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ISZ AMERIKOS
MAMYTE, ASZ TAVE 
NUSZAUSIU- IR 

MAMA KRITO 
NEGYVA.

Mergaite pa- 
szuvis puolė,

Atlanta, Ga. — Maža, penkių 
metu mergaite Katriute La
nier, pribėgus prie motinos lai
kydama rankose maža karabi
nu paszauko: “Mamyte, asz ta
ve nuszausiu!” 
trauke vamzdi,
pataikindamas motinai in szir- 
di ir ant vietos sukrito negyva.

Brolelis dvieju metu buvo 
vienatiniu liūdintoji! tojo ne
laimingo atsitikimo. Vyras alė
jas isz darbo rado paezia negy
va.

NEMIELASZIRDINGI 
VAGYS.

Mount Cannel, Pa. — Vagys 
inMgavo iu narna Walter 
Evans, paimdami suezedintus 
50 doleriu su kuriais ketino už
mokėti graboriui už palaidoji
mu knflikio, kuris ana diena 
mirė. Tėvai turėjo paskolyt pi
nigu nuo kaimynu užmokėti 
graboriui.
PACZIOS NEMUSZA TIK 

GERE MUNSZAINE.
Freehold, N. J: — Babtistu 

bimbazas George II. Lawson, 
K .7 F

kuris taipgi prigulėjo prie Ku- 
kluksii, likos aresztavotas už 
sumu.vzima savo paezios. Anf 
riksmo moteres inbego in st ubą 
du palicijantai, 
kaip Lawson plake 
ežiui e, o

nama

kai m v nu♦

bet 
kad iszgere kelis 

“ isz-

kurie mate 
savo pa- 

kada ji norėjo iszvest 
laukan, kirto vienam isz pali-
cijantu su puodu.

Laike teismo bimhaza užgin- 
czino kad musze paezia, 
prisipažino
stiklelius munszaines ant 
gydymo szalczio. Sudže buvo 
kitokios nuomones ir bimbaza 
nubaudė ant trijų menesiu pa
kiltos in kalėjimu.

< < SENAM PECZIUJE 
VELNES....”

Ph iladelphia, 
69 metu,

persiskyrimo nuo
Augusto, ‘70 metu

Pa. - Ona 
innesze

me i:

po 
ant

Brooks
metu, susibarė su

Gemmler, 
skunda ant 
savo vvro 
amžaus, užmet i nedarna jam ne- 
isztikimysta veilusiam gyveni- 

apgaud i nejima josio<.
Gemrnler’is yra gana turtingu 
žmogum. Pati jam nžmetineja, 
buk jisai susipažino su kokia 
tai Ona Grimes, kuria apdova
nodavo tankiai brangioms do
vanoms ir kailiniais ir net už 
rasze jai savo testamente 5,000 
dolerius. Sudas perskyrė senu
kus ant senatvės, bet Augustas 
turi savo moteriai mokėti 
200 doleriu ant sau vai tęs 
josios užlaikymo.
GERIAU MIRTI NE KAIP 

EITI IN BAŽNYCZIA.
Keyser, W. Va. 

Mc( ’a n ley, 22
savo mylema Jessie Michaels, 
16 metu, kada toji jam staeziai 
pasakė, buk už jojo netekes, 
jaigu ne eis in bažnyczia ir bus 
geru krikszczioniu. Brooks bai
siai perpyko ant merginos kal
bėdamas: “tik vienu budu ei
siu in bažnyczia ir tai tik tada, 
kada mano lavona iii jaja nu- 
nesz.” Su tais žodžiais isztrau- 
ke revolveri isz kiszeniaus, 
paleisdamas du szuvius in kru
tinę savo mylemos po tam pats 
sau paleido viena iii szirdi. — 
Abudu palaidojo ta paezia die
na, ant tu paežiu kapiniu, bet 
lavona savžudintojaus ne nu- 
pesze in bažnyczia.

VELA BAISI
EKSPLOZIJE

20 ANGLEKASIU UŽGRIAU
TI PER 18 VALANDŲ.

19 LAVONU ISZIMTA;
DVIEJU DA 

NESURADO.

W. Va. — Vos 
at si kvotėjo

apie baise eksplozije gazo ka
syklose Wilburton, Oklahoma, 
kad sztai praeita Ketvergą ve
la kilo baisi eksplozije kasyk
lose No. 8, kurios priguli prie 
Jamison Coal Co., užgriauda
ma 39 angh'kasiiis. Isz t uju, 20 
likos surasti gyvais kurie rado
si po žeme per 18 valandas o 
19 žuvo ir juju lavonus atrasta, 
bet da dvieju nesuranda.

Eksplozije badai kilo nuo 
k i birkszt es griažemos 
uos, kuri uždegė gaza.

Regėjimas prie kasyklų buvo 
graudus kada motinos su vai
kais adbego prie kasyklų isz- 
girde apie eksplozije. Eksplozi
je buvo septintam levelije, isz- 
verte pilerins, karukai sutesz- 
kinti, arkliai ir darbininkai už- 
muszti ant vietos.

Fivirmont, 
žmonis dagi rele

m amži

Nuo kada užėjo straikas kie
tose kasyklose Pennsylvanijoi, 
operatoriai minksztu augliu 
AVest Virginijoi ir kitur dirba 
be paliovos,
pavojaus kokis kerszina darbi
ninkus, kad lik iszkasti kanuo- 
daugiause augliu.* 

sziadien

netemindami ant

Virginijoj sziadien dirba 
apie 22,000 anglekasiu 238 ka- 

isz kuriu 222 neprigulisvk lose
prie unijos, o apie 90 procentas 
anglekasiu dirba kasyklose ku
rios iK'prignli prie unijos. Lyg 
sziam laikui tosios kasyklos 
iszkase 50,617,000 tonu anglių. 
Anglekasiai prigulimi prie 
unijos dirba szale anglekasiu 
m prigul'incziu prie unijos, bile 
tik užsidirbti ant savo nžlaikv- 

Isz kietųjų anglekasyklu
mažai pribuna in czionais jesz- 
koti darbu.

ino.

GAUS 25 CENTUS 
ANT DIENOS LYG

PERSISKYRIMO.
Milwaukee, Wis. — 

Oscar Fritz,
S u dže 

dažinojas buk 
Leslie E. Eckhardt, praszvilpe 
$17,000 ant munszaines, atome 
nuo jojo, likusius pinigus 350 
dolerius, nusprensdamas kad 
jojo pati kuri sknndže ji ant 
persiskyrimo, aplaikys po 40 
doleriu ant menesio, o vyras 
aplaikys tik 25 centus ant die
nos lyg 
rimo.

aplaikymui persisky-

žinodami
G rieše, 63 metu

kad
J

veidą, suspardė

BARBARISZKAS PASIEL
GIMAS PLESZIKU SU 

SENA MOTERE.
New York. — Du pleszikai 

Agnieszka 
turėjo namie

daug pinigu, ateja pas jaja, 
pradėjo visokiais budais moto
re kankyt: sumusze kumszte- 
mis baisiai 
szonus kad net du szonkaulius
iszlauže ir apdegino rankas, 
idant pasakytu kur randasi pa
slėpti pinigai. Senuke būdama 
suparalyžavota ir negalėdama 
pasijudint isz vietos, kentėda
ma baisiai, iszdavo slapta vie
ta. Pleszikai pasiėmė $11,500, 
atsuko pecziuje gaza ir paliko 
motore. Bet kaimynai suvuode 
gaza kambarije, paszauko pali
cije kuri iszdaužo duris, isz- 
gelbejo motoro in laika ir nu
vožė in ligonbute, kur apsakė 
apie užklupima. 
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I'ebyriu majoru miesto yra James J. Walker, kuris sveikinasi su senu ma jorum Ily-rp

W;>-< 
¥

lan. Palicije ant baisikeliu bu v o garbes gvardije kuri dalybavo parodoje. I ukstaneziai žmo
nių girdėjo kaip naujas majoras priėmė prisiega.

2,000 PRAŽUVO, 0 
9,000 RANDASI 
BE PASTOGES.

Nogales

PUIKI AUKA
MILIJONIERIAUS

DEL VARGSZU.
New York. — \\. B. Ward 

Ne.jorkinis milijonierius, pado
vanojo milijoną doleriu ir tūks
tanti margu žemes prie Hudson 
upes, paviete DutcheSs, ant pa
statymo prii'glaudos

marszkiniu ir daug kitokio ta- 
Samalonienc sziadien 

ergą lovoje, todėl josios 
neiszvože iii kalėjimą, nes poli- 
cijantai ja sergsti diena ir nak
tį.

voro.
s da

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS

, Arizona. — Pasiro
do kad baisiuose tvanuose Na- 
yaritt, Meksike buvo didesnes žmonių ir del serganeziu. Taja

del senu
Paskutines Žinutes.

bledes ne kaip isz pradžių ma- 
kad 2000nyta. Apskaityta, 

žmonių pražuvo tvanuose, o 9,- 
000 žmonių randasi be pasto
gių, neturėdami maisto ne dra-< 
panų. Bledes vanduo padare 
ant deszimts milijonu doleriu.

PADOVANOJO VARGINGAI 
SZEIMYNAI $500.

New York. — Garsus daini
ninkas Jonas McCormick, ku
rio baisa daugelis girdėjo fono
grafuose, perskaitęs laikrasz- 
cziuose apie varginga szeiiny- 
na Mi'kalcziku, 182 Kast 3 uly- 
czios, 
leriu, 
va o

prisiuntė motinai 500 do- 
kurios vyras serga džio- 
penki vaikai randasi li- 

gonbuteje serganti ant uždegi
mo plauczili. Varginga mot (‘re 
dažinojus apie gausia auka ap
siverkė isz < 
aszaras pasakė, kad nesitikėjo, 
j(,g 
žmonis kurie 
vaTgszu.

McCormikas pasakė, buk ji
sai prižadėjo per Naujus Me
tus, buk kožna mota stengsis 
tiek paaukaut del vargingos 
szeimvnos kuri keneze t'
ga. Vietoje paaukaut pini
gus del.kokios mielaszirdingos 
draugavęs, tai jisai pats jesz- 
kos tokios szeimynos ir inteiks 
jai pinigus.

labdaringa
New York Associa-

dovana.
draugove 
tion for Improving the Condi
tions of the Poor,” 
dys milijonieriau.^norą.

priėmė
i i

kuri iszpil-

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 
PRIESZ STOVYLA 

MOTINOS DIEVO.
t 'iueinnat i, (lliio. — I^eonas 

35 metu sztorninkas, 
?s priesz stovyla Mo- 

bažnyczioje Szv. 
sau gerkle-

Si eiIJe, 
atsiklaupc 
linos Dievo 
Szirdies, perpjovė 
ir gyslas rankoje, mirdamas in 
koki tai laika. Zakristijonas ji 
surado ant trejm prie altoriaus 
o rankoje 
szyta del jojo paezios kurioje 
rasze, kad del to atima sau gy
vastį, nes uiiekame neturėjo pa
sisekimo ir jam gyvenimas nu-

turejo gromata ra

džiaugsmo ir per bodo. Bažnyczia tuom laik li-

ant svieto randasi 
atsimintu ant

geri

vargingos 
var

O

VYRAS MELDE PACZIOS 
IDANT JI NUTRUCINTU.
E. Liverpool, Ohio. — Mrs. 

