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LIETUVIS UŽMUSZTAS 
NELAIMĖJE SU AUTO

MOBILIUM — PENKI 
SUŽEISTI.

Chicago. — Vienas Lietuvis 
liko užmuszlas ir penki sužeis
ti nelaimėjo 
prie 56 ir Wes
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Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto 18.00 
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ISZ AMERIKOS
SUPJAUSTĖ

PACZIULE 
SU BRITVA

SUMAISZEMUNSZAINE 
JAM PROTĄ IR BE 

JOKIOS PRIEŽASTIES 
UŽKLUPO ANT 

PACZIOS.

vargszei

Buffalo, N. Y. — Jonas Kop- 
czevskis, 26 Milton ulyczios, li
kos uždarytas kalėjime už su- 
pjaustyma su britva savo pa
ezios Marijonos taip baisiai, 
jog daktaras turėjo
susinti galva indedamas ketu
riolika stiogu. Motore liudijo, 
kad Jonas atėjo namo vėlybu 
laiku iszsigeri‘s kaip nesutvert
inas, o kada jam pradėjo isz- 
metinet girt neklysta, Jonas in- 
siuto, pagriebė britva ir davai 
pjaustyt motore.

Jonas norėjo suverst kalte 
ant savo moteres, kalbėdamas 
sudžiui buk kada jisai atėjo 
namo, rado savo paezia girta 
ir už tai norėjo jaja nubausti. 
I5et sudže buvo kitokos pažiū
ros, kad nubaudimas buvo tru
puti užskaudus ir netikėjo už

vyru,metinejima vyro, apsudinda- 
mas ji ant szesziu menesiu in 
kalėjimą.

VAISKAS PANAUDOJO 
BOMBAS ANT ŽMONIŲ, 
KURIE NORĖJO GAUTI 

NIGERI IN SAVO 
RANKAS.

Georgetown, Del. -— Harrv 
Butler, nigeris, kuri sudus isz- 
rado kaltu in 90 sekundų, už 
sužagejima 12 metu mergaites, 
bus pakartu 26ta szio menesio. 
Žmones taip buvo inirsze ant 
nigerio, kad užklupo ant sūdo 
spirdamiesi paimti taji rakali 
ir tuojaus pakart, bot vaiskus 
nedalei do prie to ir turėjo pa
naudoti aszjirines bombas 
idant apmalszyti inirszuse my
ne žmonių.

aszannes

LAVONAS MOTERES
SZMOTE LADO.

Philadelphia. — Keli vaikai 
rado moteres lavona szmote le
do Delaware upeje ir apie taji 
radini pranesze palicijai, kuri 
lavona isztrauke isz upes Mo
tera turi apie 25 metus, su di
deliu žaiduliu galvoje ir moly
nus ženklus ant kimo.

Vėliaus dažinota 
Mare Rudziakiene,

TURĖJO JAM
GERAI DAESTI

TESTAMENTE PALIKO 
SAVO PACZIAI 25 CENTUS 

IDANT NUSIPIRKTU 
TRUCIZNOS.

r

Detroit, Mieli. — Kada likos 
atidarytas paskutinis testa
mentas mirusio Richardo Ley- 
land, nusistebėjo visi kada ji 
pradėjo skaityti 
Testamentas buvo paraszytas 
sekaneziai:

“ Del mano paezios palieku 
25 centus, ąu kuriais galėtu sau

advokatas.

25 centus, kuriais galėtu sau 
pirkti truciznos ir iszgortu, tai 
yra, in szeszes valandas po ap- 
laikymui pinigu. Likusi turtą 

lygiai tarp mano 
dvieju seserų gyvenaneziu 
Anglijoj. Esmių sveiko proto 
kada padarau szi testamenta.” 

Leyland atvažiavo isz Angli
jos 15 metu, nes-negalėjo gy
venti su savo paezia, kuri ji vi
sokiais budai 
paniekinėjo, todėl turėjo jaja 
pamesti ir bėgti in Amerika.
KUNIGAS DINGO 

NEŽINE KUR.
Kansas City, Mo. — Katali- 

kiszkas kunigas Francis E. 
Hagedorn, asistentas czionaiti- 
neje katedroje dingo praeita 
Subata kada ėjo isz bažnyczios 
in klebonija ir nuo tos dienos 
visos žinios apie ji^dingo. Dak-

iszdalvkite
seserų

apgaudinėjo ir

ta raiĄ'Mlosios^ifnofSbnes kad I 
staiga i neteko minties arba tu
rėjo ji užklupti banditai, nes 
brivioriu ir tuszczia masznele 

mm kasurado penkis blokus
tedros.
TĘVA PAKORĖ O SUNU

ELEKTRIKIAVO.
- ■ Matliew

i
Os.sining, N. Y. 

Wasser, 37 metu, 
kurio tėvas likos pakartas 18S5

Buffalo, į

VELNES BAIDE
VYRA NUO

PACZIOS

ISZ LIETUVOS
su automobiliu 

tern gatvių, kada 
sziauren važiuojantis automo
bilius susidūrė su in pietus va- 
žiuojaneziu Western Ave. gat- 
vekariu.

Užmusztas likos Kazimieras 
Varkalis, 38 m., 6315 S. Lin
coln St., kuris valde automobi
liu; jis pasimirė neužilgo po in- 
vvkusios nelaimes.

Sužeisti toje nelaimėjo liko 
Frank Zazekas, 3825 S. Robey 
St., jo žmona ir trys ju vaikai 
— Frank, 14 m., Mary 12 m. ir 
Stanley, 8 m. Visus juos nuvež
ta iii ligonine.

Varkalis veže Zazekus namo 
isz “party’os” prie 59 ir Arte
sian gatvių. Lenkdamas mažes
ni automobiliu jis markiai pa
suko iii netikrąją gatves puse 
ir susidūrė su gatvekariu.

PERSISKYRIMO
MASKOLIUS ,143 METU NE 
NORI GYVENT SU SAVO 

82 METINE PACZIA.

VELNES NEPRILEIDO 
VYRA IDANT SUEITU 
SU PAMESTA PACZIA 

IR SU JAJA 
SUSITAIKINTU.

i *H-pra-anukai

ge 
mvnu

PERDURE KAIMYNĄ 
PEILIU.

Chicago. — Liūdnai užsibai- 
pesztyne tarp dvieju kai- 

Andriu Kvasiukiu ir
Felikso Kolodziejo, gyvenan- 

Calumet City. Buvo tai 
pusiaunakti kada kaimynai su
sibarė, staigai Kolodziej isz
trauke peili duodamas su juom 
in Kva4uskio pilvą ir peczius. 
Palicije pribuvus pas Kolodzie- 
ju rado ji lovoje, kuris sake 
buk nieko apie tai nežino, bot 
palicija po trumpam kvotimui 
lažinojo vi>ka ir paiikszieli

pa. ienie su >aviin. »

ežius

<

POLICIJE DAUŽO GALVAS 
STRAIKIERIAMS.

