.

Box 107

PARSIDUODA NAMAS.

Sveikinu visas ruteles su 
Nauju Meteliu,

I r d**! jusu vaikeliu, 
H* vyreliu, 

Ir duodu rodą kad geriau 
grinezes apvalytumete. 

ir paezios save susivaidy- 
t umete. 

Juk a-z mano >rirdeles už
tars loja moterių.

O jaigu kaip kad užpuoli! tai 
ne ant visu, 

(teras pagiriu, 
O nelikusias koezioju.
Viena nebageiv pas main' 

rasze.

S

i)į

iji 
t

į
•*

i
I

I
i

li- konia su aszaromis prasze: 
Ka >u savo vyru darysiu. 
Gal i-z rupesezio pasiskan- 

dysiu,
.Jau man in gyva kaula dakako 

Ir nuolatos sako:
A>z tave bestije pamokysiu, 

Visus kaulus sudaužysiu! 
Mat, josios toks vyrelis 
Kaip bo proto bloznelis 

Tankiai valkiojosi, 
o visas urvas trankosi.

Kada pareina, randa duris 
užra kyląs, 

Szelsta ir pyksta.
Tu rakali kam duris užrakini 

Gal koki jauniki pas save 
turi ?

l>z tikro didele pakula turiu, , 
Jau dalaikyti negaliu.

Noriu jau visame patikti, 
Negaliu ir gana in tik t i.

..Argi galiu toki vyru vadyti? 
Reike tokiam iri kaili duoti.

Iszmintingi vyrai taip nedaro, 
Ne viena motere isz svieto 

iszvaro, 
Pats per naktis valkiojęs!, 

Paskui prie moteres kabinasi 
Pragėrė uždarbi ir praka- 

zyruoja.
Paskui ant paezios rugoja. 

O jus kvailavyrai, 
Ar tai taip gerai?

P

i

J

I
' i

I *
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Del dvieju szeimynu. Viskas 
gerai intaisyta. Vienoj puseį 
randasi groseriu sztoras. Parsi- 
duos nebrangiai.

Vincas Norkeviczia
129 W. Washington St., 

Shenandoah, Pa.

2t.- persižeg
nojo, ir visi trys, betvarkiai 
stuksėdami kojomis ir numin
dami Miko skvernus, iszejo isz 
kambario.

Krūtinėj mieganczio senuko 
aišžkiai girdėjosi szvilpimas ir 

balsais, 
pa ž vėl-

❖ ❖ ❖

Ant biednos moteres iszmislytį
Nebūtus daigtus loti, j

ĮAr tai už tai, kad tavo |
vaikelius augina, J * 

Skalbė, triūse ir valgi gaminai
Tu pinigus prageri, 

O ta ne szlebes gerės ne turi, 
Apžiūri tavo burdingierius, .
Kuria baudže kaip ant kva- . 

tieros Žalnierius.
Ar tai taip nebagei užmoki, 

Siunti ir da muszt szoki!
Asz jus bestijos paszokysiu, 

Moteriukes szimet pamokysiu/ 
Apie provas Amerikonu, 

O nebijosite tu naktigoniku.
Geriause nieko nereike to

kiam sakyti,
Ne pamokslu davinėti, 

Susitarė mitinga padarykite, 
Per “Saule” apgarsykite, 
Jog skusite spykyzes szin- 

korius.
Kur vyrai praleidže pinigus.
Jau daugeliose vietose taip 

padare,
O ir kėlės spykyzes jau uždare 

Tada viskas apsimalszys,
Ir vyreliai pasitaisis.

vaikelius augina,

-- J ie,vaikeli, 
pa is.

Sugryžos iii 
Petrukas i 
pradėjo Jauki

SKAITYKITE SAULE t

da i u a v ima s v i su kini s 
Petrūkas prisiklausė, 
ge in tamsius Įaugus ir iszsi- 
gandes paszoko nuo lovos.

— Ma-a-ma! — sudejavo
♦

atsakymo

savo kambari, 
itsisedo ant lovos ir 

i gydytojo, idant 
su juo keliauti paukszcziu gau
dyt arba važiuot mugeii. Bet 
gydytojas neejo. Gretimo kam
bario duryse skubiai pasirodo 
ir isznyko feldszeris, 
priesz iszeisiant pasilenke in 
la ligoni, ant kurio galvos gu
lėjo kropszelis su ledais, ir su- 
szuko:

— Mikai!
Miegantis Mikas nesijudino.