Laura Christy prisipažino pa- 
licijai buk jiji nntrucino savo 
56 metu vvra kun. AVilliam *
Christy, nes jisai jaja privertė 
ant to. Kunigas sirgo ant nesu- 
trovejimo ir negalėdamas il
ginus hukensti savo ligos, mel
do moteres idant ji nntrucintii, 
ant ko ir sutiko. Laura apsive
dė su juorn tiktai praeita san- 
vaite ir buvo tai josios ketvir
tas vyras. Motore likos užda
ryta kalėjimo.

AMEIlIKAS NE NORI 
PRIPAŽINT SOVIATU.

Washington, D. C. —’ Valdžo 
nutarė nopripažint Rusiszkos 
Soviatines valdžios, būdamar »
tosios nuomones, kad ant to 
nieko nenukentes, ar Bosijo 
pirkines tavora Amerike ar ne.

kos uždaryta per biskupa.
’ UGNYS.

Brooklyn, N. Y — IToteltjo 
Clarendon kilo ugnis, kuri isz- 
vaike 200 svecziu laukan. Ko
rinis liepsna greitai nžgesyta, 
bet vanduo padare daug 
dės.

Fonda, N. Y. - 
aliejinio peczinko pas kriau- 
cziu 8 valanda ryte, buvo prie- 
žaste sudeginimo szesziu mi
mu. Ugniagesiai pribuvo isz 
artimu miesteliu ip pagialba. 
Bledes padaryta ant 80,000 do
leriu.
MOKINA SU DVIEM

i

ble-

Eksplozije 
pas

SUNELEMS APVOGĖ 
SZTORA ANT $4,000.

Sheppton, Pa. — 
policijei pasiseko surasti va
gius kurio apvaginėjo tankei 
Wholesale ir Retail Mercantile 
Co., sztora czionais, kurie paė
mė visokio tavoro už 4,000 do
leriu.

Kaltininkais pasirodo kad 
.yra Juoziene Samalonieno, sa- 
liuninke, josios tdu sūnūs, Juo
zas 11 metu, Albertas 14 metu 
ir ju draugas Henry Antonelli, 
16 metu. ■

Vaikai prisipažino, buk jtl 
motina parenginejo vągystas 
ir iszmokydavo juos kaip turi 
atlikti savo darbus ir prisipa
žino prie visko. '

Policijų padarius krata pas 
Samalonionia, rado 
daug czeveryku,

Steitinci

teliais 
divonu 1

KANADOJE
NAUJAS

“STEBUKLAS”
MELDŽENCZIOS moteres
PAVIDALAS ANT LANGO.
ARCIVISKUPAS TEIPGI 
ATVAŽIAVO PAMATYT.

Kanada. — Ant lan 
far- 
Tal-

Nuo

DEL SIDABRO 
KONTRABANDOS 

SULAIKYMO 
VIRBALYJE.

Lietuvos Žinių

i
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“Laetuvos Žinių” Gruodžio 
23 dienos leidiny Vyresnysis' 
konduktorius Kticzinslkas duo
da szitoki paaiszkinima del 
sidabro kontrabandos sulaikv- 
mo Virbalyje:

“Penkios dėžės prioszkari- 
niu sidabriniu monetų, visai ne 
policijos ir muitines 
buvo sulaikyta ir ne 
stotyje, bet radau a.sz pats 
konduktoriais Stakanskiu ir

vago
ki. 72(1 Nr. Eitkunu stotv- 

padarytos muitines
Sulig veikianeziu 

muitines taisyklų ir apžiūrėji
mo stropumo visiems žinoma, 

isz keliaujan- 
cziu negali be muitines 
iszvežti isz Lietuvos ma

Ottawa, 
go stiklo mažos grinczeles 
merio Banbury, artimoje 
lowfield, pasirodė moteriszkas 
pavidalas klnpuojent su isz'kol- 
toms rankomis rodos meldžesi. 

penkiasdeszimt s metu
szeimyna tojo farmerio gyvena 
toje grinczeleje, 1x4 sanarei 
szeirnynos negali 
kokiu budu atsirado tasai pa
veikslas ant lango. Sake, kad 
nuo kokio tai laiko nžtemino 
koki tai paveiksią ant lango, 
kuris su kožna diena buvo aisz- 
kesnis ir dabar galima 
mat vti.

Rymo Katalikiszkas arcivi 
knpas fcmard isz Ottawa, da daikto; o ežia buvo

bet 
iszreikszt i

*

i

a ■
*' 'r*

agentu 
Virbalio 

su

Pe n k e v i c z i u t u s z c z i a m e 
ne 3> 
je po jau 
revizijos.

gerai I bad nt‘i vienas

. j

i i 
j

i
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įlil

I

žinios 
žiausio 

sukrauta 
be jokio palydovo 5 dežt 
rios praleistos in
gera muitines valia. Isz to jau 

Kokia jisai nuomonia turi apm matoma, kad darant traukinio 
apžiurejima muitines valdinin
kas tur but gerai žinojo apie 

bet 
jisai nepanorėjo 

žinoti ir sulaikyti kontrnban- 
dista musu teritrijoje.

na no

.>

knpas Einard isz Ottawa, 
girdės apie tai, norėjo pats pa
matyti t a ji “stebuklą” ir at
važiavo pas farmeri Banbury.

stebuklą
‘S, 

užsieni
ku- 
tik

4S
I' 11

11 1*1' 1
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tai, taikia neapgarsino. Daugy
be žmonių ne tik isz Kanados,Cincinnati, Ohio. — Nuo 

mire Mrs. Nelson ! 
met u ir josios 14 me - į 

karasino in pecziu, kad g’rei- 
cziau degtu. Bonka eksploda- 
vojo ir liepsna apėmė motina ir 
kudiki.

apdeginto 
Keene 
nešiu

<r 
h

, O‘) 
1 ?

kūdikis. Motina inpyle
4 i bet if isz Suvienytųjų Valsti jų iszvožimaja kontrabanda,

Tokio, Japonije. — Karti
kas pripildytas ekskursinikais, 

stataus kalno 
Mvanosbita — 18 žmonių už-
nusi virt o

muszta

nuo

ant 
kini sužeisti.

vietos o 20 smar-

tl ^Brooklyn, N. Y. Mrs.

I suvažiuoju regebi tojo 
buklo.”

“ste- kažin kodėl

„ i

M
Ir tik
Rum

buti atsa-
ISZGAMA SUNŪS PRIKAL- isztikus netikėtam im I *

Į dimni isz baimes no
. komingu priesz Valstybe laik-
■ raszt i

BINO DRAUGA IDANT 
NUŽUDYTI JO TĘVA.

H.:j-Petrakovas. — Kaime 
nuokoje,

n
i

ziuose pradr jo pa i not i ir

■it
1

■i
į

'ii. ■

i
8

nuokoje, ant lauko žmones ^i. I melagingai inrodineti ir teisin- 
rmlo niižuilinta gaspailoriu Šia : 1 m, km) sulaikęs pats su |iag«'l- 
nislovaPctraiika, su baisui su- Į '),‘l 7.........
daužyta galva. Tvr;,,,i balio stot\ 
parode, buk žudinsta
20 metu Stanislovas Klejnik — 
ir tai ant prikalbinimo sūnaus 
nužudyto Petrauko, kuris buvo

! szaltyszium. Iszgama sunūs at-
! kerszino tėvui, kad tas jam ne-
Į davinėjo pinigu ant pragei i-
I mo. Savo draugui davė penkis 
zlotus idant tęva nnžudvtu. — 

bestije

I I

.. su*!T\ rineiimas «
papilde

;ei ;xde žiu kelio 
ie “

ii,.;policijos V ir- 1

*11

kor.)norėjo papjautiRože Murca 
savo serganti broli laike

tai

‘ ‘ tike-
o kada 
ir juos;

jimiszko inkvepimo, 
perszkadino kiti, 
peiliu sužeidė. Motore uždary
ta paikszu prieglaudoje.

11 Belgradas

i

Tikra 
_  kūne, 

praėjo pro

žniogiszkam
Serbije.

Baisi viesulą kuri 
Jugo-Slavokija, 
bledes. Daug žmonių užmuszta 
bet da neapskaityta kiek.

padare daug BAISUS ATKERSZINIMAS

Sutaikinės
Nesutinkamas

Vedusias Poras.

X’

APGAUTO VYRO.
Bucacy. — Policijantas 

Szimanski, • sugryždamas
M. 
po 

savo užsiėmimais prie lanken- 
užmirsz-

vargus
ežios savo paežiu les, 
davo apie visus savo 
kokius policijantai tankei turi. 
Pacziule su juom kas diena 
glamonėjosi ir nudavinejo, kad 

; ji labai myli — vyrui 
mislies neatėjo idant jo 
ma prisiegele ji apgaudinėtu 
susineszdama su kitais vyrais.

Bet kitaip persitikrino .vy
ras, kada netikėtinai

I v . ...i namo, uzmirszias pasiimti
vo ziegoreli. Užtiko savo “ 
lema” pacziule lovoje su vaitu

> tosios gminos, Sziniu Czer- 
I newskiu.

ne ant 
mvle- k

sugryzo 
sa- 

mv-

I

UGNIS PADARE BLEDES 
ANT 5,000 LITU.

Jurbarkas. (“ V-bes”
— Jurbarke Gruodžio men. sz.
m. del trukjmo elektros lempu
tes užsidegė pasiturinezio pir
klio Danilevicziaus tvartas. Su 
iszdaužytais langais, 
tai baldais ir 
malkomis padary t a 
apie 5,000 litu.
rininkams atsitiko proga pir
ma karta pasirodyti darbe. 
Tik prastai pasirodė.

Buvo atsitikimas, kad kaip 
kurios maszinos neturėjo net 
apie 10-15 minueziu vandens, o 
kitos po 3-4 baczkas — at sargo 
jc.

Vietoje to kad Jufbarko 
miesto galvos stato 
siams 2-ju augsztu mūrinius 
namus, kur antram augszte bus 
inrengta ir klubas (tp jiems tik 
ir reikia), geriau butu intaise 
miestui viena garine maszina.

sulaužv- 
sudegusioms 

nuostoliu 
Jurbarko gais-

ugnage-
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gminos,
Ant tojo regėjimo 

as vyras teip insiu- 
khbanti 

apga- 
vinga paezia ir josios prielai- 
dini. Kada abudu neteko 
ties, vyras pagriebė vaita

BO ! nuskriaust
! to,
i koezela, pradėjo plakti

kad pagriebęs

41
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Daktarka Elzbieta Sullivan 
likos paženklinta per Bostono
miestą kaipo '.sutaikintoją 
nesutinkamųjų vedusiu poru 
ir rūpinsis apleistais vaikais. 
Daktarka Sullivan yra užbai
gus kelis universitetus ir buvo 
daktarka pataisos prieglaudo
je del moterių.

min- 
už 

plauku, nuvilko ant kiemo ir 
perpjovė jam gerkle, paežiai 
'insmeige peili in pilvą jog net 
per peczius iszlindo. Uždengės 
abudu lavonus, atsikvotejas 
įr supratęs ka pgdaro, nuėjo 
pats ant poliejios ir apsakė M. . » fe ■ * U.
perdetiniui ka padare.