Garfield, N. J. — Pirmutinė 
u polieije 7500 Į 
czionaitiniu au 

jau 
savaites, kilo ant Sherman 

Avė., tilo prie Clifton ir 
field ulveziu.

Policija iszvaike paikomis 
500 vyru ir moterių kurie ke
tino daryti paroda po miestą. 
Daugeli gaivu apdaužyta ir ke
lis nuvožė in ligonbutes.

Moskva. — Pr 
ir pra-anukai ir vaikai Mikalo
jaus Czaikovskio, * kuris turi 
143 met us, gurbiujį gyvenantis 
kaime Latta, gubernijoi Dals- 
koi, geidže sutaiMhitušavo tę
va su motina k u r| turi 82 me- 

s matuzelis 
ne nori ilginus gyventi su savo 
motore. /

Nikalojus aplaižė persisky
rimą nuo SoviatujPalclžios, nes 
sziadien persiskyrimai Rosijoi 
lengvai aplaikyt, -bet jojo mo
tore ne nori apleisti grinczios, 
o vaikai turi vinį, jog sutai
kins porele kuri pergyveno su 
savim 62 metus drauge.

N i kalėjus užmetineje savo 
paežiai, buk jiji yra jam labai 
užvydi ir nuolatos primena ki
tas moteres. Marijona yra jojo 
treczioji pati, pirmutine mirė 
1812 mete, kada Napoleonas 
užėjo ant Rosi jos. Antroji mirė 
1850 mete, deszimts metu 

prasidėjimu namines 
kares Amerike. Niką lojus nasz- 
liavo nuo 1850 lygj 1854 ir apsi
vedė su treczia/Turėjo ' viso 
dvidcszimts szeszis vaikus, 49 

ir 18 pra-anuku ir 14 
pra-pra-anuku.
NUŽUDYTA M0TERE NE 

BUVO OBELINSKIENE.
>kva. — Telegramai ana 

pranesze
*)•> 

f

žudyta, o josios lavonas suras-

tils, nes tasai so

savim 62 metus drauge.

deszimts

Varšzava, 1 jonkije.

ZVERISZKI
BANDITAI

KANKINO PAISEI VISA 
SZEIMYNA, BET NIEKO 

NERADE PASIĖMĖ
KITUS DAIKTUS 

IR DINGO.

ŽUDINTOJAI NUBAUSTI 
MIRCZA, O KITI 

KALĖJIMU.
Rokiszkis. (“V-bes” kor.) 

Sausio 18 d. Kar^amenes teis
mas nagrinėjo žmogžudžiu by
la.

1925 m. isz Sausio 21 d. in 1 
d. Vasario nakties metu Ro- 
kiszkio Valscziaus
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“Ro- 
tavokite ir gelbėkite mane nuo 
velnio!” — taip suriko Kazi
mieras Rozbievskis inpulda- 
mas in palicijos stoti. Ant
klausymo kas atsitiko, žmoge
lis pasakė, buk nuo keturiu ' \ 
dienu, bėga paskui ji raguotas 
velnes kuris ji nedaleidžia su- 
gryžti pas savo paezia kuria 
buvo apleidęs. Keturi metai 
adgal Kaziukas apleido .savo
pacziule del patogiu akeliu 
Tekliukes, o kada jai nubodo 
Kazys, geide sugryžti adgal 
pas paezia, bet tame papiprie- 
szino velnes. Kada tik Kazys 
prisiartindavo prie stubos, juo
das velnes pastodavo jam kė
lė kalbėdamas: “Sugryžk prie 
savo Teklės, nes kitaip trauk
siu tave in pekla, apie sąvo pa- 

a • a a aa

priesz

anūkas

M-s 
diena 
ga: kszt iene,

buk 
indu likos

su:-ir: mimas <
' z

e
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:rKa Adoma, 
kelon i io je, 

o iu 
nepažystami 

ginkhio-

Kirvelkiu
I kaimo ūkininko Kristuko tapo 
j iszžudyta szeimyna.

Po neilgo tyrinėjimo pavy- 
1 ko nustavti kad szi darba atli-

2 
savo Simais, dalinai padedant 
sentikio Vasiliavo szeimynai.

Buvo kaltinama Pantelejavo 
ir Vasiliavo szeimynos viso 7 
žmonos ir iszszaukta apie 20 
liudininku.

Teismo ta rd jono metu pa- 
aiszkejo, kad priesz invyksiant 
žudynėms tapo nunuodyti Kir
stuko 2 szunys, po ko Kirstu
kas liko labai atsargus.

Vienas isz žmogžudžiu ret- 
kareziais dirbdavo pas Kirstu
ką ir kartais gryždamas isz 
darbo apsinakvodavo, kas ir 
atsitiko isz žudymo metu.

Apie 12 vai. nakties pasibel
dė Kirstuko durysna vienas 
isz žmogžudžiu praszydamas 
inleisti nakvynėn.
inleides 
szeimininkes, kad ji svecziams 
(luotu vakarienes ir prirengtu 
nakvyne. Szeimininke, tai Už
pildžius atsigulė, o Kristukas 
lyg ko liuknriaudamas rengėsi 

u(lr _ X .. 1 *» -I**’ * •*

gryczia vienas galvoti kirto ir 
Kirstukas vietoje krito. Po 
tam pribėgo prie gulinezios 
szoimininkos, ome reikalauti 
pinigu ir. pagaliams peilu per
pjovė jai gerkle. Pakilus na
muose tokiam, baisiam triuksz- 
mui, subudo ir vaikai, kurie 
isz vakaro ramiai >au miegojo, 
vienas 3 metu, o antras 6 metu 
amžiaus. Bijodami žmogžu
džiai, kad szie mažiukai ju ne
pažintu ir neiszduotu, tvėrė 
juos už ranku, pakele kaip avi
nukus augsztyn, peiliu perpjo
vė gerkles, po ko mete žemen. 
Atliko szi darba, susigrobė 
Kirstuku visa turtą, pasikinkė 
j u ark Ii ir iszvažiavo.

Teismo tardymo motu vienas 
Pantelejavas prisipažino kal
tu, o tėvas ir kitas sūnūs gynė
si.

Teismas, iszklausos kaltinin
ku pasiaiszikinimu ir liudinin
ku prirparodymu nusmerke: 
Sentiki Pantelojava su 2 sunais 
nubausti mirties bausme, 
Vasiliavo szeimynai 2 nariams 

2 pa-

f’o neilgo tyrinėjimo pavy-

i

ii

2 ' ko sentikis Pantelejavas su 
-ka Adoma,

1 <1. api ‘Gruodžio men. 
vai. pas pil. 1 varnu 
gyv. I ngam ovo:

, dozių) vi. Alyt. apskr. atėji 
jo namus trys i< v 
i szs u od i n t a i s v eid uis, 
t i revolveriais, pleszikai, ir pa
reikalavo padėti ant lango 
900 dolariu. Szeimininkui at
sakius pinigu neturis, pleszi
kai pradėjo szaudyti in kam
barį ir akmenimis daužyti lan
gus.