❖ ❖

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

gydytojau!
darbininkas be rankos?
apie ji tupcziosi.
pas tave paczia ant nosies 
puezkelis iszszoka, tai tuojaus 
tekina begi in ligonine, o 
ka pusmeti pudinai.
tokios.”

G y d y to ja s užsirūkę 
sa.

jo bus 
Szt’ii 

Matai, kaip 
ant

t
viena
senu-tokiaihl

Cko
— pertarė ji gydytojas. Pasa- 
kvta Pirmadienv, tai 
jo klausyti. Kvailys, 
viskas...

Prasidėjo priėmimas 
niu. Gydytojas sėdėjo 
kambaryje ir szauke isz 
ligonius. Isz kambario retkar 
ežiais girdėjo spiegiantieji de
javimai, vaiki^ verksmas, arba 
pikti gydytojo iszreiszkimai;

Ar asz ta- 
Sedek

4 4

4 4 - ponuli! I t

reike- 
sztai ir

ligo- 
savo 
eiles

“Na, ko bliauji ’! 
ve pjauju, ar ka ? 
miai!

Priėjo Petruko eile.
“Petras Galaktijonas!” — 

suszuko gydytojas.
Motina apmirė, tarsi nesiti

kėjo szito iszszaukimo ir, 
cziupusi Petruką

ra

t > ’

pa- 
už rankos, 

nuvedė ji in kambarį. Gydyto
jas sėdėjo už stalo ir pasku
boms barszkino plaktuku iii 
stora knyga.

“Ka skauda?
jis, nežiūrėdamas in inejusius.

“ Vaikiszczias turi sopuli al
kūnėje, ponas gydytojau,” 
sake motina ir jos veidas tokia 
priėmė iszreiszkia, lyg, kad ro-

I > > — paklausė

at-

dofer ji pati buvo baisiai nusimi
nusi deki Petruko ligos.

vai-
Visos jus

gal va 
miiiy

papiro-
Kol papirosas ruko, jis kė

liojo boba ir lingavo 
ženklai! dainos, kuria jis 
tyso dainavo, ir vis apie kaž
ką galvojo. Xuogas Petrukas 
stovėjo pricsz ji, klausėsi ir žiu 
rojo in durnus. Kuomet gi papi
rosas užgeso, gydytojas .suju
do ir žemesniu balsu prakalbo
je:

“Nu, klausyk, boba. T 
lais bei laszais czia nieko

Ji reikia ligoninėj

Nu, klausyk, boba. Tepa-
• ne

pagelbesi. 
palikt.”

Jeigu reikia, ponuli, tai ko
dėl nepalikt?”

“Mes jam padarysim opera
cija. O tu, Petruk, pasilik,— 
tarė gydytojas, suduodamas 
Petruku per peczius. — /Tegu 
mama sau važiuoja, o mudu 
czia pasiliksime. Pas mane, 
broP, gerai! Mudu su tavim, 
Petruk, sz|ai kaip apsidirbsi
me, tai eisim gaudyt paiiksz* 
ežiu, asz tau lape parodysiu! 
Drauge in sveczius važiuosiu!! 
Ka? Ar nori? O motina lytoj

ritiiAoi 01^4*1 I r*

4 i

Petruku per paežius.

atvažiuosianti! Ka?

tarė ji. kuris
ii

fydvtojui
kad.

n. 
esą labai gera ^vvent ir 
gydytojas visiszkai nėra teip 
piktas. k<>;<i:i p vadžiojepasiro
dęs. IT 
aplaižyti a r. as po 
gurksznio szaukszta, 
kuomet, apart mėsos, leksztėj 
nieko nepasiliko , 
isz pavydumo in senuką 
anas vis dar besrebiąs.

Atsidusęs, jis griebėsi 
mėsos, stengdamasis kaip gali
ma ilginus valgyt, bet jo pa
stangos prie nieko neprivedė; 
netrukus.isznyko ir mėsa. Pa
silikom tiktai gabalėlis dllOUQS.

jis valgė kopūstas, 
kiekvieno 

paskui,

pasznairavo
, kad

jie

jis u z
i 1

Negardu valgyt viena duona 
bo mėsos, bet nieko nenuveiksi 
Petrukas pagalvojo, pagalvojo 
ir suvalgė duona. Tuo laiku in
ejo slaugytoju naujom leksž- 
tem neszina. Sziuo laiku |eksz- 
tese buvo kepsnys su bulvėmis.