Žudihtoja uždaro kalojime. 
Teismas ji iszrrido kaltu ir mir 

in kalo-prende ant" 30 dienu 
j ima, '

vie- 
reikia

PYKSZTELEJO, IR 
UŽMUSZE ANT VIETOS.

Lukszcziai, Jūžintu vals. (V. 
kor.) — Lapkriczio 8 d. Luksz- 
cziu kaimo vaikezai, nuo 14-24 
metu amžiaus, norėjo paszau- 
dyti kokiu tai piszalietu, prisi
taiso isz geležines triubeles' 
degtuku uždegamu. Bet degtu- 
kiu degant, neszove; tada 
nas pamokinęs, kad
kempine pririszt prie Skylutes, 
kad pasiekt paraka ir uždegt. 
Ka ir padare; pisztalieta pri- 
riszo prie tvoros ir uždege 
kempine. Bet irgi neszauna. 
Tada vinas, 14 metu vaikinas, 
priėjės, pasiėmęs pisztalieta 
nuo tvoros, eidamas artyn prie 
draugu, pūsdamas kempine, — 
pakszt! ir iszszove, ir pataiko. . 
in Autana Venslava, 18 metu
kuris vietoje krito negyvas.
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Kas Girdėt
Indijonas Inszventytas 

Diakonu. t Lietuviszkos Pasakos.
Sm!

ir?

i*n ■ ........ . 1 ..........

Praeita meta munszaine tu- 
rugepjute, ne< no vi

dų lis Ameriko, um>
vizuos mirė

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

rojo gera 
sas

■■

ll
■

ll

tru- 
ypal<i, bet 

manoma kad thing Jautriau tni- 
į'ilgai daktaru 

apie ku- 
nežinojo

2G18

I

i

re, nes tai 
rapa rtuso

\ isai

t 

j

tik
k ur

rinos daktarai
nuo ko mirė.

Paežiam miesto
mirė 478; ('hieage 243,

New York n

Pitts-
burge 140, Phihulolphijoj 11

t

F

»> 
Washingtone 24, Bostone 28 ir 
t t.

O tai vis per priežasti pasiu- 
tiszkos proliibieijos kuria in- 
vvkdino veidmainiai, kurie ne- 
prisipažysta, kad tosios tiesos 
\ ra kenkenezios del 
nes.

visuoine-

V1LKTAKIS, ARBA KELIO 

DIEVAITIS.

i
j

Szimet iszleks trys ekspedi
cijos aplinkui svietą isz trijų 
vieszpatyscziu: Anglijos, Itali
jos i r

rijos aplinkui svietą isz

*

: ft.* .. T' o '

i
ijS' Ii.

ll

6

Areoplanus- Vokietijos.
kokius naudas, turės greitumo 
130 myliu in 
paneszt i

valanda ir gales 
tonus gazolino.paneszti tris

Kreoplanai atlankys ir Ameri
ka.

anglckasiaiaugliu
penkta menesi 
st vaikas nžsi-

Kirtilju 
jau straikuoja 
ir nežilu* kada 
baigs. Yra tai treczi
a ng h* kas i u st ra i kas 
>u**itwre unije.

Czioiiais, dvi žinio 
liiodaine s! raikns

19(12 m vi" lyg s
ir kaip iiicii lieji straikai 1e- 
M*si:

19<>2
(Iktoberio 31.

A prilui:

t

mm

St. James arba kaip ji 
“Skiuhiiskus,nai vadina »>

Sztai paveikslas tikro Ame- 
rikoniszko Indijono Red Eox 

Indijo- 
ku

ris ana diena likos inszventy 
tas ant diakono Anglican Tni- 

Red Eox 
irern

ve r si d B a ž n y c z i o j e. 
(Raudonoji Lape) yra 
pamokslininku, gimė Montano
je jr užbaigė mokslą 
mokslą i neje (’arlisle. 
sziu menesiu aplaikys 
szvent inima.

n

I ndijonn 
l’ž sze- 

kumigo

ilgia uses 
uio kada

visu pa-
iikoki užej 

Jam laikui

190G 
jaus j.

191.', - 
iiiau- 13.

1919 - 
>\ klos.

Moja u s 1 lyg

s 1 ’y g Mo

- April' us 1 ly (f J U-

Trumpai sustojo ka-

192*2 — Apriliaus

1. per ) 
< 1

1, tesėsi 
per 3 menesius ir 11 dienu.

1923 — Apriliaus 
sanvaites ir 1 diena.

1925 — Septemberio 1 ir ne
žilu* kada pasibaigs, nes jau ei
na peiktas menesis ir galo ne
ina t vii.

Tuom kari 150,()iM) ungleka- 
siu nedirba,
miestai maitina tuos, kurie ne 
turi uz ka pirkti ma. <* dra
pana, 
milijonu .'oleriu
bizniai >npai 
pramonysta -’

keiicze varga,

Angleka>iai n< .. ko 14 
už' T i biuose 

i; vza vol i
i ant vietos.

Argi nebūta geriau, kad va
dai sutiktu ant arbitr. 'ijos ir 
nekankytu varv’ 'vn darbinin
ku tolinus?

daigtu ir 
sprenstu darbininku pareikala
vimus.

Operatoriai pasiūlė kontrak
tą ant penkių mPtu su pradėji
mu darbo tnojaus ant tu paežiu 
isz lygu k a turėjo lyg 
lu>w?*192(j, paskirti taikos ka- 

kuri
la rbinink iszkus

geru

? h t *

»
ir visa

Juk ;u r t racija yra 
teisingai nu-

1 Septem-

misije 
kiu-s < 
nadinimus ir czek of, bet Lewi- 
>as visai nesutiko ant jokios 
a rbi t racijos ir visas posėdis 
pairo.

Kas bus tolinus? Ar darbi
ninku kant rvbe 
K a s 
t i ilginus? O tuom kart skolos 
anga kas dien. 
namelius negali 
bankai spiresi savo pinigu, nuo 
unijos jokio suszelpimo negau- 

prapertninkas“ o 
tuom kart tasai varginga-, pra- 
pertįlinkas daugiau n neze už 
kitus.

isztyrinetu viso-
neužga-

ant
visas

ilgai tensis? 
jiems finos paszelpa kovo-

Tieji ka pirko
Užmokėti o

na, ba tai 4 4

Sziandienines 
dže visame susilygint 
mis, bet ne...
no.M.

gei-m oteres 
«u vy- 

suvaklymu bur-

V _________

Jeigu sustatyt 
tuos, kurie liko.*

I

ei loję

nelaimėse per paežiu žmonių 
apsižioplinima ir pasini iszkus 
automobilisln-s. 'Pik maža dale

li žrnnszt a per

per

le žmonių likos 
neapsisaiigojima.

radosi 
kaipo da

Londono ligonbnteje
i larrington, 

goniu kariszkoje Ii
Buvo

Zofijv 
žiūrėtoja Ii 
gonbuteje. 
akys buvo raudonos isz kuriu 
nuolatos tekejo aszaros, burna 

szaIi ir kas tik

raupuota,

perkreipta in
jaja paregėjo turėjo atsikreipi 

bet buvo labainuo josios, o 
mielaszirdingo budo motere ir

palengvino gu
lintiems ten kareiviams. Buvo 
manoma, kad toji mergina nie
kad nesulauks tojo džiaugsmo, 
kas tai vra būti m vieta ir ture
li vyra, o bet likimas kitaip su
rėdė ir padare mergina laimin- 

Ligonbuteje dažinrinejo tu- 
kuriam szrapnelis

daug 'kancziu

ga.
la kareivi
iszdraske abi akis. Josios pasi- 
sz\cnt imas ir gerumas, sujudi
no "Z.irdi neregio.
gi> pirma karta apėmė ranko- 

neregiai

Kada nere-

Zofi je 
idant

kaip tai 
persi tikrint kaip 

isz lo- 
Jezau, ko- 

»’ ’
Ant niek iszsikalbinėjo Zo- 

fije, kuri jam tvirtino, kad jiji 
bet ligonis 
myleina, esi 

tu mane 
Xa ir ant

nin
d a r o
ypata iszrodo, paszoko 
vos szaūkdamas: 
kia t u patogi mergina !

4 *

labai yra bjauri, 
sza ūke; “ManoszaiiKe: ’Man 
patogia use isz 
negali apgaudinėt, 
galo apsivedė, buvo abudu la
bai laimingi, jiji
žmones sako — be marszkiniu, 
bet jisai užrasze ant josios sa
vo pravarde ir padovanojo du 
palivarkelius....

O gal josios dusze buvo t ai Į) 
jaute ir 
pagialba 

savo pirsztu. (Jal but, buvo isz- 
tikrnju gera. Bet kiek tai ran
dasi patogtiu ant kimo kaip ir 
ant dvasios, kurios vvsta be

k 4

visu,
1 J

buvo kaip

patogi, kad 
mate josios dusze

neregįs 
su

, kurios 
spinduliu meiles?...

visus 
užinuszti ir 

sužeisti per automobilius pra
eita mota Suv. Valstijose, tai 
pasidarytu szniuras 660 myliu 
ilgio — isz New Yorko iii mieš
ta Detroitą, Mich. — Praeita 
meta Suv. Valstijose likos už- 
muszta net 22,000 o 660,000 -su
žeista visokiose automobiliu

•Jaigu manote iszdavinet ka
lendorius ant 1927 meto, tai 
pirmiausia 
importavotus kalendorius ko
kiu da czion Amerike nesirado. 
Turime kalendorius su masz- 
nelerns del szujcu, pavidale 
gurbeliu žiedu, bažnycziu, na
mu — žodžiu tukstancziuR isz 
kuriu galite sau iszsirinkti ko
kiu kas nori pagal savo V^ni 
ar pareikalavima.
me pigiau ne kaip agentai, ku
riems reike mokėti alga, 
liones ir hotelio kasztus — žo
džiu užczed'insite nuo 5.lyg 10 
doleriu. Ateikite arba atva
žiuokite iii ofisą o su mielu no
ru jums parodysiu naujus sie
ninius kalendorius kokiu da 
lyg sziam laikui nebuvote ma
te.

ant 1927 
pamatykite musu

SZIljiU,

Parduodą-

ke-

No toli nuo Szidlavos, kur 
yra puszyne ir matytis kaima, 
vadinama Szunkepiai, taip to 
jo vietojo, kur kaimas, gyveno 
kita karta vienas atėjūnas i.cz 
kitu krasztu, vadinamas Ber
tulis, labai turtingas, bet anas 
daug komedijų,žinojo. Ir dabar 
kur ne kur žmonis apsako apie 
ano gyvenimą, noris senei tas 
buvo, gal nuo trejų szimtu me
tu nuo ano atminimo. Viena 
karta vasara 
da sziena vežo su samdyta savo 
mergaite ir užėjo ant to gaspa
doriaus ta valanda, kada jam 
reike in vilką pasiversti. Ir vi
sados tam laike per pusryti de
vintoje adynoje anas pavirsda
vo in vilką: ant kelio ir taku 
pasilakstydavo, kur žmogų su 
tikdavo sukdavos po deszine 
ranka keliu bėgdamas in girre.