In lindę per iszmusztus lan
gus virvėmis suriszo visa Iva
nausku szeimyna ir pradėjo 
kankinti: badyti adatomis pa
nages, pjaustyti kūno dalis, 
muzsti ir tt. vis reikalaudami 
atiduoti pinigus, gi už prane-

a
'1

’jįi

1M f y

i

■i

3
r U

'I

ežia užmirszkie ir prie josios . - , . .. . .1 •* szima — sudeginti visas tro
bas.ndysk!” i b

Draugavimas su velniu trau-j 4- • i -i • i n • i i • i r ri r • * i Visi pleszikai kalbėjo Lkesi keliolika dienu ir ant galo h • i U • , , .
Tr • , . v •• ! kiszku-Mozuriszlni akcentu,Kaziukas atbėgo m palicijai • - - -

,?n-
• kifizku-Mozurlszku akcentu, ir

, .. . h T> i i* • I vienas’dėvėjo Lenku karinme-jeszkoti pagialbos. Perdetims;
policijos susimylėjo ant varg-j
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i nes keturiais smailais kampais
■>

Kristukas
gryczion paprasze

I

1,1 Ji-

szo, davo jam du palie>jaiitus 
ir visi nusidavė pas Rozbievs- 
kienia kuri su mielu noru pri
ėmė si 
iszejo

I kepure.
«»•* * ,'4W' . .................r ■%*

Kaži uka o palicije' 
ir kadi

IVO ...K.,

nusiszy psojus 
pinojo prie užpakalio namo, ra- 
lo p mm velnią žiūrinti per lau-

kada paregėjo žemisz-
•>

ga, bet 1 
kimi- kas aniolus

nn-
sargus

sier
(luino nuo

| tas ant sniego. Valesni daneszi-

Tszvorto namus ir nerado pi 
nigu, pleszikai piiznd e 
riud aiktu ir drabn 
litu ir n as

i n va i
i u už 17 2'1

islepe.
POTVYNIO PADARYTI 

NUOSTOLIAI.
G a 1 i ma bus a p s kaityti

vandeniui nuslūgus• • 1 1 . .įera pasmirdo bar jau žinom, kad ji

tik

eiti laukan/ aJm beąinant per

|

j

ji
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1 
j

I

bet ir <l«l
daug

i vašu■
\ aIdžiai
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1

lango kad net 
aplinkineji'.

Buvo tai Kazimierienės jau- rio nuostolius. Centi 
nikis, ] 
jam buvo 
prie apleistos moteres pas ku
ria tankiai atsilankvdavo ir 
jaja ramindavo....
KUNIGAIKSZTIENE APGA

VIKE JO KAREIVIUS;

.1 m 
kartu virszija 1924 m. Pa 

•()
kuris neprileido vyro nes! apie tai praneszta. Valstybiniu 
)iivo mielas gyvenimas inrengimu, plentu, tiltu, py Ii-

tai ne btiva
•s
S zS

mai skelbia 
lavonas

kad
()belinskieiie.«

Helenos Dubinskaja i 
įniro gubernijos 
( 
lavonu surado.
DVYLIKOS METU

LAUKINIS VAIKAS 
SURASTAS

PUSTYNEJE.
pulkas 

artilerijos 
pustynia

už nužudinima savo paezios, Ii- ' straikieriu is 
kos nužudytas ant (dekirikiuos Į dinycziu, kurios no dirba 
kėdės Sing Sing kalėjimo. Ma- trys 
thew likos nubaustas aut smert 
už nužudinima H. R. Huff isz 
Niagara Falls.

Wasser nužudė savo priimta 
tęva, kuris ji iszaugino po pa
korimui jojo tėvo ir taip užsi
mokėjo savo geradejui už isz- 
a liginimą.
LIETUVE ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ PO MIRCZIAI
VYRO.

Mount Carmel, Pa. — Fran- 
c i szk a A m bra ziene (A m b rose) 
40 metu, atome sau gyvasti 
l’tarninke po piet. Motore nuo 
kokio tai laiko sirgo ir liūdėjo 
paskui savo vyra, kuris mirė 
16 menesiu adgal ir tas buvo 
priežastis savžudinstos. Motina 
nusiuntė mergaite in sztora 
idant parnesztu baksuka la
jaus, po tam iszsiunte mergaite 
su kitu reikalu idant ne butu 
namie. Kada mergaite iszbego, 
motina sumaisze lajų su vande
niu ir isZgere. Mergaite rado 
motina baisiose kankese, likos 
paszauktas daktaras bet nieko 
negalėjo pagialbet nelaimingai, 
nes lajus iszede vidurius ir mo
tore mirė.

Velione gyveno ant 213 So. 
Oak ulyczios, gimė Lietuvoje ir 
paliko kelis mažus vaikus.

KETURI VAIKAI SUDEGS 
DEGANCZIAM NAME.

Coatsville, Pa. — Keturi vai
kai turinti nuo 2 lyg 8 metu su
dega deganeziam name, kuris 
užsidegė nuo eksplozijos lam- 
pos. Du vaikai likos iszgialbe-

Gar

Akyvi Trupinėliai.

Minto

J.

tiktai 
Vladi- 

kuria nužudė 
lažinretojas namo prie kurio

siekia ap-
1 milio 

emit ro

— Kada

vidu-

mu nuostoliai ir 11 
skaitymo budu virsz 
na litu. Praszvta, 
džios paskirti tuo tarpu 20,000 
litu sugadinimu atstaynmi. Di
rektorija, praszant Szilutes a]), 
virszininkui, paskyrė pavieto 
jimui ir pavalgvdinimui pabe- 

, geliu nuo potvynio 150,000 litu 
isz kraszto leszu.
SUGAVO PLESZIKUS 

PABĖGUSIUS
ISZ KALĖJIMO.

Panevezys. — Panevėžio kri
minale policija sulaiko bandi
tus Stankevicziu, Valiuli, Ja
kubausku ir Janczenkn, kurie 
pernai pasikasė po Biržų ka
lėjimu ir pabėgo.

Miniotieji bandietai
metais buvo pabėgo isz Sibiro, 
kur jie buvo nuteisti amžinu 
kalėjimu. Kaino Lietuvos pi 
liecziai jie atvyko Lietuvon ir 
suorganizavo gauja plesziku 
isz Rusu ir Vokiecziu belais
viu. Panevėžio kalėjime jie 
prasėdėjo 4 metus.
bausme, jie vėl buvo už prasi
žengimą sulaikyti ir patalpinti 
in Biržų kalėjimą, isz kur ir 
pabėgo.

MASZINA UŽMUSZE 
ŪKININKĄ.

Jokubaicziai, Jurbarko vals. 
(“V-bes” kor.) — 1925 m. pa
baigoje, masziuiiojant ūkinin
ko N. javus, niašžina uzinuszc

val-
'I
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UŽDARYTA 
KALĖJIME.