— O kur-gi duona ? — pa
klausė slaugytoja.

Vietoj atsakymo, Petrukas 
iszpute žandus ir iszleido orą.

.1
''
i,-l
H

Feldszer i s mostelėjo 
iszejo. Belaukiant 
Petrukas apžiurėjo

ranka ir 
gydytojo, 
savo kai- 

myna-senuka. Senukas be pa
liovos kosėdavo ir spjaūdyda
vo in spjauclykle; jo kosulys 
buvo i'l^as, girgždantis. Petru-
v o in spjauclykle;

kui patiko viena senuko ypa
tybe: kuomet jis, kosėdamas, 
intrau’kdavo in save orą, tai jo 
krūtinėj kaž kas szvilpdavo ir 
gabalu duonos. Petrukas nie
kuomet namie neragavęs keps
nio ir jo dabar paragavęs, at
rado, kad js esąs labai gardus, 
daimmdayo invairiais balsais.

-2- Dedalu kas toij pas jus
szvilpia i — paklauso Petrukas.

Senu'kas nieko neatsako, Pet
rukas truputi lukterėjęs vėl 
paklausa:v

— oDeduk, o kur lape?
'Kokia lape?
'Gyva.

jis storu balsu.
Ir, nelaukdamas 

jis mėtėsi iii gretima kambliri. 
Czia lemputes szviesa vos-ne- 
vos spingsėjo patamsej: ligo
niai sujudinti Miko mirtimi, 
sėdėjo ant savo lovų; maiszan- 
ties su szeszeliais,-susivėlė
pasirodė placziau, aukszczian 
ir, rodėsi vis didesni ir didesni; 
ant kra-sztutines lovos, paežiam 
kampe, kur buvo tamsiau, sė
dėjo kaimietis ir lingavo galva 
ir ranka.

litrukas, nepaisydamas du
riu, mėtėsi in raupuotoji! sky
rių, isz ten in koridorių, isz ko
ridoriaus inszoko in dideli 
kambari, kur gulėjo ir sėdėjo
ant lovų baidykles ilgais plau
kais ir pasenusiais veidais. 
Perbėgės per moterų skyrių, 
jis ve) pasijuto esa‘s karidoriuj, 
iszvydo turėk Ii ufe, jam pažins- 
tarnu laiptu ir nusileido žemyn. 
Czion jis pažino priesz-kamba- 
ri, kuriame sėdėjo iszryto ir 
pradėjo jeszkos iszeinamuju 
duriu.

Stumele taksztel(?jo, pakvipo 
szaltas vejas in Petrukas su-
klupdamas įsibėgo m ikiMria.

. TL J ! • ' ' *'1 ’’"l 11^1Jis turėjo viena minti -2- heįt 
ir

—- ICur-gi jai but? MiszkeH buvo insitikines, kad jaigu nu-
«*.

; v ■

bėgt ! Kelio jis nežinojo, bbt;

>

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

rnaža?

H. BALI.. I’rozidcnta*
G. W. BARLOW., Vico-Pret 
j. E. FERGUSON, Kas.

I 
fi

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu ' 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo,

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

t guma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
«a « w * • • % B1 t J| • į W^. • * U \ Įdel imogaus kuris dirba įr Medina. Dėkitesavo

pinigus in Mita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

u ■ ■< ? J
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ŽINIOS VIETINES

t ___

dos.

Seredoje Trijų Karalių.
Ketverge Rusnaku Kale-

aplinkinėje— Oras ai'lmKineje gana 
permainas, retai kada pasnieg- 
ti ir tankiai palijo.

— Marijona Butėnienė isz 
“ Lietu- 

” kurios 
puiku balseli girdėjo tukstan- 
cziai žmonių, lankėsi ana die
na pas Lapinskus, Boezkaus- 
kus ir kitus pažinstamus, nes 
Mare vra viena isz inusiszkiu 
užauginama tarp mus Mahano- 

I’oni Butėnienė vra 
operatiszka dainininke >u pui
kiu balsu. Ateiteje ir Mahano- 
jeczius palinksmins savo balse
liu.