li t minimo.
szienpjut ijc, ka-

Kiti jo susiedai nepasergedavo 
gerai, kad anas mokėdavo taip 
padaryti. Taip dabar 
mergaite samdyta, sau krauda
mas sziena in vežimą ir sake 
jai: asz eisiu 
pavaikszczioti, 
szieno vežimo 
asz pargrysziu isz girrios. Bet 
kad vilkas atbėgs pas tave, tu 
no užgauk ano.“ Taip jis, pali
kes ta merga, patsai nubėgo in 
girre, o po valandai atbėgo pas 
ta merga baisus ir didelis vil
kas Ana pamaezus, 
vežimo szieno ir geležine szako 
in rankas sugriebė; 
ome pulti

su ta

vežimą
in girre valanda 

o tu ežia ant, 
pasilsėk, pakol

szoko ant

tas vilkas 
jos, per gvolta 

lyst, ir nori ja sudraskyti kaip 
gyva, bet ta 
nieko ne dare, 
sza k e gynėsi

ant

Taip

J eme ant 
ka vilką

merga (langiaus 
kaip tiktai su

nuo saves.
ana beszturknodama ir bemo
suodama, ir perdure tam vilkui 
antaki su szake. Taip tas vil
kas su kruvinu antakiu, nieko 
nepadaręs anai, nubėgo sau in 
girre, o po geros valandos par
eina jau gaspadorius isz girrios 
su kruvinu antakiu
tos mergos rugoti, už 
užgavo. Taip ta merga nutilusi 
jam nieko ne sake, bet tik mis- 
lija, kad jos gaspadorius buvo 
in vilką pasivertęs. O kada 
parvažiavo namo su savo veži
mu, tam vakare pasakė ta mer
ga samdytam bernui, kaip anai 
ta diena atsitiko su gaspado- 
rium. O ant rytojaus bernas s n 
gaspadorium nuvažiavo sziena 
vežti, tam gaspadoriui, vežimą 
szieno bekraunant, ir vėl užėjo 
ta valanda, kad anas nori in 
vilką pasiversti. Nėra ka jam 
daryti; palikes vežimą, sziena 
ir berną savo eina in girre nie
ko nesakęs. Tada ir ano bernas 
ėjo po valandos paskui 
lankstomis (aplinkui,)
gaspadorius ne pamatytu ir no
ri žinoti, kaip anas gali pavirs
ti in vilką. O tasai gaspado
rius turėjo tokia aprinkta vie
ta del darbo, paėmė tokia bile 
kokia nuo medžio lazdele, pa
smailino viena ir antra gala
sulenkė lankiuka ir smeige in 
žeme viena ir kita gala, ir pat
sai atsistojęs apsižvalgė aplin
kui, ar ne mato kas ana. Tada 
jau turėdamas viską gatava, 
nieko no laukdamas, susilenke 
dvilinkas ir iszlindo per ta lan
kiuka. Tokiu budu pavirto in 
tikra vilką. Ir bego sau keliu

uz- 
kad

I

ir po girre lakate vilku pasiver
tęs, kiek laiko jisai nori, ar die
na, ar tris dienas, ar tris nede- 
les, ar tris adynas. Tiktai turi 
būti vis vienas Jieznas. O kada 
jau ateina laikau, kada reike 
pastoti žmogumi, tada vėl at
bėga paąaavo ta lankiuka, tno
jaus stojosi žmogumi, tokiu 
kokiu buvo. Bernas matyda
mas, kaip gaspadorius dare ir 
anas pabando lyst per ta lan
kiuka. Kada taip padare ir pa
sivertė in vilką. Kaipo ansai jo 
gaspadorius, laksto po laukus 
ir girres, o po trumpo laiko pa
la kstes, kad RUgryžo prie to 
lankiuko sulenkto perlysti ir 
pastoti vėl žmogumi, ne tropijo 
taip padaryti, visaip landžio
ja, o landžioja, o vis no tropija 
atlysti. Ir taip pasiliko tas ber
nas vilku. Cielus metus klai
džiojo po girres, o kad parsisu
ko in metus laiko pas to paties 
gaspadoriaus dvaro, tada anas 
sugavo telotninke. Kaip už au- 

o paemes lazda, 
iszpyle szonns ir vėl atverto in 
žmogų tikra, sakydamas: 

kam tau reikėjo daryti, kaip 
mano matei darant? Juk tu bu
vai žmogum ir turi būti žmo
gum, o in mane ko tau žiūrėti, 
kaip asz darau, ba, asz ant to ir 
užgimiau Vilktakiu ir turiu to
kiu būti.“ r 
ta savo savai a

Katalogas Knygų
Naktų

su nusitvėrė,

4 4

žmogumi, 
Bernas

tikra,

Taip tas bernas už 
ir kalte turėjo 

tarnauti tam gaspadoriui cie
lus metus dykai.
metu pergyveno ant svieto, 
X'ilktakis turėjo mirti, ba kas 
užgimė, tas turi mirti. Kaip 
ana mirusi
rado užpakalije, uodegos gala. 
Taip ir visi žmones, kurie apie 
ta vilktaki žino, sako:
yra ant svieto užgimęs su uo
degos galu isz užpakalio, (ai 
vilktakys vadinasi.
jis yra geras susiedams 
tada turi didi laima

ar parduodant, ke
liu einant; ana patikus ta diena 
buk pasitikrinęs, kad laime tu
rėsi ta diena 
pardavimo.
kalbėdavo tankiai savo susie
dams, tuos žodžius: “
tik, laime, zuiki sutik, nelaime, 
boba sutik, nelaime, o 
žima sutik prieszais ateidamas 
laime didele ta diena.
visi susiedai anos 
kurie ana pažino. 
“Kelio dievaitis, 
darnusis 
musu senieji

O kad daug 
a n t

mirti.
paszarvojo,

»>

ar perkant y

ant
Del to

ir
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

704

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga, 
jiszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo
end žmonoms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera.
daryta audeklinais iszmargintais 
virszais. Didumas knygos 9% per 6%

Pirkite o nesigailėsite. $2.00
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

Drucziai ir puikei ap- 
audeklinais

colius.

No. 126 A Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis r.ž savo poną. Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
61 puslapiu

No. 127
pustyniu, Peleniufe, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........ 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus........ 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 130 Penkios istorijos, apie

.................  15c
Trys istorijos apie Duktė

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c kimas, Gromata prie Motinos Dievo

apisaka isz 
isz- 

Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c 

Trys istorijos, apie Ne-

Vaidelota, 
puses szimtmeczio,

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku.

No. 104
valiojo pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatls žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykit!
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kazirovimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gręgorius, 
Dorybe veda in laime, 
Debesėlis. 77 puslapiu. .

No. 107

12 istorijų:

Isz numirusiu prisikėlė, 
Szaltiszaiti, 

.20c
Keturios istorijos, apie

Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo piginus 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida.
geleje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke- 

savo, Hos pasakates apie čigonus, Visokios
>

Szeszios istorijos,

priminimai,
Toj paezioj kny-

tada

4 i kad

Bet kad

rodos ir naudingi skaitymai, Juokai
• Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 

knygele. 88 puslapiu. . . .
No. 110

mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
pirkimo ir ežios istorijos: Dievo sureda, Velnias 

narnėjo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
tA padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, goru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

nuo ano,

jisai pats

vilką su

pi Ina ve-

O taip

t.
... 20c

Sziupinis, puikiu skaity-

(3
.... 15c

dalis)
Ha isz

apygardos, ntaiszo iszlins, apie boba ka negalėjo
vadindavo* savo bežuv’° sulaikyt, Girtuoklis Jur-

o kad bar- 
O taip 

semaicziai pasa
koje vienas kitam, kad yra la
bai daug tu vilktakiu anie Ri

ji1 va. T___’___

1 >

i 4 \ i 1 k t a k i s.
•. r>

m

y I

Poliaus bus.

PAJESZKOJIMAI.
Jaigti kas turite du arba tris 

vaikus, nuo 10 metu ir dides
nius, kokia naszle ar naszlis 
kuriam sunku užlaikyti vaikus, 
tai asz 
Praszau atsiliepti ant. adreso.

S. R. Naujalis 
R.E.D. No.

W'oodstock, Vi.t.8)

imsiu ant auginimo.

o

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

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

[szbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

Parsamdo automobilius del 
veseliu, kriksztyniu ir

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAHOY CITY, PA.

3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. ;

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir osetiną. Dėkite savo
pinigus in salta Banka d persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento, 

................. . .......... .
MM

> 'A/ s. t -i> T.

t

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
?o laikui, Onytės laime, Per neatsar
gu ma in balta vergija, Pusiąu-gyvonia 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai,

....25c
Keturios istorijos apie

Juokai.
No. 131 

sza Korczaka.
No. 132

gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visoc 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gui galva-žudžiai, Ražanczius iszgoJ- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. . . ,2Oc 

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

No. 114 Dvi istorijos apie Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu.................. 15c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventiinas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa- 

.... 25c 
Sierata, 
....15c 

Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikima.^ sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu . 

No. 118

Penkios istorijos,

skutinis sknitikas, Juokiu. . .
No. 116 Istorija apie 

puikus apraszymas. 119 pus
No. 117

Meile sunaus.

Dvi istorijos apie Valu-

Trys istorijos apie Trys 
Iszinintinga rodą, Ap-

............................................35c
Istorija apie Ali Baba ir 

40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c 
No. 119 Keturios istorijos apie 

Viena motina, Vaikucziu pjepejimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu..................................... 15c

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

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

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

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

No, 124 Dvi istorijos ąpie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbąlninka 

5c
, r 4 ■ ■ ■ i .

puslapiu 15c

02 puslapiu

U 1

60 puslapiu....
Puiki istorija apie Jona- 

262 puslapiu. . . . 35c 
Trys istorijos apie An- 

glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paczhiojas. 76 puslapiu. . . .2Oc 

No. 133

...15c

Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu

No. 134

ras.

...........................................15c
Dvi istorijos apie Baisi 

žudinsta ir apie Urlika razbaininku 1 
43 puslapiu..................................... 15c 1

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli- 
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.................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslaisf 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke- , 
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Mislos, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi
liuku inkos dienos, Žmonių skaiezius, 
§aule geriausia vedintoji...........15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu. . . .

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

No. 140

Penkios

Keturios istorijos

...2Oc

maža 
Eiles,

47 puslapiu 15c 
Keturios istorijos apie 

Kalvi Paszku., Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 

katituka', Lietuvos skausmai, 
Vargdienis, Pirmutine szalna

apisakele ...................................... 15c
No. 142 Trys istorijos apie Pa

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

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... 15c 

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

No. 145
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu<. . . .20c 

No. 146
Nihilistu,
61 puslapiu

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74 puslapiu................20c

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu . 

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

Keturios istorijos apie

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

Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas kuczios nakti.

15c

Dvi istorijos apie Joną
Pavojinga klaida. 45

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

Ant kiek užlaiko moteres pa-
15c

. . . .15c

62
15c

62
....15c

No. ISO
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis,
slapti. 61 puslapiu

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

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

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
V išloš, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........ 25c

No. 156 Puiki istorija apie Malu-
nas girdoje, 77 puslapiu............ 15c

15f Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu. .*.•;•.*».....................

No. 158 ) Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 poslapiu. ........................ 15c

No. 159 Istorija apie Markus ir

No.

t r#
40 

15c

Aurelinnas, puikus aproszymns, 110 
puslapiu.

*
■ ♦ '• ut'T i '
• 20c

Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szla vežis, Grapas, Apie Egli,aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus........