Litomiras, Ukrajiua. 
nigaiksztieno Anastazije Vol- 
konskaja, kuri po karei pasili
ko dideliam vargo ir 
dama isz ko matvtis, 
būrimo ateities del tamsingu 
musiszku ir kareiviu, už ka li
kos nubausta ant trijų metu in 
kalėjimu.

Volkonskaja pasisamdė kam 
bareli artimojo kazarmiu ir 
pradėjo inspeti ateito del žmo
nių ir kareiviu, sakydama kad 
ji turi gera būda ant atsisaky
mo nuo kariumeniszkos tar
nystes, Kokis tai 
Zomblicki, kuriam nubodo ka
reivio gyvenimas davė VoL 
konskajai rubli idant prigial- 
betu jam iszsisukti nuo tarny
stes. In dvideszimts keturias 
valandas po iszgerimui vaistu 
Zomblickis net susisuko isz 
skausmo. Daktaras vos ji isz- 
gialbejo nuo mirties. Kareivis 
prisipažino kur pirko u stebu
klingu' vaistu” 
tieno likos aresztavota. Prisi
pažino buk turėjo tai daryti 
idant isz bado ne mirti.
KIN0ZIKAI PANIEKINO 

AMERIKOS VĖLIAVA.
Hong Kong, Kinai. — Inir- 

szus myne komunistu užklupo 
ant Amorikoniszkos Presbiteri- 
joniszkos misijos ant Hainan 
salų, nuplėšydami Amerikos 
vėliava, sumusze baisiai dažiu- 
rotojus ir sudahžo inisijo* Da- 
v • a * *1 r • rr ii r

Ku-
a

neturc- 
ernesi

Moskva.
Bolszovikiszkos 
pereit turėjo per 
Amurdarya, Toszkente 
rineje Aižojoj, suome dvylikos
metu laukini vaika, kuris ne
galėjo visai kalbėti tiktai stau
gė kada in ji kalbėdavo. Nelai
mingas vaikas atsitolino nuo 
karavano, prie kurio prigulėjo 
ii’ dingo, midtindamofels 'szak- 
nimis ir vandeniu per kelioli
ka metu. Norints jam kerszino 
sudraskimas per žvėris, bet 
kokiu tai stebuklingu budu 
iszsigialbejo nuo mirties pakol 
jo nesurado kareiviai, Po keliu 
dienu draugavimo su žmoni- 
mis, vaikas apsmalszino ir pra
dėjo sau atminti tėvus ir gy
venimo vieta, bot kalbėt da 
neiszmoko. Daktarai ji tyrinė
ja ir stengėsi jam sugrąžyti 
sveikata ir iszmokyti kalbėti. 
Isz kur jisai paeina ir kuom 
buvo jo tėvai, tai da lyg sziai 
dienai nedažinota.

TURĖJO DANTIS LYG 
138 METU.

Kastov, Bosijo. — Ana diena 
mirė czionais seniauses kai- 
muotis vardu Ivan Trctya, tu
rėdamas 138 motu. Ivan apsi
vedė tris kartus. Turėjo jisai 
24 vaikus, isz kuriu vyriaus© 
duktė turi 101 metus. No buvo 
plikas ir turėjo visus savo dan
tis. Dalybavo kožnojo karėjo « • • i • UI t «

o

po 8 melus kalėjimo, ir 
teisino.

DAUG VILKU PRIVISO 
LIETUVOJ.

Rumsziszkiai, Kauno aps. — 
Szioje apylinkėje priviso daug 
vilku. iVetos gyventojams daž
nai tenka matyti net ir dienos 
metu po kelius vaikseziojant. 
Dėlto, kad ežia miszku yra ga
na daug, tad jie be baimes gali 
sau laisvai gyventi.

Daugumoje vietų po ūkinin
ko tvartais bando pasikasti, 
bet dažniausia nepavyksta. 
Vietos gyventojai yra labai su
sirūpinę šiuo klausimu, nes 
atėjus Vasarai, bu| pavojinga 
laukuose ir gyvuliai ganyti.

BEDARBIAI SUDAUŽĖ 
ROTUŽE KALISZE.

tai 
isz

kad 
naszle

Pottstown, kuria pažino josios 
pusbrolis Andrius Gutas. Bet 
kokiu būdu aplaike žaiduli gal
voje, tai pusbrolis negalėjo isz- 
aiszkint. Policija daro slieetva.

GASPADINES NELAIKYTU 
SZITOKI ĖDIKĄ ANT 

BURDO.
Morgantown,

Lewises Tai ri gota g, 
kuris turi maža

f

Pru- 1916

W. Va.

— Austrijoje šiame laike 
randasi 140 tukstaneziu žmo
nių be darbo.

—■ Anglekasikla
Coal Co. Kanadoje visiszkai 
uždaryta isz priežasties strai- 
ko.

✓

— Mieste Liepzige,
suose, randasi 7 tukstaneziai 
žmonių be darbo. Lenkijoje pa
dėjimas dar blogesnis 
tenais net 461 tukstaneziai ne
turi jokio užsiėmimo.

PADEKAVONE.

nes kareivis

t ale- 
o 

kad

Graikas, 
restauracija 

ant ratu, susilaižino su polici
jos vadu Thomas Shaw ir ki
tais kad jisai suvalgys dau
giau ne kaip kiti. Pirrniauso 
suvalgė du sūrio sandviezius, 
8 porkezapsus, 1 pundą
ros, kepeleli juodos duonos, 
kada plicijantas pasako, 
jisai daugiau negales valgyt, 
susilaižino už deszimts doleriu 
kad da daugiau suvalgys, na 
ir pradėjo: suvalgė du tuzinus 
kiausziniu, kepalėli duonos, 
iszgero keturis puodukus ka
vos, dvi bonks alaus ir švara 
deszros. Da norėjo eiti isz nau-

4

Kaip linksma musu gyveni
me kad “Saulute” teka prie 
musu langelio. Siucziame szir- 
dingai aeziu už kalendorių ir 
už gerus pamokinimus. Jau 17 
metu kaip 4 ‘ Saulute ’ ’ szvieczia 
prie musu langelio.

— Antanas Rulinskas, 3222 
S. Auburn Ave., Chicago, III.

PAJESZKOJIMAI.
b

ir kunigaiksz-

tais per motina kuri szoko isz 
lango. Buvo tai vaikai Benja
mino Etters, farmerio gyvc-

Pajeszkau savo pusbroli Fe
liksą Ivinška, paeina isz Vei
sėju Para., Kolvalu Kaimo. Te
gul atsiszaukia ant adreso, lt 

Peter Lastoski nriA YYT KYT 1 k m i ♦

Atlikę

i užmuszc 
pil. Latvyte. Tas atsitiko per 
neatsargumu.