Brooklyno, praminta 
viszka lakszt ingalele

užaugdi 
jieeziiZ

Edwards 
apėmė diiista.

Mu>u naujas bnrini.-dras 
priėmė prisiega irprisiega

Tamaqua, Pa.
czei skelbė, buk pas inu> 
dasi badaiijrueziu 
ir kad keli biznieriai

1 .aikra^z
i’: 111 

lekasiu 
už 
ta

pas

f

Į

ANGLIJOS KAREIVIAI APLEIDŽE COLOGNE, VOKIETIJA.
1

»

1‘- 
i
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i
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-
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Per septynis metus Anglijos kareiviai buvo užėmė Cologne, Vokietija
po padalytai laikai, dabar miestu nplcidže kuri Vokiocziai ve'la užėmė.

ATSAKIMAL Žinios isz Lietuvos.
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ISTORISZKOS DIENOS
SAUSIO MENESIJE.

★ 
★ 
★ 
★

*4 ,i

44 4 4 4 4 4 M- A 4 4 4 4 4 4 *4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 *4 4 4 44+444 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4

a 11 n 
jau 

dare savo biznius; žiiumia, 
yra neteis} be. ne< 
kalas. Pas mus 
dnujeneziu
koŽnas da yra prie

tai tik 
nesiranda ha

nesanglekasiu.
grasz.io ir 

turi isz k<> mail \ lis ir apie be 
darbe visai noirupina 
da kelis menesius ka- iki 
dirbtu.

kad ir
os ne-

A.

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslozku. Gralkiszku 
XrabLszku ir Cigonlszku burtlnlku. 
Iszguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
sala m on o Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA’
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI U2..........................

Prtsluaklte mumla 25c. Gausit* 
▼Įsas tris knygutes per psezta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

25c.

West field, Mass, 
praneszima apie 

radio koncertą, 
isz Bostono 
fieldo.

A. K. P.
Aržiu už

o
kad tai buvo 

ne isz Spring-

— Pana
šavo laike 

bus pataisyta. Palauksi- 
prenumerata, nes žino-

P. S. Ashley, Pa. 
sunaudosimekaitė 

kada 
me su
me kad tamistos duotas žodis 
vra teisingas.

X.X. Sheboygan, Pa. — Tar p

mista prisiuntė! doleri, bet ne- 
rasziai už ka prisiuntei. Mel- 
dženm 
doleris,
>ugražy t.

loot i žine už ka tasai 
kitaip turėsime ji

(

nes

/?

I

I

I

I

I

I

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkautkaa, Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namui, Sxtorua, Mokalainea, B*ž- 
nyexea ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieaa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztorosia. Už
veda verpetus prie duriu, taiso elek- 
trikiniue prosus ir kitokius elektrikin- 
iua intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum preke*. 
Apsiymu iszpildyti dideliu* kontrak
tu* ant aptsvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir BaŽnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE 3T„ MAHANOY CITY

V

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dckliamacijos.

Apie Karo.
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 Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Kuteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkineczio Laiku, 
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apio Daratele.
Apio Meile.
Varnai Sudžioniis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apio Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apio Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaisku.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. Aiazki spauda. 
Spaudinta ant drutoa popie- 
ros popierineis vyrasala.

PREKE TIK 2Se.
Siuskite pinigus stempomis.

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

I

I

* I

> > sa-

paklausyma

SUGAUTA SZMUGELIS 
SIDABRO.

Virbalv Lietuviu kondukto
riai sugavo pora dėžių su Rusu 
sidabro monetomis. “
ko, kad tas sidabras buvęs 
szmugeliuojamas užsienin su 
Finansų ministerio žinia. Liau
dininkai innesze 
seime apie tai.