No. 161
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu............... 25c

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

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu.......................................10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy- 

137 puslapiu................ 25c
No. 164 Septynos istorijos apie 

Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszrciksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu. . ,25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra,, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius d i 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nantoj, Netobulas žmogus, 
puslapiu.............. .

No. 166 Trys

N e tobulas 122 
. .25c 
Sūnūsistorijos,

Malkiaus, 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 Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, 
ant giaro neiszeitu,

Ne yra to pikto kad 
Kaip Joniszkei 

pavogė naktini sarga, Atidengta žu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirszo, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsiverto, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu............................25c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleistu 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- 
t4i Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, 
žengelis, Duktė malkakerczio.

............................................25c
Vieniolika puiku istorijų 

su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu 

No. 172
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu............................................. 15c

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapiu

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu. .. .

No. 175

Septinis istorijos

Pasitaisias prosi-
121

4

puslapiu. . . .
No. 171 
paveikslais,

Nusimintas seno jaunikio.
25c

Dvi istorijos apie Duktė

25c

....35c
Pasiskaitymo Knygele: 

Kuczios-Žemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais,
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu..............15c

Kaimlecziu Aiinanavy-

KITOKIOS KNYGOS.
176 A-Be-Cela arba pradžia 

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

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

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateitos su 
pagialba kazirorn............................ 10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyru ir moterų.................10«

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

No.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.»

MAHANOY CITY, PA.

<

Valgiu Gaminimas
..—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti iria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu

• AC A '4, ‘ A _ •

UAUVAMI AVnU»*M. A#AU««MI 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai. ; \

* k

4

didelio formato. Drūtais

ka tiktai . . . HW
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W. D. B0CZK0WSKI-00.,
MAHAN0Y 0ITY, PA.
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Profesorius Kuris
Vargszu Karaliene Dirbo Ir Pardavinėjo

Ir1 lis, nepermainys 
Bet nę. Jau buvo 
jau menuo užėjo virsz juru, dar 
puiki a n a t v a i zd i nda ma s

savo vietos.
vidurnaktis,

SIU-

(Parasze Vejas ISZ “ Dirvos”)

RYTA APIMTA NERIMASCZIO.

isz. blo-Dabar Rytai vienas 
ginusiu palociuje žmonių buvo 
tai kunigaiksztis Aistris, kam 
jis tokiu žiauriu virtos liepotokiu žiauriu
net savo kūdiki nužudyt. O vi- 

kitus ji vis mylėjo.
Aistria anie tokia Rvtos blo-I »

ga minti apie ji nežinojo, ta tik

SUS

viena Ryta jaute savo szirdyjo. 
Kunigaiksztis bandė vis labiau 
Rytai patikti, paniekino savo 
žmona ir vis mane kaip ja ant 
\ isados isz savo akiu ir isz pa
inei n praszalint, ant net nužu
dyt.

Praslinko pora menesiu.
Kunigaiksztione su skaus- 

szirdies pradėjo mėgint 
kūdiki užmirszti.

KARAS. LEDA LEKĄ GYVA.

Patemijns kad jos vyras my
Ii dailiaja Ryta, kunivaikszl io 

dabar pradėjo manyt i
tai Rytos buvo paliepimai nu 
žudyt pirmiausia 
kad paskiau lengviau 

atsikrat vt,

mm s 
sa v o

n t' kad

ju kūdiki, 
butu ir 

nuo žmonos atsikratvt, arba 
kad ji pati isz kaneziu num ir
iu. Ir kunigaiksztione tokia no 
teisinga mintis apie gorasziidc 
ir teisinga Ryta vis kankino ir 

Jos 
motiniszk.'i meile 

nmtoriszka nenpi 
z ^.ivo vyro mvlima 

antra motoriszke. Rvta.
Bet kunigaiksztione vis 

galėjo nieko Rytai daryti. 
Aistrini ja mylint ir namie 
jam esant, sunku buvo, ir 
mo ouk* prie Rytos 
nors ja i daryt i.

Jau tik pora dienu praslink
ti turėjo kada 
Aistris buvo suplanavęs pri
girdyti savo žmona Leda.

Saulei besileidžiant, in kuni- 
gaikszczio pili in jojo isz kitos 
karalystes pasiuntiniai ir roi 
kalavo matyti kunigaikszti. 
Susiejo su kunigaikszcziu.

pridavė jam 
ka rda ir

ragino Rytai 
szirdyje detn* 
kūdikio ir 
kauta prie?

ut kers/.' I.

rn*

nes

bai 
prieit i ir k a

kunigaiksztis

pa-

ma su anuo karalium, 
karda su dideliu 
pasiimt inio 
k(*s savo karda,
pirszta ir kruvina karda

.-Hintimu vienas 
nuo savo vado asztru 
lauko atakymo.

Kunigaiksztis turėjo piktu- 
laigi tu

narsumu isz 
priėmė, o isztrau- 

perpjove sau 
per

davė tam pasiuntiniui parnesz- 
t i savo karalių i.

Atnesztas isz anos 
tos kardas reiszke tai kad anas
valdovas nori kariauti su Ai.®- 

savo 
jog 
ik i

karalvs-

triu, o szis kunigaiksztis 
kardu bei krauju 
sutinka su juomi 
paskutinio kraujo laszo.

Ant rxdojaus kunigaiksztis 
iszleido paliepimus savo karo 
vadams prisiruoszti in kova — 
surinkti kareivius, ginklus ir 
maista.

Užmirszo kunigaiksztis apie 
viską.

Iszjodamas in karu, 
prijojo prie Rytos 
prataro jai:

— Lik sveika, mylima ma
no, o man jau reikia iszjoti in 
kara. Kada asz parjosiu, po ko
kio laiko, parnesziu tau bran
genybių ir savo tokia pat meile 
kaip ir dabar tau paskyros tu
riu.

atsake 
kovot i

Aistris 
lango ir

neat-

Tau asz pavedu visas ma
no pilies tiesas ir palieku žmo
nes kurie žiūros kad tavo norai 
pildytųsi, ir tu žiūrėsi viską 
iki mano sugryžimo!

Bet Ryta ant to nieko
sake ir neklauso tu jo kalbu. Ji 
jaute koki tai ne rimas t i ir mas
te apie kunigaiksztienes piktu
mą ant jos, taigi likus viena su 
ja žinojo kad negales ramiai 
buvoti. Nežinojo vėl ar Aistris 
grysz kada isz karo ir ar jis 
neatgrysz in protą ir neis prie 
savo žmonos, kuri pamatys 
kad Ryta jo visai nemyli.

Aistris teipgi jaute koki tai 
negeistina jausma, bot 
kito daryt negalėjo,
rnpejd jo szalieg likimas, ir bi
jojo daryti koki nesmaguma 
dabar kad žmones nesnsimai-

nieko 
nes jam

Munszaine. buojanti ir putojanti vandony-

v

na. Vienok ta szviesa kuria jis 
galėjo 

vietoje
I per mėnesiena t i k-1 ik 
inžiureti, • A vis vienoje
spingsojo.

Dabar jis dasiprato jog 
bus szv i esą - ž i b i n t u va s

' tis naktimis pajūryje laivinin
ku kelrodžiui. Mat, toli jurose 
jis paregėjo laiva plaukianti, 
lodei jam tokia mintis ir užėjo.

Taira tuoj dusi protėjo kad 
prie to žiburio gali rastis 
žmonių, o tas ji labai pradžiu- 

beklaidžioda- 
jokio žmogum 

nemato ir labai iszsiilgo.
lip žmonių paregejimo, jis ti
kėjosi dar gauti ir pagolba — 

kokias keliais 
miestą,

gino, nes ilgai 
mas po girias

tai 
degan-

n

“BAUIJĮ’1

Apgavo Žmonis Ant
1,000,000 Doleriu.
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Dabney Horton, buvusia pro 
fesoris Angliszkos kalbos Obi 
State universiteto, likos aresz 
tavotas už dirbimą ir pardavi
nėjimu munszaines del studen
tu ir kitu profesorių. Yra jisai 
geru kemi.-tu ir permainydavo 
rminszaiiie ant geriausios ariel 
k < »s.

f (‘so r i? o

rytas ir 
ar-

szytn.
Tik viena kunigaiksztione 

jaute koki tai neapikanta de 
gauti džiaugsmu ir jos 
smarkiai plake.

Kodėl ji jautėsi teip?...

viena

szi rd i s

TA1RA PAMATO JURAS.

Tairai priesz akis 
labai neaiszkus dalykas, 
isztolo jis gerai negalėjo inžiu
reti — lyg ūkana, lyg 
neiszpasakyto didumo ir 
permatomo platumo pustynes. 
Tai buvo juros, vandenynas. 
Tai tos paezios buvo juros per 
kurias Ryta ir jos senolis te 
vas perplaukė, kuriose prigėrė 
to gerosios seneles keturi su 

ar 
pamate

iszsiklausines 
jis galėtu surasti savo 
savo namus.

Nutarė jis laukti ryto, 
iszausz, o tada ryžosi 
linkui tojo žiburio,
mas žmonių ir pagalbos.

Bot ar suras jis ta žibnri tai 
nežinojo, uos tiesiog nujoti ne
galima, per uolas ir sukintais 
kratais lengvai gali kažin kur 
nuklysti.

Kuomet iszauszo
prasidėjo diena, Tairai ir 
kliui reikėjo dar pasimaitini, o 
tada jau leistis joti. Kad nopa- 
mirszus kurioj tiesiai daly ta 
szviesa matosi, Taira, pirm jo
jimo in pagiri, ant žemes pa
guldė ilga lazdele, kurios plo
nesnis galas rodo tiesiai 
rio linkui. Kada
sugryžo, žibu ris jau 
gesos, jo nesimato, bot ūkanos 
jau sklaidosi ir pagal lazdele 
temydama Taira pradėjo 
žiūrėti kelius in ta puse.
TAIRA ISZGELBETAS.

DINGO.

priesz 
neaiszkus

matosi
ko

baltos
ne

žibu- 
pasimait ine 

buvo už

‘>4

a p

ARkLYS

keturi 
nns-žvojai; Taira vis jojo 
tvn ir vis aiszkiau 
vandeni, o paskui ir siukuojan 
ežias vilnis.

'Pai buvo pirmas Tairos 
venime sykis paregėti 
Su džiaugsmu jis jojo vis 
tyn, kolei ant galo prijojo 
sai arti, ir tada •auksztai. 
s kabinto 
szale arklio, ilgai 
lemijo. Nei ant valandėlės ne
norėjo jis atsitraukti nuo tokio 
puikaus reginio, nes juros am

ir verte 
ant'krantu, bet kadangi oze ant 
tuszcziu uolu nebuvo kuomi 
maitintis ir jokia žole neaugo, 
jiedu turėjo sukti atgal 
giria, o joje pasistiprinę mane 
vėl atgal gryžti in pajūri.

Jau saule leidosi,ir Taira su 
arkliu jau buvo vėl ant kranto 
sugryžes, abu pasistiprinę; žiu
rėjo jis in saule kaip ji leidosi, 
palengva slinko už vandenų, 
l’ik žėri raudoni spinduliai vis 
dar stiebėsi, kilo dangaus 
szun, nenorėdami persiskirt 
mėlyna dausa. Bet ant galo tie 
spinduliai pranyko, o tuoj toli 
rytuose pasirodė vos tik pra
dedantis teketi menulis, o teip
gi suspindėjo erdvose miriadai 
žvaigždelių.