10,000 BEDARBIU.
Kaunas,?1 Sausio, 16. — Be

darbiu szelpimo komiteto pra- 
noszlmu, Lietuvoje dabar 
dusi 10,000 bedarbiu (su

ran- 
szei-

t

Kalisz, Lenkije. — Didele 
myne bedarbiu, 
miesto rotuže, sudaužė 
kas buvo vidurije ir susirėmė 
su palicije per valanda laiko. 
Keturi palicijantai likos mirti
nai sužeistais ir daugybe žino

insigavo 
viską

in

4
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Kas Girdėt
žius galėtu nuplaukti su valte
le prie pamario.
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Lietuviszkos Pasakos.

SAULE

Juozą ir
Joną ir

Rasztininkai, bankinei tar- 
profesoriai, daraktoriai, 

redaktoriai ir kiti, kuriu algos 
neužtenka ant pragyvenimo, 
kas tokis duoda rodą idant pa- 

muloriai arba plyti-

nai.

ant

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

dejo velniui. Bet kaip vaikui 
apie tai pasakyt! Argi negėda 
ir no beda ?!»Tevąs, žinoma, 
man i ilgesnis už motina, 
sziaip painislijo:
ant laiszkelio savo prižada, ir 
i'nelejes in jo knyga, matysiu, 
k a jisai posakis, 

” Jis

i t

nu- 
Jis 

pnra.szysiu

s i 1 i k t n —
ninkai namu. Kodėl praleidinet 
daugeli metu ani augszto 
mokslo dirbti už 1G doli*riu aut 
senvaiti jaigu 

be jokio
aplaiko ant dienos po lb dole žvejokle musu žvejui nesisek- 

saikuose. Uaszykite pas Polish H’iu.

m.........  ..... .......... ■■■ui................ t ii min....—I

Lenkiszkas kouzulis Chieage 
pajeszko sekaneziu: 
Konstanta Staniulius;
A i e k s-a n d ra M a re ink e v i czi u s;
(Inos Marcinkeviczicnes; Joną, 
Vlada ir Juozą Plioplius; Zofi- 
je. Helena ir Kazimiera V’onc- 
lovus — visi gimė Lietuvoje ir 
joszkomi per Jurgi Marcinke- 
virziu. kuris dabar gyvena Su

General Conneil, Chicago, III.

Inglis, pirmsedis operatorių 
kabykla isz.dtare. Imk ne mano 
atidaryti jokiu kasyklų be pa-
4
svkl<
larymo kontrakto ir visos ka

bus uždarytos pakol 
straikas nepasibaigs. Angleka
siai sako, jaigu nepadarys su
taikęs in pelikes ar szeszes san- 
vailes, tai kasyklos stovės per 
visa vasara.

Nieko negirdėt apie nauja 
►-ėdi. — viskas nutilo ir ueži- 

• daryti operatoriai 
anirlvka-iu \ irszininkai.

apie

ani

plyt ininkai
muloriai ir 

mokslo

Sziadien 
darbininkas

praszcztatiscs 
juokėsi i« algų 

kokias aplaik’o žmones užbaigi* 
universiteto mokslus. — Kodėl 
taip, lai nesuprantama.

protest on iszkos 
pradeda tarp saves ėstis

baž.ny-

ne tik ka New 
kunigasz v m n s

po-edi, — 
ne ka man< 
i r

Iii laika keliu dienu kilo trys 
baisios t 
augliu ka<\klose:

•k>plozi jos

sužeisti ir apdeginti; ()- 
., žuvo

minkszt n 
MossImh’o, 

artimoje Helena, Alabama žu- 
\ o 27 anglekasiai; Bear (’afion, 
Colorado, žuvo trys o 33 sun
kiai
rient. art i Prankfort, III 
penki anglekasiai. Tosios ka- 

klos yra didžiausios ir dirba 
jo>e 1,100 darbininku. Operato
riai nesirūpina apie gyvastis 
>avo darbininku,
jiems idant iszgauti kanuodau 
kiauše augliu pasinaudodami 
isz st raiko kietųjų anglių ka- 
svklu, nes žino, jaigu straikas 

lai juju ”karvuke

tiktai rupi

p.i si baigs 
i'ZdžiiH. t *

jaigu st raiko 
jnju ”

Hinsioje

Grofiene Lainsdorf, motore, 
kuri per 40 metu radosi turtin- 

drauguveje žmonių 
Petrograde ir hiikyta per visus
kaipo karaliene ant visu drau- 
iris/.kii susirinkimu, turi aky
va siirasza savo linksmo gyve
nimo. Nuo kada isztekojo už 
\ v ro buvo ant 3(>7 balių, kaipo 
\ednsi motore turėjo 272 gar 
biniojus isz kuriu HM) kerszino 
ini"Zo\ imu josios, 17)0 prikalbi- 
"*‘.i° jnja ant pametimo savo 
\ yro, o 

\ \ rai.

no

ant
tik 3 buvo iszmintingi 

apsivedimui szokPu apsis-011111111 szoko 
l.biMl vairus, GUI) polkas ir kito- 

zokin, — viso apie 8,000 
-zokiu. Isztikruju linksma 
senimą- buvo tosios moterėlės.

kiu v i<f)
ir v-

žmogelis užklauso,

Via tai 
kuriame 
(

ryszis, 
reikalauja

Vienas
Kas tai yra pekla ? 

meeteriszkas 
motore*

laug, o vyras turi maža alga ir 
neirali meiteres prisotvt vis-prisotyt 
kuom, ko jiji užsimano.

Žinomu daigiu yra, kad Po- 
“ nevalnin- 

savo palociuje. Dabar Mu- 
“Jaigu po

piežiui yra per ankszta jojo gy
venime, tai reike iszkast po že
me tuneli isz jojo palocians lyg 
mariu, o tada turės mares pil
ioriuje.”

piežius yra tikru 
k n
--solini iszsireiszke:

nelaisve”
f

istoriszku dalyku.
Popie-Go r vai e

v ra
i > o po rsz k a d i n a Popie -

k b 
ziaus 
Niekas 
žiaus gyvenimą ant 13 margu
lauko, kuriuos apima Vatika
nas. Niekas nepasirodo popie- 
žiszkuo-se daržuose, lik pats 
popiežius, kur jisai laikas nuo 
laiko pasivaikszczioja. O kad
tebyris popiežius yra svieti-sz- 
ku žmogum, todėl melde Mus- 
solino idant jam palengvintu 
m i o I >od u gy v e n i ma.

Mlissolini ..negalėdamas pa
skirti daugiau žemes del Vati
kano davė užmanymą iszkast 
tuneli lyg mariu, idant popie
žius galėtu nueiti prie pama
rio. Tasai tunelis trauktųsi 
skersai Tybro upes ir turėtu 15 
myliu ilgio. Butu tai ilgiauses 
tunelis ant svieto. Bet taji už
manymą permainytu Mussolini
iszkasdamas tuneli tiktai lyg 
Tybro upeti o isz tonais popie-

' ' 4 ' Įįį* ' ' 111

PAŠAKA APIE ŽVEJĮ.
Viena syki gyvena paežerei • parskailis.