UŽDARYS SMUKLES.
Abeliai, Rokiszkio apskr. — 

Lap. 2 d. posėdy valscziaus vai 
d\ ba nutarė 1926 metais uždą- 
rvti \isas valscziaus ribose 
esanezias smukles. Szi nutari
mą dar turi pat virt inti visuo
tinas gyventoju balsavimas 
numaty tas Gruodžio 6 d.
DEGTINE IR NEMUNE

PASKANDINA.
3 d. apie 14 vai.Lapkriczio 2

besikeldami ties Jiii’bai’ku per 
Nemuną paskendo pil. Karu- 
szis Jonas 55 metu amžiaus, 
Kerotis Antanas, 50 metu am

ir Uelajus Vasilijus, 45 
met n amžiaus,

\’isi isz Sudargo miestelio 
Kidulių \alscziaus. Kalbamojo 

Jono lavonas 
o Keroezio

jaus iki sziol nerasti. Isz pra- 
I vestos kvotos Jurbarko nuov. 
polio, virszin.
nianskio
Karirszis ii- Kerotis buvo 
kai iszsigere.

; žiaus,

K a ru-szio 
I ra ūktas.

isz-
ir Cela-

padėjo p. Clio- 
paaiszkejo, ir

ikuriuo kėlėsi 
! InivoI-

kad 
gero- 

to, laively, 
paskendusieji,

Dvvlaitis Jonas ir 
Agota, kuriuos pa-

Be

dar
I I ..eiikt iene
I vyko iszgelbeti. Be augszcziau 
suminėtu asmenų, tame pat lai
vely} buvo vežamos 4 statines 
cemento ir centneris kviecziu.

degtines,
pihezastimi buvo 
lusi tuo metu Nemune audra.

Be nuskendimo 
dar ir iszki-

SKAITYKITE SAULE
Chicago. — Jonas Yurkus, 

40 m., darbininkas, tapo rastas 
negyvas savo namuose 3309 S. 

nuo ga- 
nusi-

Union A v., nutroszkes 
so. Spėjama kad jis pats 
žudo isz nusiminimo, nes jo pa
ti ji pamote pora savaieziu at
gal.

— Miko Geofeicovski, 40 
m., vakar tapo rastas negyvas 
maudynėje savo namu 
5619 S. Harmitage A Ve. ..To vei
dai ir kaklas buvo supiausty- 
ta ir jis įniro nuo tu žaizdų,

prie

gyva-

savinin- 
su*

Jo hivona rado jo Hzeiminin- 
ko Julia Rozdjewicz, 
naszle, pas kuria jis gyveno, 
nors jis yra to namo 
kas. Ji pasisako, kad ji
gryžo isz darbo U vai. ryte iv 
rado savo innami jau negyva, 

ir tardo.
Taipjau tardo ir jos 15 m. (luk
teri. Peilio ar jokio kito asz-

PAMESTA.

Policija ja suome

o

Apie 3 sanvaitos adgalios,. 
njaža masznele kurioje radosi 
$350. Jaigu kas rado tegul su
gražina in “Saules” 
aplaikys gera nagrada.

ofisą o
(2t

■ t -    - - - -------------------------------------------------g-    • -----------------------------

bet instatymas perejo. Jis gry- 
žo namon kuomet kova prasi
dėjo 1775 metais. Dabar turėjo 
septyncs-deszinjts metu. Buvo 
iszrinktas vienas isz penkių 
vyru, kurie pagamino Nepri
klausomybes Deklaracija. Ko
voj su Anglija buvo pasiunstas 
Francijon praszyti pagelbos 
kolonijoms nuo Franeijos ka
raliaus ir jam pasisekė tos pa
gelbės gauti. Po Revoliucijos 
Kares jis turėjo pasilikti Euro
poj dar dviejus metus užbaigti 
taikos reikalavimus su Angli
ja, Francija ir Lszpanija. Ne
spėjo sugryžti Amerikon kuo
met ji vėl iszrinko Penns.vlva- 
nijos Valstybes Tarybos prezi
dentu. Tris terminus tarnavo, 
paskirdamas savo alga visuo- 
meniszkams tikslams. 1787 m. 
Franklin’as buvo iszrinktas 
nariu konvencijos kuri turėjo 
pagaminti paraszyta konstitu
cija ir valdžia naujai respubli
kai. Bet Balandžio 17tos, 1790 
m. nakezia, turėdamas 84 me
tus, garsus Franklin’as mirė.

—F.L.LS.
4 PUIKUS GURBINE1 SIENINIAI 

KALENDORIAI ANT 1926 METO
UŽ $1.00

Kas prisiims viena doleri, aplaikys 
4 Puikius Garbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1926 moto.
kalendoriaus yra prisiūta szventuju 
kalendoris su pasnykais. Kalendorini 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar 
szepeczio, puikei iszmarginti, ir isz- 
pjauti. Galite juos padovanot savo 
kaimynams arba pažystamiems ant 
Kalėdų ar Nauju Metu. Kalendoriai 
jums labai ir žinome, jog daugiau už
kalbinsite kada szituos pamatysite.