Tai buvo pirmutine Tairos 
tai buvo

nors 
savo 

gyvenime galėjo matyti....Vė
jelis vis mažiau ir mažiau pute, 
vilnis, nors tik pakraszcziais, 
mažiau ir palengvinu szokinejo 
ant skalu, ir vos tik kelis 
paukszczins mate bosk ra jo ja n- 
ežius virsz vandenų.

Kada jau visai sutemo, Vi
lius insižiurejo in viena nepa
prasta žiburėli. Tas žiburėlis 
stovėjo tiesiai in sziaure, pajū
riu, ir visai arti žemos, arti 
kranto, kuomet kiti žiburėliai, 
žvaigždes, pasikeitė savo vie
tas ir buvo aukzcziau erdvose. 
Nejaugi ir ta butu žvaigždei — 
klausė jisai pats saves. Vienok 
jis negalėjo sumanyt kas tai 
buvo per szviesa. Ilgai pasiry
žo sėdėti ant vietos ir žiūrėti

menu-

k raid o

žiliai bangavo

gy 
juras.

ar
v i 

ant
st ovedama s 

vandenim

vilnis

in ta

vi r
su

naktis pajūryje, ir 
pirmutine grože kokia jis 
kunigaikszcziu būdamas

ar ji, kaip žvaigždes ir

■ f 
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Prie laivo Tairai priplaukus 
pavelijimą 

užlipti in laiva pasikalbėti, 
jam belipant, vairuotojai val
telėje ja;m žemai lankstėsi ir 
kloniojosi; tas nustebino laive 
esanezius žmones — jie stebė
josi kas per vienas tas netikė
tas keleivis butu ir 
I a n k s tyma i s i re i sz k i a.

Kunigaiksztis ant laivo apie 
savo niekam nieko nesako, gal 
but norėdamas isz laivininku 
kalbu nusiklausyti kas deginsi 
jo sostinėje ir kaip žmones at- 
sinesza in dingusi kunigaikszti. I 
Taira tik praszo kad ji ir gryž- 
tanti laivas parvežtu in jn uos
ta.

Visoje kelionėje kapitonas 
aps įeidinėjo labai 
ji skyrė nuo kitu

o

ir gavus kapitono 
in la i va Tūkstantis Naktų ir Viena

ARABISZKOS ISTORIJOS
, a .» 4 . ■ r < Kr ■ I

27 ABABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu.

PUIKI DIDELE KNYGA. t®

■ t

150 Paveikslu.ka tie Dnicziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszaii« •.

i J
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA
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kolei 
traukt i 

jieszkoda
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Walter (’. Rippberger, par
davėja bankieris isz

czekius

s lotu ir
Elgin, III., kuris apgavo žmo
nis ant milijono doleriu ir isz- 
davinpjo neteisingus 
ant kuriu paraszydavo pravar
des turtingu biznierių, likos už
darytas in kalėjimu ant kelio
likos metu. Tokiu budu norėjo 
pralobt greitai, bet nepasiseko.

ti prie Balukes, užlipo visi 
meniniais laiptais auksztyn tos 
salos ir invede ji in tenai sto
vinti namuka. Tenai ji paval
gydino ir pasilsiui davė lova.

Vyrai su didesne valtimi sn- 
gryžo in pakraszti paimli ir 
arkli, bet jau jo niekur nerado. 
Kur jis dingo niekas nežinojo..

Sekanczia tik diena priesz- 
piecziais kunigaiksztis iszbudo 
gerokai atsilsėjęs, ir pirmiau
sia paklauso kur yra jo arklys. 
O sužinojęs kad arklio jau 
ra, 
nes

ak

su Taira 
mandagiai, 
keleiviu ir pats sykiu su ju 
prie savo stalo valgė. Laike ji 
auksztos kilmes žmogum, o gal 
ka ir nujauto.
KUN1GAIKSZTIENES KERSZTAS.

Rytos kambarys.
Durys palengva atsidaro ir 

kambarin inžonge juodais rū
bais apsidengus kunigaiksztie- 
ne; ji rankoje turėjo koki tai 
indą, kuris taipgi buvo juodas, 
o jame kas tokio buvo — tai 
nuodai.

Ryta matosi sodinti prie lan 
go, didėlėse rnislese paskendus 
apie vargszus kuriuos ji ka tik 
p a v a 1 gyd i n u s s u g r y žo.

Kunigą iksztieue
prie Rytos ir prakalbėjo in ja 
labai sunkiu balsu:

Dar jis tau isz minėziu 
dar vis manai 

apie ji, nors jis jau pora mene
siu kaip kariauja, nors jis apie 
tave jau užmirszo...

Kruptelejus Ryta pabudo isz 
savo misliu ir palengva atsuko 
galva in Leda, pažvelgė in ja. 
Ilgai tylėjus, gali'au prabilo:

.’gaikszt i e ne, 
kalbos verte ?

prisiartino

“Tuksiantis

Gerbemasls Tamlstal;-—
Sulaukiau nuo jusu •luneziamoe 

mano vardu knyga 'Tūkstantis 
Naktų Ir Viena’’ už kuria tartu 
szirdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas net nepa
sijunti kaip laikas s z rentai ir sma
giai praeina Asz visiems Hnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
’‘Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus aplo viską tada 
painirszti ir visokį rupescslal nors 
aut valandėles atsitraukia

Su pagarba, A. ŽUKAS,
18 d. Gegužio 1521m.

D v. Palazduonya, 
Czeklszkea vai.

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas utzdavimas tos puikios knygos, tas 
Teipgi galima

Preke knygos Amerike $2.00
parodo kad žmonėms labai patinka.
♦ • j • • t • . mm*. »ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY, PA.
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Kunduktoris nuo merginos 
25 centus gavo, 

l’ž mergina ir už viena vyra, 
Reszto negavo, 

Na ir toliams važiavo.
Pribuvo ant vietos, vela in 

šaltina, 
Mergica lyg 4 ryte buna, 
Per ta visa laika riaukė, 

Guzute, nuo baro neatsitraukė.
Ant galo pas gimines 

nusvyravo,
Bet ten nakvynes negavo, 

Ba jau proto netekus, 
Taip buvo nusilakus.

Sugryžta in ta pati saluna, 
Ir net lyg 5 valandai buna 
.Josios bode negalėjo 

atsikabinti, 
Turėjo saluninko nakvynes 

praszyti.
Ir ant to parėjo, 

Jog mergica iszvaryti turėjo, 
Per kėlės dienas po miestą 

bujojo, 
Net in treczia diena namo 

parsi baladojo.
Jau szirdeles gana, 
Su tokia mergina, 

Turėjo geras dienas, 
O mate jaja ne vienas. 

Tai rots gerus “taimus

nepranyksta, 
į

VIS

»

J

M

J

— Szviesi kimi;
kaine yra tavo
Juk jis tavo vyras, turintis jau 

, 'kam man apie ji 
- žinau asz jog tu

(J

ne- 
g raudžiai apsiverk e. Žmo 

ji suramino ir pradėjo 
klausinėt apie jo gyvenimą, ir 
kaip jis galėjo cziopai užkliūti.

Taira negalėjo nieko paslep-. 
t i nei užmirszti kas tik su juo 
atsitiko, nes tie atsitikimai li
ko jo atmintyje, todėl iszpasa- 
kojo visa prietiki su 
nuo pradžios iki galo.
pasisako esąs kunigaikszcziu, 
žmonos labai persigando, 
jie buvo tos paezios 
gaiksztystos žmonos, 
valdovas. Puikiausiai ir nuže
mintai jie jam tarnavo, ir lau
ko pravažiuojant laivo kad ga
lėtu iszsiusti ji in namus.

K u n i ga i k s zc z i o pa s a k o j i m a s 
žmonėms buvo labai žingeidus 
ir naujas, niekad negirdėtas, 
nes labai retai kas juos aplan
ko, retai kas ka pasako.

Net visa menesi Taira ture 
jo su tais žmonėmis 
jio skaito ji savo 
ežiu ir valdovu.

ATPLAUKIA LAIVAS.

Sziadien czionai turėjo at
plaukti laivas. Daugiau laive
liu pro ežia kelis sykius pirm 
to buvo atplaukė, bet jio nie
kur toli neplaukė kaip tik nuo 
vienos salos prie kitos, ir Taira 
jais negalėjo niekur dasisiekti. 
Szis didelis laivas priklausė 
sostines pirkliams, —

Jis irgi nuszoko papasakojo žibintuvo užžiure- 
tojai. Bet tas laivas plauke in 
pietus su prekėmis — in kita 
szali. Vilius labai džiaugėsi isz 
žinomu žmonių laivo. Bet salos 
žmones nenorėjo dabar leisti 
Tairos ant laivo, sako jog jis 
už keliu savaieziu grysz ir tada 
galės juo laimingai parkeliauti 
iki artimiausio uosto, 
pasieks sostine.

Bet Taira labai trauke no
ras juromis pavažinėti ilgiau, 
matyti svetimus kra'sztus, o 
paskui sykiu su laivu vėl gryž- 
ti atgal.

Laivui nepertoliese pro sala 
praplaukiant, t Taina paprasze 
salos žmonių iszkelti ant stiebo 
balta vėliava, taigi laivas pri-

t i nei užmirszti kas tik su
pasine- 
murvta

Gerai apsidairęs, Taira pasi
ryžo ta žiburi ir ta vieta kur 
jis stovėjo, būtinai pasiekti, ir 
sėdės ant. arklio pasileido joti.

Saule pakilus kaitino ir die
na rodosi labai puiki; kada 
Taira isz szeszolio numatė kad 
jau pietų laikas, toli prieszaky- 
je saules spinduliuose 
rusi pamalė aukszta
bokszta, kuris ir buvo tas juru 
žibintuvas.

Bet.... ji nugąsdino dar 
nas dalykas: prijojus jau kaip 
rodės arti, iszsiranginus isz 
skahiotu pakraneziu, 
ka/1 tas boksztas stovi toli 
kraszto — an akmenines 
los, jurose, kad jokiu budu prie 
to žiburio negalima prisisiokti. 
o priplaukti neturėjo kuo.

Kas jam daryti.

savimi
Kada

vio

arti, iszsiranginus 
pamate 

nuo 
sale-

Teip ilgai 
jojo ir tikėjosi surasti žmones, 
bet dabar prijoti negali.

Arkli už vadžių laikydamas, 
jis stovėjo szale aukszto uolos 
akmens, ir sumano ant uolos 
užsilipęs szaukti 
Arkli palikes stovint i ant gra
žaus smėlyno, Taira per varga 
užsilipo ant tos uolos ir pradė
jo skepetaite mosuoti. Greitai 
ji paregėjo jog ant stulpo palei 
žibintuvo bokszta pakilo didele 
marszka; tai buvo ten esančiu 
žmonių ženklas, kurie 
pribuvo pas ji. Nudžiugo ma
tydamas atplaukiant valtelėje 
žmones, kurie pasiekė kraszta 
ėjo prie jo.
nuo skalos ir paemes arkli 
dėsi linkui valteles.
nes tarė i a tuos žmones:

Szirdinga padėka tariu 
gerieji žmones, už gelbė

jimą manes, nes jau ilgas lai
kas klaidžioju po girias ir pa
jūriu, jokio gyvo žmogaus ne
matydamas. Dabar asz jau isz- 
gelbotas....