žvejis su savo paezia, anuodu padare. Sumiš kažin kada savo 
taip buvo uiisziiire, kad dan- i knygas bevartydamas apėjo ta 
giau nieko neturėjo kaip tiktai | raszteli, parbėgo ji greitai, bis- 

o milo anuodu isz to, 
susiga uda v o ežere*. Betgi

kad apėjės ji 
painislijo ir

nusziun*,

grinti’le;
k a

Jaugi

('zero.

Javo. Jaugi jis netingedavo, 
bet (larbnudavosi nuo ryto lyg 
va ka ro, 
mon jis

o vienok niekados na- 
neparneszdavo žuvie - 

daugiau, kaip kiek reikėjo ant 
maisto jam ir jo paežiai. Per 
lai anuodu nuskurdo, ir ju na
meliai pradėjo 
>1 Ogas-įu;
lietus inlijo

ir jo paežiai.

kuteli painislijo ir ojo pas tęva 
pasiklausti, ar (ai tiesa, kas tai 
buvo paraszyta.
apsikabino sunti už kaklo, pra
dėjo verkt ir persi praszi net. 
nes jis vaika pardavės isz ne- 

l’ada sunūs 
ne\ork 
ežia

rpPovas tuojau

Jau 
czio> 
už prohibieije, 
Yorkc vienas 
pradėjo kova prieszais prolii-
bicije, bet ir Chicago nekurios 
lujžuyczios geidže permainym 
prohibieijos tiesu. 
mano permatyt bilų idant pa
leisti ant žmonių balsu ar pro
hibieije r<*ikalinga ar m-.

< > 
l\onixr(‘sas

Pradiuioje mokykloje Pary
žiuje, 
kams 
arklius.
daru k 1 orkos aps; 
da vieno

No. 126 Penkios isterijos apie 
Doras gyvenimas,’ Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........ 15c

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

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

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

Katalogas Knygųiszejo ant kraszto, apsivilko 
kožną savo drabužiais, pavirto 
in antis ir tuojau spurstelėjo. 
O ta plikoji pradėjo szokinet, 
bet paleki negalėjo ir pasiliko; 
ji vaikszczioje po ta sala szauk- 

kas a|)emo mano d ra
ini tas atiduoda; a^z 

apdovanosiu už tai, kuom jis 
uores.” Mikolas iszejo 
karklynu ir atsiliepė: asz pa
ėmiau drapanas. Ji priėjo prie 

“Atiduok man 
drabužius, asz tau padėsiu, jai 
busi kokioj bėdoj, arba užmo 
kosiu, kokia liktai užmokesti 
jeszkosi. Jis jai atsake*: “Ak 
kokia nelaime ant manės užkri
tęs kad kas man padėtu, tai asz 
nežinau ka tam dnoc^.ia, arba 
tai'iiaiiczia jam per visa am
žių.” Tmla ji pradėjo jo kian
ti: “Pasakyk man, asz tau pa
dėsi u.
var.ga, koks jam yra. Taip ji ai 

l’ai tau reike* eit;
žinau, žinau:

dama: 
bužius,

t *

, » M i kolas
- Jut'--1'' * ■*-

jojo ir sako:

isz

irNaktų
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

irau

■>

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga. 
biszRos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad žmonėms ji labai patinka.
didehi puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera.
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $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 kimas, Gromata prie Motinos Dievo 

apisaka isz 
isz- 

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valiojo pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų:
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lyrt’ii; Vclniszkas kaziravimas; 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 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltisžaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.#................20c

No. 107
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
noja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupcz.iu kuris norėjo pigiaua 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szcparka, 
Pavojinga klaida, 
geleje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtrnetije, 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-

704
i

Drucziai ir puikei ap- 
audeklinais 15c

Keturios istorijos apie I
I
J

No. 103 Vaidelota, 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz I.ietuviszku užlicku.

Juokai. 60 puslapiu
No. 131 

sza Korczaka.
No. 132

glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . . .20c

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

Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininku 
43 puslapiu..................................... 15c

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- 
rn in tingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
uincrike praleidžia szvente Užgymi- 
rno Jėzaus, M isles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t.. Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji.......... 15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu.................... 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu'15c

No. 140 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 

katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, 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 tnaluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas. Ar pas^aukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............ 15c

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

No. 146
Nihilistu,
61 puslapiu..................................... ISc

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

Dvi istorijos apie Jono 
Pavojinga* klaida. 45

15c
Puiki istorija apie Jona-

262 puslapiu.... 35c
Trys istorijos apie An-1 veži u. 'I 

l’et uszi, 
pink; juk 
matomai toks 
mes; a>z dabar eisiu joszkoti 
pragaru, ir gal da kaip norint 

iszsisiiksii.

k € r p
at sake:
nesirn-

puti ir griūti 
gi di’ikst, o per 

vasaros meto, 
kad, žiemai atėjus langai netu
rėjo stiklu, lai szaltis ėjo per 
langus in vidų. Taip anuodu 
vargo per ilga la'ika. Szita vie
na karta žvejis gaude žuvis per Mikolas (lok 
1* 1* 1 111,,. •

1 

s k yle -
o

li
ne tavo kalte;

mano Ii ki
mštu

vra

isz ton 
mot ina nenorėjo 
iszleisti; bei kad mate 
neperka I be 
giais ir

per 
IVida ji pradėjo jo klau -

• i Jis pasako jai savo
Nedarykia

kiaura diena, I
' bet He viena nesugavo. Sudeji 
tinklą in

l’evas ir 
ji isz pradžių 

sunaus 
ji vai

i< n» No. 134
sake* jam: 
pas mano tęva;
jis turi raszteli nuo tavo tėvo,’ 
sunku bus tau atvaeluoti ta 
raszteli; bet asz tau pa<le*si’i. 
Bei privargsi, kol pasieksi ma
no tėvo namus: isz praelžiu už
eisi viola szilta, bet ant szillu 
ino nožinrek, o e*ik tediaii:

rasi vieta ela szillesne už 
galo ir visai 

karszta, bet aut to viso neži i- 
rek, nes parojęs per karszli ra

ll'l'

Prakeikimas; Aapkamszo
in keliom*. — 

vardas ano vai- 
lyg sutemstant, j kino) apleidęs numylėtu tėvu 

namus, ilgai ilgai klaidžiojo po 
viena, gire; ant galo priėjo 
ai kszt i,
do grintele. Jis inejo in vidų ir 
rado ten sena moterį ragana. 
Szi tuojau ji pažino. Ji, paval
gydinusi ji, užklausė, kur da
bar eini.’ Jisgi nenorėjo jai sa
kyti. 'Tada ji pasisakė žinant, 
kad jis esąs levo parduotas in 
pragaru ir dabar ten eina tar- 

“Man tavęs g;
taip sznekejo 

beLiszgelbeti visai tavęs

l*s 
jis atsisėdo 

gale laivelio, pasirėmė alkiui-1
laiveli,

daraktorka kalbėjo vai- j in jos kraszta ir pradėjo gudu-
» • I < • •v i sokės žvėris ira | ne
Vaikai klausi* akyvai 

o ka-
b 4

įkymus, 
vaiko užklauso:

arklei gere.’
galoant 

re.'