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

ANT PARDAVIMO

Gimimo
Benjamin Franklin’o,

Sausio 17,1706 
diena 
pirmas didysis Amerikietis. 
Gimė Boston’e. Jis buvo pen
kioliktas isz septyniolika vai
ku. Franklin’as lanke mokvk- 
la tik dviejus metus. Po tam 
turėjo dirbti prie tėvo, kuris 
dare žvakes ir muilą. Jam tas 
darbas visai nepatiko, tuomet 
ėjo su broliu diFbti. Brolis bu
vo spaust uvninkas. Sunkiai 
dirbo, ir susitaupęs kelis cen-

*1 * • • J I* V K/ M << v i 111 » I A> 4 4 KJ av/*«* » | * W « t > .**» T «. • » • * ■ * «

ležkelio ir vėliaus savininku pliia kur vėl spaustuvėj gavo | 
Hudson River ir New York darba. Jis dirbo spaustuvėj pa- 
(Jentral geležkeliu, kuriuos jis kol su draugu nupirko laik-

Sausio 4,1877 — miro Corne
lius Vanderbilt, Amerikos gar
sus 
mandorius 
Stapleton’e 
Y.,

Inystej buvo laivininkas, per- v • • ni

geležkeliu statytojas. Ko- 
Vanderbilt gimė 
Long Island, N. 

Gegužio 27, 1794 m. Jau-

; keldamas pasažierius nuo Sta
ten Island in New Yorka. Vė
liaus tapo laivč kapitonu, ir 
dar vėliaus savininku. Jis in
steige linijas tarpo New York’o 
ir Naujos Anglijos uostu. 1963 
m. buvo savininkas Harlem ge-l tus jis iszvažiavo in Philadel-

kuri valde, bet suvienijo. Jis turto turėjo iki raszti, kuri užvardino Pennsyl-

DESZIMTS PRISAKYMU 
GEROS PACZIOS.

vania Gazette. Neužilgo jis bu
vo didžiausias spaustuvninkas 

Sausio 10,1579. — Yra gimi-1 Pennsylvanijoj ir 
mo diena John Smith’o, kurio

$100,000,000.

susitaupo 
daug pinigu. Mirdamas pali- 

vardas Amerikos istorijoj yra I ko $250,000. 1732 
gerai žinomas. Jis atvažiavo | savo “Poor Richard 

jo garsus priežodžiai.
Jis Pliiladelpbijoj insteige 

pinna vieszu knygyną.
sistemos.

m. jis iszleido 
’’sJis atvažiavo I savo 

-------- IAmerikon su ekspedicija iszĮac,
Tūlas Angliszkas laikrasztis trijų laivu ir 105 vyru, kurie 

melde savo skaitytoju idant apleido Londoną 1605 m. in- 
prisiunstu doszimts prisakymu steigti kolonija Virginijoj. Ko- Į pradžia sziadieuos 
del moterių kaip turėtu elgtis lonistai pirma syki mate Virgi- Kaipo iszradejas, Franklin’as 
su savo vyrais. Dovana už go- nijos krauta Balandžio 26 d., buvo labai naudingas pasau- 
riausius prisakymus aplaike 1607 m. Smith’as buvo vienąs liui. Jis buvo pirmas sumis’lyti 
poni Ella Wheeler, už paraszy-Į isz septynių nariu kurie valde | atidaryta pecziu kuris buvo 