Žmones insisodino Taira 
valti ir rengėsi irties prie 
los.

ant 
pagalbos.

v tuoj

ve- 
Prisiarti-

jums,

in
Ba

— Bet asz noriu paimt su 
savim ir savo mylima arkli, — 
tarė dar jis.

— Valtis pormaža, ir to ne
galima. Jei norėsi, paskui su 
didele valtimi atsiire mes ji 
paimsim. — atsake vyrai.

Gaila buvo nors valandėlei 
Tairar su arkliu skirtis, bot
teip turėjo daryti.

Atsivežę žmones kudigaiksz-

i

nes 
kuni- 

o jis jn

i iszbuti, ir 
kunigą ik sz-

taip jam

isz kur

Btiko kiek galima aidžiausia 
prie salos, ir lęunigąiksztįs sė
dės in laiveli nuplaųįęo, savo 

vairuojamas prie di- 0žmonių ’ 
džiojo laivo.

|k

♦

viena žmona
ir manyti —
esi ta kuri apie ji rūpintis tu
ri....

TTu savo gražumu ir dai
lia kalba visada gali iszs i tei
sint, bet už viliojimą mano vy
ro asz tau turiu atmonvti. ik mTu 
pati matei kaip jis manės ne
kentė ir per tave mano kūdikis 
liko nužudytas.... Nenorėjo jis 
nei manes nei savo pirmgimio 
kūdikio matyti, nes tavo akys 
patraukė ji prie tavos!...

[TOLIAUS BUS]

$1,000 TIK UŽ 60c.

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertos tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su* 
gedimo? Toks įmogus 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 nemalL 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
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 musu Nėr* 
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

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

M. ŽUKAITIS,
25 G ii lot Rd. SnencnrporL N. Y.

patrūkimo,

Lietuviukas Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujuutda mada ir mokslą. 

Prieinama prekes.

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

Bell Telefonas 149
*i

Ne turiu ka daug tauzyti, 
Ne apie mano rūteles kalbėti.

Ba taip jau ingy jo protą,
O kad atsiranda, tai reta, 

Kad savo pasiutima nepameta
O kas geriausia, vyrai jau 

nefundina.
Tai gal girtavimui bus gana.
Taip, taip, mano rūteles, 

pasitaisykite, 
Nuo munszaines atpratinkite

Žinote kiek pikto padaro, 
Kas girtuokliauja be galo.
In girtuoklysta priprasi, 

Bet paskui negreitai ja pamesi 
Kas girtuokliauja, 

Tas ir paleistuvauja. 
Jaigu girtuokle boba, 

Vyras neturės gero niekada 
Kur girtumas, 

Ten karsztas meilumas 
Ir lipnumas.

Per girt avima daug buna 
negero,

Ba kaip girtas ar gali žinoti 
ka daro?

Gerti, mano szirdeles reike, 
To ne asz, ne niekas nepeike, 

Stiklelis geros guzutes, 
Yra sveika del bobutes, 

Bet geros guzutes jau nėra 
Už tai didele beda.

Kaip valgis taip ir gc ryma s 
žmogų sudrutina, 

To ne kunigai no daktarai 
negina,

1

J

i

Bet kas valgo ir gere per daug,
Tai jau szelauk.

>;< X?

aiP a i g u v y ras I u s t a u i u* s, 
nieko,

Bet jaigu mergina, tai 
pasilieka aut juoko

Viena mergina atvažiavo isz
kasžin kur,*

Atvažiavo in Szenadori isz 
ten važiuot svetur,

Ir szitaip atsitiko:
Du vyrai ir mergina,
Turėjo da laiko gana,

Ba turėjo strytkario laukti, 
O ne norėjo ant ulyczios

>stovėti
Užėjo in karezema ant 

valandos,
Kur mergica iszgere tris 

munszaines ąnt drąsos, 
Karukas atejb, sodo ir in

M'ontkarmes Važiavo,

Tai rots gerus “taimus” 
turėjo, į

Ar ne puikiai atsižymejoj jį
Kad tu mergei’ butum in. J 

pekla nuvažiavus,
Negu tokia sarmata Lie* (9 

tuviams padarius.
Daugiau apie tai nesakysiių 

Veluk nutylėsiu, 
Kaip da karta atsisuksi, 

Tai dievaž, sprandą susisuksi.

DIDYSIS SZALTINIS, 
Minksztais grąžais apdarais 

Tiktai $4.50

KANTICZKOS
Giesmių Knyga $1.50
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Gromatoms Popieros su ap- i
skaitymais 75c tuzinas.

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. 

Spencerport, N. Y.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
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Mokame 8.czia procentą ant J 
sudėtu pinigu. Procentą pride- r 
d am prie jusi! pinigu 1 Sausio €' 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir > 
jus turėtumėt reikalą su musu C 
banka nepaisant ar mažas ar > 
didelis. C

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prai.
J. E. FERGUSON, Km. *
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ŽINIOS VIETINES

f Pergulėjas dvi sanvaites 
Hamburgo, Pa., ligonbuteje, 
sirgdamas džiova, Aleksandra, 
27 metu amžiaus, suims pp. 
Aleksandro ir Antaninos 
kaueku,

Rut- 
eyvenanti ant G02 W. 

South uliezios, mirė Seredoje. 
Lavo- 
• kur

antra valanda po piet. 
nas likos atvežtas namo 
nuliūdę tėvai npverkiuejo grau 
džei savo jauna sūneli, kuri ne
laba mirtis iszplesze isz tarpo 
ju. Velionis buvo pavyzdingas 
jaunikaitis, labai prisiriszias 
prie savo teveliu, broliu ir so 
sueziu. Paliko dideliam nuliu- 
dimia tėvelius, keturis brolius: 
Roberta, Edvardą, Franeiszku 

?s: So- 
lx em- 

zuriene, Tama<|iia. Gimė Malin 
nojui ir prigulėjo prie Eagles 
drauvuves ir kapelijos

Laido! u 
su bažnytinėms

ir Juozą kaip dvi seserį 
fije, namie ir Veronika

ir 11 u
mane ugniagesiu, 
ves atsibuvo
pamaldomis Panedelio ryta ant 
kuriu dalybavo daugelis žmo
nių lyg Szv. .Juozapo kapiniu. 
Laidotuvėms užsienio grabo- 
rius Traskauckas kuris buvo 
geras draugas velionio. Nuliū
dus szoinjvua sudeda szirdinga 

kurio dalibavo 
laidotuvesia iuju m vienio 
nelio ir brolio, 
amžinam atsd-i.

— Juozas Szerakoiis♦ ' 
metu. 4li.’) W. Mahanoy 
kaipo ir jojo draugas Patrikas 
Kayes, likos 
dosi rogutėm.- 
no. Matydami adbeganti aut 
mobiliu ir norėdami apsisaugo
ti su.vidurinio, pasuko in szali 
pataikindami in stuloa. Abudu 

in

J uozapo 
užsienio 

kuris

aržiu visiems

likos nuvežti 
gonbiit i.

— T'eofit

SU-

Lai si Įsi'i

21

.•'U/.ei-tl kiblu lei- 
« nuo kapiniu kai-

(I-

Asldando Ii

Baezkaii'kiute 
“Saules’’ 

sugryžo namo hz Filadelfijos 
po pa-ekmingai operacijai.

pirkti czrve- 
$L

e 
duktė iszduotojaus

—- \ isi galite*
kas už 7)0e. 7.’)c. ir $1. Didelis) 
straiko pardavimas Post’s 
czevervku sztore, 2b \V. (’entre 
St. lt.

n 
pardavimas

ISZ SHENANDOAH, PA.

os.

nu.- įge- 
negaiejo jo

an to
ast 

bur
eolo ja

1 ‘a.-Ziiuke
oz i

įli

pai

— Palicije ana vakaro 
rado ant West Poplar u I ii 
gulinezia moteria teip 
rus munszaine kad 
mos paliudyt,
mobiliu, ir nuveže in k 
atvesimo. .Ant rvto 
mist ras Magalinga 
namo su geru pamokslu.

j" Subatoje atsibuv 
tuve-i Antano Szvedo 
tinenis pa maldomi - Szv. J urgio 
bažny ežioje.
paezia
Rutkaucka Mahanojui.

—- Anglekadu prezidentas 
Jonas L. Lewis, pribus ,-u 
tais darbininkiszkais vadais in

o laido-ri
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150 METU NEPRIKLAU
SOMYBES SUKAKTUVES 

PHILAŪELPHIJOJE.

NUTRAUKS PAVEIKSLA
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ALASKOS ISZ AEROPLANO. *
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Idiiladeljdiijo antra didžioji 
pasauline paroda bus laikyta 
sziais metais nuo Balandžio .30 
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iki Lnpkriczio 1G dienos.
: metais Idiiladelphia apvaiksz- 
cziojo szimtmetine Nepriklau
somybes szvente. Sziais metais 

150 metu sukaktuves.
Sziu metu “sesquicentennial 
paroda paima varda nuo Loty- 

i nužoždžiu
met is ir pusi 
parodyti 
ypatingai per 
kias-deszimts metu 
metu, ir bandys insteigti ge
resnis upratima ir geresnes va
lios tarpe visu žmonių.

1920 m. Lnpkriczio menesi, 
Philadelphijos majoras suszau- 
ke būreli gerai-žinomu pilie- 
cziu apsvarstyti parodos plia- 
na. Tas susirinkimas 
komitetą isz szimto nariu, 
ris nutarė laikyti dideliu 
sauline paroda 192G metais. Ta 
projektą, užgyre l’hiladelphi- 
jos legisliatura ir miesto tary
ba, kuri ant syk pa skyrė $5,000 
tam tikslui, ir 
kiek reikės.” 
jama, kad apart pastatytu vie- 
sziu budinku, paroda kasztuos 
iki $15,000,000.

1922 m. prezidentas 
ding’as prasze federalio užgė
rimo, ir abudu kongrese butai 
priėmė rezoliucija Rugpiuezio 
29, 1922 m. “Laikyti tautiszka 
ir tai'ptautiszka paroda szvesti 
150 met u Snv.
priklausomybes
PI) iladelpli i joj 192G metais, ir 
prezidenlui pavesta 
visas valstybes ir 
Saulio tautas dalyvauti.

I “szimt-reiszkiant
Pamela stengs 

pasaulio 
pereit u s

nuo 187G

progresą 
peli

maža upe kuri atskyrė tiulius, gubernijoi Ariea, I 
du sklypelius kaipo rubežius. Szi 
Morrow, garsus geogralas isz i nžinierin korpuso Suv. Valstijų ir buvusia gubernatorius Pa

in, tai negalojo jojo surast i ir turės laukti pakol upe vela

cC* tv?

'f .k 3.

’anamoi, begu
met loji upe dalimis iszdžiuvo, o kada Generolas Jay J.

1

narnos atvažiavo mieruoli rūbe 
prisipildys.

Gilberton, Pa. — Svredoj, 13 
diena Sau.-io, atsibuvo laidotu
ves Jono Levono, metu, Szv. 
Ludviko bužiivežiojo 
misziom kurias laike

ISZ NAJORKO. JUOKAI.
menesi

su dviem 
kunigai

Bukimas ir Klevinskas. Laido-I 
f uvėria dalybavo daug žmonių.