a u
visi tylėjo ir

ne. nege-

Daraktorka
‘ar t u kada malei

i vandeni?
atsake:

kai|

užklauso t olos
mergaites: ’ 
arkli gerom i 
to mergaite 
uemacziau 
iszrodo.’ ’ ’

Sziam szimtmetije ir 
nej<‘ automobiliu, auganti sai
kai didesni uosi* miestuose da 
nemato gyvo 
rvžiaus ir . 
kalbos apie arkli, kaipo 
sutvėrimą panasziai kaip szia
dien mokinasi apie dingusius 
diplodocusa, mamutą 
prebistoriszkus žvėris.

a r k Ii o,

* *

* <

Ant 
;isz d a 

j1 1)

uadv-

s, 
iszleido

K s
lau
asz

Penkios istorijos,

gins
ir tarp-krumije iszvy- Vei

rimti ir apverkt savo nelaime, 
lis užsimislino apie paežiu, ku
ri sziadien neturės ko valgyti. 
Tuo tarpu szirdžiai gelent, jis 
ne justi nepasijuto, kad prie jo 
laivelio priplaukė-kita laivele.

tada tik kniostelėjo, kaip 
isz miego, kada laivelis dunks- 
lelejo in kits kita. Laivininkas 
pribuvelis, gražiai žveji pa
sveikino ir, meilingai praszne- 

jo paklausė, kodėl jis 
/ i -

ir
mint i. 
gaila,

lila, labai 
ragana, 

: neisz- 
galiu, o ir be patarmes isz ma
no grinteles neiszeisi. Sze tau 
ta kamuolį siutu, kad isz<*isi isz 

vargus. Taiki jaunas tos girrios, tai už trijų myliu 
laivininkas (o tai buvo vėluos 
pasivertęs iu žmogų) eme žve- 

s i.szsiža- 
i r 

galo taip pasako: Klausyk,

gražiai

kodėl 
nerimsta. Žvejis Apsakė jam \ 
sus savo

k i nes,

arklio. \ nikai Pa- jH j jnkalbinot, kad jis i « F 1 • • *
N<*w ateitoje dėtu |<() nepaliko namie

. ’ t’^la nl|| 
bandžiiili, to ko namie nepali- 

už tikra man nepagailo.', 
ali tai atsiimt, 

atsiliepi- kipszitnas, 
sunku 

>
mane nori apgaut. Imk-gi pei
li. prasipjauk pirszta ir krauju v

ir kitus

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY

u
M

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

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

>••1

pnus kokius 
gali sapnuot.

Jau užbaigė m daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 

žmogus 
Knyga

puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

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

—■» ■! II I  ..................  ii' .... . ................................... p 

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.

Stacijos arba Kalvarija Viesz., Je- 
zuho. Kristuso 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudinimas prie Apmi- 
slinimo Kanczlos View., Jezuso Kris
tuso 10c.
veneziausio Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c.
smiu knyga, paprastais kietais apda
rais $1., Geresneis apdarais $1.50

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

zuso Kristuso 10c.

Maldele Arcibrostvos Sz-

Kanticzkos arba gie-

4 PUIKUS GURBINEI SIENINIAI 
KALENDORIAI ANT 1526 METO 

UŽ $1.00

Kas prisiuns viena doleri, aplaikys 
4 Puikius Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1926 meto, 
kalendoriaus yra prisiūta szventuju
kalendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar

Prie kožno

szepeczio, puikei iszmarginti, ir išs
pjauti.

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

11 '• jį J- . ii t. ! nį • .. Jt

k i, a i 
pirmąją, ant i r

si pyle, dnlele-dielele, 
gyvena mano tėvas.
ape*ik aplinkui, 
a u kszt ije, o kad
įauga iszkiszta skarele 
Ims mano

puslapiu.# . .
Keturios istorijos, apie

1 21 puslapiu . . . .

kau, 
už lai 
lauk, 
juk ne 
atsiimti;

< r

‘S, 
Pa 
tau 

pasakyt: “gali 
tau netikiu, tu

» *

Z v?- 
ji>. mat \ <laina< doros mduisiuit, 
padare, 

geide,

savo patvirtink prižada.

anaskaip anas Vokieeziu- 
o norėdamas matyt, 

ar jis toisyla- sznekejo, 
te vėl tinklą. Neilgai trukus jis 
tinkla iszkole ir iszvilko tiek 
žilviu, mažu ir dideliu, geru ir 

kad daug
tu vandeni suėjo ir 

tinklas inplyszo. 
džiilges kaisze 
paežiai savo laime.
jis perkele koja per slenksti, 
kaip sukliko, suvirko kndiko- 
lis, ir žvejis tuojau susiprato, 
ka jis [likto padare. Jis jaugi 
apsakė paežiai savo laime, bet 
neužtylejo ne to, kad pažadėjo 
sunu kipszui. Pati niTsimine. 
Bet ka ežia prisidesai gaigoti! 
Juk velne nesurasi ir užraszu 
neiszveržszi. — Nuo to laiko 
žvejui pradėjo labai sektis. 
2vejoklei pasiklojant, jis pra
turtėjo. O sūnūs taipo-gi augo, 
buvo greitas, gražus ir iszmin- 
tingus. Tetuszei negalėjo juom 
beatsidžiaugt. Anksti jie isz- 
mokino ji skaityt ir raszyt; 
paskui-gi ji atidavė iii mokslus 
svetur, kur jis taip gražiai el
gėsi ir gerai mokinosi, kad ga
na greitai jis galviniu pasiliko; 
jis kartu baisiai insirnylejo in 
kunigus. Dabar-gi tėvai subu- 
go, kad atsiminė, kad ji paža-

ka
li žme

prieisi upe labai gili ir plati: 
per ta upe kitaip nepe*r<tisi, 
kaip tiktai kad mesi ta kamim 
Ii per upe; tada pasielaris liep
tas, ir sausėmis kojoms per ji 
pereisi. O ežia sze tau antras 

•s? kad 
prieisi antra upe*, elar platesni* 
ir gilesne, negu pirmoji. Parc- 
jes taip pat ant raja upe atras: 
sa'la, ant tos gi salos karkle- 
mis, in tuos karklėmis inliueles 

kolei vienuoliktoje 
vidmelienije* atlėks 

dvylika miežiu plukdytis; tos 
antys bus dukterims patie s Liu 
eipieriaus. Katra isz ju tau la

ibiau patiks, tos elrabužius

kamuolis. .Jis tau prisidi

i

pa lauk, 
adynoje

menku, 
kraszt us

per tinklo

pra- 
namo pasigirt i 

Bet ka tik

pa- 
czinpk ir paslėpk, kaela mer 
gailos sulips in vaneluni ir be- 
siplaukelamos atsitolins m;<>

Jai drabužiu neduok, 
pakolei ji

Po to Mikolas 
na isz triobelos, 
re, užėjo viena upe ir mete pir
ma kamuolį; per upe pasidarė 
lieptas ir jis taip per upe per
ėjos užėjo antra upe; mete ant
ra kamuoji, ir pasidarė dar ge
resnis lieptas.
sausoms kojoms perėjos jis už
ėjo sala, inlindo in krūmus ir 
lauke
adynos. Atlėkė dvylika aneziu, 
nusileido ant žemes jaunyteles, 
skaisezios mergaites, nusitaisė 
ir, vienoje eileje pasidejusios 
dra'bužius 
plukdintis in 
žiurėjo, katra isz ju gražesne

atsitolins

F

T

kraszto.