labai naudingas kolonistams, 
ii’ buvo pradžia pecziu indus
trijos. 1750 m. pardavė savo 
spaust uve 
draugui ir 
montuoti su elektra. Birželio 
men., 1752 m. laike audros su 
perkūnija, paimdamas szilkini 
lakuna su metaliniu galu, szla- 
piu kanapes szniurii ir pririsz- 
tu raktu prie •szniuio jam pa
siseko pritraukti elektros žie- 
žirga in speciali puodą, kuri 
jis pagamino tam tikslui. Sziuo 
badu Franlclin’as patikrino 
kad žaibo jiegos gali būti pa
gautos ir kad elektra ir žaibas 
tas pats, 
trauki. 
, 1752 m. buvo 
didiji l’ennsylvanijos susirin
kimą ir buvo paskirtas visu 
kolonijų paczto virszininku. 
1757 m. jis buvo pasiunstas 
Anglijon praszyti Parliamento 
pavėlinti Peniisylvanijai pada
ryti savo instatymus ir ne pri
silaikyti prie instatymu Pen- 
n’o szeimvnos. Praleido de- 
szimts metu Anglijoj bandy
damas ta invykinti, bet nepa
siseko. Jam būnant Anglijon, 
garsus

pri sakymus

,9
Aiman-

Buvo Prie kožno

isz septynių nariu kurie valde | atidaryta pecziu kuris 
prisakymu, ku-Į kolonijos reikalus. Jis pasek- 

czionais patalpina- mingai vedė visokias derybas 
Isu In'dijonais, tuomi tapdamas 
vedėju, ir 1608 m. jis buvo isz-

ma geriausiu 
riuos mes
mo:

1) Po apsivedimui nepriva
lai blogiau rėdytis kaip priesz I rinktas kolonijos prezidentu,
szliuba. Atsimyk norints me- Indijonams pakilus, Smith’as 
džiokle jau užbaigta bet laimi- pasekmingai juos pergalėjo, 
ki reike pasilaikyti. bet klaidingos informacijos bu-

2) Neužmirszkie, jog sveika-Į vo pasiunstos Anglijon,, ir isz
ta yra geriausia 
laimėje. Rūpinkis apie sveika-1 pedicija 
ta ii’ skanu valgi, o vyras bus trijų vedėju kurie buvo paskir- 
de-l tavęs labai dėkingu. ti vesti tos kolonijos reikalus.

3) Jaigu vyras turi kėlės Bet vienam laivui nuskendus, 
liuosas dienas nuo daubo, ne- visi svarbus dokumentai buvo 
laikykie ji namie prie saves, pamesti ir Smith’as pasiliko 
tegul iszvažiuoja ar iszeina ant | kolonijos vedėju. Viena karta 
keliu dienu. Sugryž pasilsėjus 
ant dvasios 
mas.

-1) Niekad

parama tavo | ten buvo siuncziamą kita eks- 
isz 500 emigrantu ir

turi kėlės 
darbo, ne- 

namic prie saves,

Smith’as buvo Indijonu suim- 
ir kūno ir links-Has, ir Indijonu vedėjas Pow

hatan insake savo pasekėjams 
nekalbėk piktai nukirsti jo galva, bet vedėjo 

apie jojo gimines ir prietelius. | duktė Pocahontas nedavė tėvo
5) Nepyk, jaigu tavo vyras 

užsidės nektaiza kuri tau nepa
liktu, arba užsidegs cigara ku
ris smirda, ncmžmirszk kad Ir 
jisai turi savo tiesas ir nevisa- 
dos t u i i 
grajini.

tai Į) szok'ti kaip tu
P'ajini.

G) Jeigu tavo vyras giria ki
ta motere neužvydek jam. Tu 
bukie gerai vėlinanti del visu, 
o busi akyse iszmintinga mote
re.

7) Jaigu vvras atnesz tau 
dovanele kuri neturėtu jokios 
vertes -ir kuri tau nepatinka, 
pamylėk ji szirdingai ir pade- 
kavok jam už jojo atminti.

8) Jaigu turėtu koki rūpesti
arba nepasisekimą, ko gyveni
me žmogaus nepritrūksta, 
stengkis ji apjnalszyt. Daug 
nelaimiu tokiu budu galima 
apsisaugot vedusiam gyveni-j 
me.

9) Neklausinekic 
apie jojo -praėjusi gyvenimą.

žmogaus

savo vyro

Isz tokiu kalbu tankiai kyla
barniai ir nesupratimai.

10) Visados atsimink ant 
•duotos prjsiegos savo vyrui 
prie altoriaus. Varge ir neisi
moje buk vyro parama prie jo
jo szono iy visame jam prigol- 
bek. Daugeli v^ru tokiu budri
dastojo tįirlu įr garbes ku
riems pri^ėlbojo jujii gyveni-
mo draugės j.uju paezios.