Freseris in findisze — Mano 
mylema Keiduke, esmių bied- 
nas proseris, nieko tau duoti 

szita menka
turi pas mane

Palaidotas Szv. .i 
šia Shenandoah, 
rie < 
da karszta pm

Jurgio kapine- 
Visii ms, 

si 
likusi

I i

lalvbavo laidoj uvesi 
lekavome 

pat i ir szeim\ iia.

u baziiv- e

paliko
ir szvogeri Aleksandra

Velionis

I. . . • . bi
tais darbininkiszkais vadais in I 
czionais laikyti masini mitinga j 

padėjimuant kurio
st raikuojeneziu

iszreiksz

prie pat1

pigiai. Kita 
geros žemes

(t.8

anglekasiu. 
Mitingas atsibus Strand teatre 
apie 4 valanda po pie‘.

PARSIDUODA 
GERA FARMA.

140 akeriu žemes,
mokyklos, 2 mylės in miestuką. 
Parsiduoda labai 
farma 240 akeriu 
su gyvuliais ir su maszinoms, | 
viskas geram padėjime. Szita 
farma tarp trijų miestu, netoli 
geležinkeliu ir geru marketu. I 
Kita farma 100 akeriu ir labai ‘ 
gera žeme ir geroje vietoje, i 
Platesniu žinių klaupkite per! 
laiszka ant adreso.

S. R. Naujalis
R.F.D. No. 2 Woodstock, Vt.

PARSIDUODA FARMA.
Gera farma 92 akeriu, puse 

mylės nuo New Ringgold, Pa. 
8 ruimu namas, didelis tvartas 
ir kitoki budinkai. Žeme gerai 
apdirbta, daug visokiu vaisin
gu medžiu. Visi budinkai ge
ram padėjimo. Du szaltiniai ar
ti tvarto ir geras szulinis prie 
namo. Persiduos su gyvuliais 
arba tik žeme. (F.1G

' H. J. Nester, 
pox 31 New Ringgold, Pa.

Ka
lde

| negaliu, kaip tik 
žieduką, kuiįjs

(didele verte... Apie 40 kartu už- 
| statinėjau lombarde!

SK A IT Y KITE U SAULE

KANADOS PARLAMENTAS
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NAVATNAI UŽMOKĖJO.
Groserninkas in dreiveri.
— Ar buvai Džiauni atimti 

nuo to rakalio ka skolingas in 
sztora ?

— Buvau.
— Ar gavai ?
— Gavau.
— Na, norint karta; priesz 

Velykine pamisima 
las. Ar daug davė.

-- Ne drystu ne sakyti...
— Na kiek gavai?

Gavau du ypus in antaki 
ir da in užpakali inspyre, kaip 
laukan iszmetinejo.

apie sko-

MIELASZIRDINGAS..
l'bagas: — Ksmiu tėvas pul

kelio vaikeliu, apteik mane po
neli, o
viena aszara.

M ielaszirdingasis 
pas mano paezia 
kėlės senas
szluostvmo aszaru.

tliom nuszluost vsi ne

Nueik 
jiji duos tau 

skepetėlės del nu-
I

PAGYRO MELAS.
— L’-gi vyreli, gryžau na

mon nakezia ir sztai ant Hari- 
son ulyi-zios priszoko prie ina-
nes n Igoris.

A?z iam 
m k Us 
indo,

vaikine
ir taip biezius 

jog nuo baimes 
kaip drobe.

eziupt už 
persi- 

pabalo

GERADEJVSTE.
Moterį?, ne trukus szliu-

iszrinko 
kū
pa-

“tiek dauginus 
Isz viso aprokuo-

Har-

Valstvbiu Ne
sukak t lives

pak viest i 
visas

1 9
pu

Gania praneszimu isz keletą
apsi-

(’ze ■

Europos szaliu, kad jos 
ima dalyvauti. Tos tautos teip
gi pranesze ka perstatys. Len
kija ketina, pastatyti 18 szimt- 
meczio vila su darželiais,
koslavakija perstatys gyveni
mą ant mornviszkos ukes. A u 
strija parodys savo artistisz- 
kas pramone. Vengrija pasky
rė komitetą sutvarkyti jos pa- 

’ sirodyma. Jugoslavija paskyrė 
pa

skyrė $200,000 parodos tikslui. 
Szveicarija teipgi rengiasi gra
žiai pasirodyti.

Sziuom reikalu 
Philad(‘lphijos

komisija ir tai komisijai

Valdže ketina nutraukti paveikslu visos 
gelba areoplano. Tuom darbu užsiims pulkininkas W. M. Dil
lon ir Franas II. Conaut, kurie pradės savo 
menesi.

Alaskos s n pa

kelione ateinanti

rt

I /ie

Fair-

reitu
bu perstatyti, ju perdaug yra, 
visus užvardini i.

Liepos 4 d. bus patingas Ne- 
apvaikszezio-

peak ias-deszimts meturaodvtu. Vertėtu visiems 
tuviams Amerikoj duoti, kiek 
tik galint, pagelbos tokiam 
komitetui kuomet susitvers.

Paroda bus laikyta
mount Park Parkway, kur isz 
visur bus lengva
Inžinieriai atmieravo .350 akim 
parodai, gr;
Ivs inimtos,
to kur buvo laikyta 1S7G 
szimtmet i ne paro’da.

I {olandija

privažiuot i.

žiausios parko da- 
s vie

ni-tu
kaip ir dali

priklausomybes 
jimas. šokuojama 
dien paroda lankys 
000 žmonių 
4(1,000,000.

Pliiladelphijoj randasi labai 
istoriszku 

Nepriklauso- 
puikiai

kad kas-
200, 

arba isz viso apie
apie

interest ingu 
vietų. Czion 'ra

< L111 'z

pri-pasiusti mybes sale kuri 
gražiausiu ir invairiausiu i žiūrėta nuo kolonjaliszku die- 
kvietku. \’isur bus investa ve- nu. Svecziai 
liausi szviesos 
tims bus teip i 
noms. Szimtmetine paroda 
buvo atidarvta naktims

ket imi 
ir

i svtema. 
s

N n k

i

viešu kaip din- bari kur Dėklą
ne-

del t<>
1 kad nebuvo užtekinai szvie.-os. j Benjamin

Muzejui busDailės 
matyt i garsiausius 
pieszinius, stovylas.

galima 
pašau/.

k’ 
1 *

rus ir tt., Isz in vairiu s
Visokį iszradimai p>‘-

gali visuomet ma
tyti Nepriklausomybes Kam- 

racija buvo pri
imta ir po ja pasiraszyta. Caia 
yra garsus Laisves 

Franklin’o
sale kur Konti- 

susi rinko, 
kitu istoriszku vie-

I”
I

Varpas 
kapas.

>

. Carpenters’
nent i n is Kongresas

ii

dio
.■lenu knu- i ir <lau«yl

aliu o i -1 tu kurios visus užinteresuos.
siųst us. —F.L.I.S.

DVI SUTARTYS SU
MEKSIKU PASIRASZYTOS.

■1.

r

0-

ūko ir Su v. Valst. likos pasiraszy-

prdeta, kad 
ir rniiaueipnijos Lietuviai 
pradėjo rūpintis. Gal neužilgo 
bus suszaukta visuotinas Lie
tuviu seimas, iszrinkti juridini 
komitetą. Svarbu kad ir Lietu
viai zioj parodoj gražiai pasi-

<r *

1>()
Imi in savo antra vvra:

'Tegul gal taip no pada
rysi, kaip padare mano pirmu
tinis

Tegul

vvras!
Ar szitaip? — rfai ka-gi 

toki padare?
- Nugi numirė in dvi no-

dele.s po szliubui ir paliko man 
50 tnkstaneziu doleriu.

os iizluugta rot ii/1 
kinis kaszlavo 12 milijonu doleriu.O

arba Lamui os parlamento 
Szis nau- 

taAtasaii! vi dus sudegusio 1016 mete ir 
: parlamento mi mas ant svieto. Parlamento na- 

, ki i k luu.iii Kongi 
>ld:ig!one kur su.-irenka kongr ■ a i.

i ; U 1
ž
IkhI ">.■ X..1

u;
a,

; namas likos pa■ 
pili kiausi1 
ženklina Ka.uadoje

\T-t.')S 'S

nt i'j k nt .o namas Wa-

s/

KAIP ISZRODO MIESTO FONTANA LAIKE ŽEMOS
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Szaltis kaip kada yra geru artistu permainydamas vandeni ant lediniu grožybių, kaip

............

ū:: ž.
- -K u

Iv. -% / w
¥:•

■N.;.. ; i

A
M

Vogė Deimantus
Ir Mokėjo
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Dvi sutarivs tarp Mel 

tos ana diena. Pirma sutartis tarp 
bėgimas szmugieriavimu ateiv 
mas prasižengėliu jaigu iszbog 
sutaikos pasirasze Meksikoni.s 
(ant kaireses) ir vaistinis sekretorius Frank B. Kellogg.

K

t uju dvieju sklypu yra už- 
o kita iszdavi-iii per rubežiu, 

Ca isz veino sklypo in kita. Ant 
izkas kamisorius Manuel Tellez

GERAI TRAUKE. ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $-1,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskai
601 W. Mahanoy Avė.' 

Mahnnov City. Pa*

— Asz laikiau žmogų tiktai 
kad nutrauki net i czebatus nes I
jau jojo netekau.

— Del ko, ar
traukinėjo czebatus?

— O, labai gerai, kaip man 
nutraukė pora, tai ir dingo...

mieste.ne gerai nu-

szis paveikslas parodo. Pbiladelpliijos fontanas visas užszalo o ypatingai fontaną prie kata- 
likiszkos katedros.  '

■r

Janina Payton, kuri turi
no kaip

PRIE ALTORIAUS.

Kunigas klausė vinezevoda- 
mas :

— Ar turi gera ir no pri
versta norą ta Krisiu už vyra 
paimti?

rai užsitraukus atsake:
— Josios niekas nevertė! 

Pati kaip karve per pus-antru 
motu paskui ji lakstė!

APTIEKOJE. .
Pra'szau pono aptieko-

treczioka.
— Kam tau reike, žmogeli?
— Del paezios.
— Ka.?
— Nugi žmonys sznoka, 

kaip boba su szunies taukaisszunies taukais

daugiau pravardžių 
pirsztu ant ranku, yra gera va- 
gilka deimantu ir moka juos 
gerai paslėpti, bet paskutiniu 
kartu nepasiseko jai pavogti 
puiku deimantini žiodą vertes 
$1,600 kuri paėmė nuo baro pas 
auksori, o kada jaja užtemino 
pardavėjas ir pradėjo paskui 
vytis, Janina nežinodama kur 
žiedą pasupti — nurijo, bet po

r '
V ,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

■/ryn“. ►

(t.f.)

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

O' motina nuotakos, jau go- liaus duoti szunies tauku už jsztepsi, tai niekur ne lakato,
uždaviniui didelio stiklo alie
jaus, žiedas atsirado.

Laidoja kunus numeireliu. .Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz-
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1.
520 W. Centre St. Malianojr City, Pa.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

u

'll11
*