Pildyk tuos prisakymus o 
busi laiminga motorę. - / 
’ ■ v m

A. RAMANAUSKAS
v LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A .PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA.

Issbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, yesfcliu, kriksztynlu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Parsamdo, automobilius del

j. L ' O!,-!
Bell Telefonai I878-M.

(K L ‘‘ 7 Į' l » ’ • '' ? ' •

1750 m. pardavė
laikraszti savo 

pradėjo eksperi-
ir

Jis iszrado perkun-

iszrinktas in

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dasiži-mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahnnov Citv. Pa.(t.f.)

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

pasekėjams to daryti. 1609 m. 
Smith’as buvo sužeistas ir gry- 
žo Anglijon. Bet neilgai ten ap
sigyveno, vėl 1614 metais atvy
ko Amerikon tyrinėdamas že
mes. Jis paskutinias dienas 
praleido bandymais gauti pini- 
gyniszkps pagelbos insteigti 
kolonija Naujoj Anglijoj. Iki 
mirties buvo vadintas Admiro
lu.

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

DIDYSIS SZALTINIS, 
Minksztais grąžais apdarais 

Tiktai $4.50 t ______
KANTICZKOS 

Giesmių Knyga $1.50
Jam būnant Anglijon 

” buvo
Tas aktas taksa v o

Sausio 11, 1767. — Gimimo 
diena Amerikos pirmo Iždo 
Sekretoriaus, Alexander Ha
milton. Jis gimė Vakaru Indi
joj, bet atvyko New Yorkan 
lankyti Kings kolegija. Ta ko
legija sziadien yra Columbia 
University. Jis'buvo kapitonas 
1776 m. kontinentinėj armijoj, 
ir vėliaus narys Washington’o 
sztabo. 1782 m. jis buvo isz
rinktas delegatu isz New Yor- 
k’o in Kontinentini Kongresą, 
bet jam nepatiko finansine pa
dėtis ir atsisakė. Ji vėl iszrinko 
delegatu in Philadel phi jos sei
mą, kur federale konstitucija 
buvo paraszyta. Jis buvo vie
nas isz pasiraszytoju po konsti
tucija. Rugsėjo men. 1789 m. 
kuomet Iždo Departamentas 
buvo insteigtas, Hamilton’as 
buvo Washington ’o paskirtas 
pirmu sekretorium.

Sausio 15, 1831. — Pirmas 
garvežys užbaigtas netoli Bal
timore, Maryland. Pirmas in- 
Žinas pavadintas “Tom 
Thumb ’ ’ 
myliu ih valanda. Daugelis 
žmonių pranaszavo <ka<l nie
kuomet neis. Kiti pranaszavo 
kad sunaikins u'kiu žemes, nes 
iszgazdins visus gyvulius, ir 
nebus galima auginti avis nes 
dūmai apjuodins vilna. Szia- 
dien Suvienytose Valstybėse 
yra 264,233 mylės geležkeliu ir 
dauginus negu 65,000 lokomo
tyvu. _ t —F.L.I.S.

pavadintas 
keliavo keturiolika

“Stamp Act 
praleistas.
visas popieras parduotas kolo- 
visas popieras parduotas kolo
nijose. Jis Anglijai bando pa 
rodyti kad tas ves prie kovos 9 I

Gromatoms Popieros su ap
skaitymais 75c tuzinas.

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. 

Spencerport, N. Y.

M 
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARAB1SZKOS ISTORIJOS

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

Druczi&i Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vynzata
--------- -------------—... ........ 8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

Tūkstantis Naktį
Gerbemasls T&mlstAl: I

Sulaukiau nuo jusu aluncaUmofl 
mano vardu knyga 'Tukstantla 
Naktų Ir Viena" ui kuria tariu 
■zlrdinga actlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra iingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Abi visiems llnkėcziaa 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų lr Viena'* nes ja 
skaitydamas Itnogua apie viską tada 
pamlrszti ir visokį rupescslai norą 
ant valandėlės atsitraukia.

Eu pagarba, j 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkeo vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Ž0KA8, d.. Y i ’H
< f
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Yra tai ketvirtas tadavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad Žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti m Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygoi in Lietuva su nusiuntimu tiktai $240.
W. D. B00ZKAUSKA8. OO. KABAMO? OITY. PA.
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