I 1

nepažades tau pa- 
isz.sineszi- 

parejo per gir-

lai tais upes

ateinant vienuoliktos

ant kraszto, sulipo 
upe. Mikolas-gi

ir insižiurejo in Viena mergai
te; jis lauke, kolek tos mergai
tes toli nuplauks. Kad jos jau 
buvo atokiu, tai jis joms nema
tant, priėjo prie drabužiu, at
skaitė nuo kraszto penktuo
sius, pasiėmė juos ir nukiūtino 
atgal in karklynus.
merga i tęs

Tuo tarpu 
iszsiplukdžiusios

z

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

1,111 .. '"’i 11
3-cdas Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jūsų sutaupytus pinigus ir ta

I,

suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
del žmogaus kuris dirba ir esedina. Dėkite savo

1 ■ |l.' ' ■ ' 1 L . : . • I j.r , . I

pinigtut in sxita Baxika o persitikriiwite ir matysite
i I >1kaip tai pinigas auga »n padauginimu procento.

mMIS ■i jfi
M

'Pa
priminimai,

Toj paezioj kny-

gnnrzia.
J

Ini ten 
py h- 

žiui’edanuK 
pamatysi pro 

lai ten
Kaip pas 

mane ateiki, asz lau pasakysiu, 
Tada M iko

jai aiidave drabužius; ji 
jam pasakė aržiu, užsivilko ir 

Kilia jis ant to krasz-
lo, kur jam mergaite sake, ir tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke

ka reike padaryt, 
las

nulėko. -

i * 'p

I
i

kai’ji pali niih'ke;
tikini tris mylės, jau jam paši
ltai i* gerai szilta; eina jis da to
liau, paėjo kitas tris mylės, ir 

pasidarė dar szilezian,
taip kad jis tik begale.jo tvei” ; 
(*ina jis paskutines tris m\ les, 
jam pasidarė taip szilta ir slab-

galo neisztvere ir 
ii- 

pyle, tokia 
gražia, kad gana, bet jis misli- 

reikes arti

paėjo jis Uos pasakates apie čigonus, Visokios
I

Jani

na, kad jis ka lik begaleji 
cti; bet ant
11 irt* jo sesi i s pasilsėt; be rot s 
mate jau isz tolo
•K

no, kaip ežia jam 
prieiti, kad jau nuo tolo taip 
>zilla. Ilgai pasilst*jes. pradėjo

galo. I'jiuvėl eit i ir daejo lygi 
jis viena karta apie pili ir dai
rosi in virszu, bet niekur 
leistos skareles nemato.

[TOL!AUS BUS*]

nu

W. Szneideris ir Simus
GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

vestuvėms

$1,000 TIK UŽ 60c.

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
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 invalriu 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 nemati
nio,'nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinlmosl lovoj, Ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos viršau j pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užiyna ausyse, nubmara,

patrukimo,

•zlrdies liga, tai atsiunsk 85c Ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
tabal blogas dalykas, bet musu Nėr-
5ru Preparatas užbėga tai Ilgai kelia 
ir sutelkia žmogui ramuma.
. AtslUnsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin-
. Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu

gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
mlestuoM. . '■

M. ZUKAITIS,
25 OiUct Rd. Spencoj-port, N.Y.

rodos ir naudingi skaitymui, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labui smūgi 
knygele. 88 puslupiu.................... 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, KtiHdnlatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu............

No. 111 Sziupinis (3 
t.alpinasi sekanti skaitymai: 
muiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypatų galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 15c

No. 11 2 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszfa?- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu
ku inai einiki ir kiti szposelei. . . .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Bu rike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (d^uko pasaka 
L’žliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant.žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. (>Ą puslapiu...................... 25c

Dvi istorijos apie Gyven 
vargdeines, Meile kudykio, ir 

Dvi dainos. 47 puslapiu.................. 15c
No. 115 Puikios istorijos apie 

tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, •Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Kalulius gentelmonas, Karczcnia nuo 
szulija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ......................................... 35c

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 

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

Valkijo^ai, Iszrnintinga rodą, Ap-

No. 114 
imas

puslapiu .'.
No. 121

maža

Sziupinis
. . 15c 
dalis) 
Ila isz

Sierata,

Meile sunaus.

skialbtojas. 63 puslapiu..................15c
No. 122 penkios istorijos apie 

Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, įsi
gyti in tas, Budelis X, Kuningaiksttis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas xerkolas, Sidąbrinis gra
belis, Drąsus sxuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu .«•«•.•••,.,••••••15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
no Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu 4..

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus aunu it ratbaininlca 
62 puslapiu > * L «lt«

puslapiu t 15c

61 puslapiu
Keturios istorijos, apie

Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas kuczios nakti.

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu ......................................... 15c

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedek 
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,
slapti. 61 puslapiu........

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 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ...........

Ant kiek užlaiko moteres pa- 
....15c

62
15c

62

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

No. 155 Puiki istorija apie Šza- 
kinas nedora lydą. 136 pus........ 25c

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu.............15enas girrioje. 77 puslapiu...

No,,. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klasteris.
puslapiu. ,>«•..••••••••• v• • ♦ • 15c

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

.................A.4. 15e
W. D. BOCZKAUSKAS ■ CO., 

MAHANOY CITY. PA. .

gis. 60 puslapiu.
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BAUBE

Kas Girdėt
žius galėtu nuplaukti su valio
le prie pamario.

- -------------------------------------- <-...........-. - ------------ ------------- -

Lietuviszkos Pasakos.
tieji) velniui. .Bet kaip vaikui

Lenkiszkas konzidis Chieage 
Juozą ir 

Joną ir
A leksandra Marcinkeviczius; 
t Inos Marcinkeviczienes; Joną, 
Vlada ir Juozą Plioplius; Zofi
ja, Helena ir Kazimiera Venc
lovas — visi gimė Lietuvoje ir 
įeszkomi per Jurgi Marcinko- 
vieziu, kuris dalmr gyvena Su
valkuose. Paszykite pas Polish iriu. 
General Council, Chicago, HI.

paje>zko sekaneziu : 
Konstanta Siautulius;

Uasztininkai, bankinei tar
nai, profesoriai, daraktoriai, 
redaktoriai ir kiti, kuriu algos 
neužtenka ant pragyvenimo, 
kas tokis duoda rodą idant pa
siliktu — mnloriai arba plyti- 
ninkai namu. Kode! praleidi net 
daugeli metu ant augszto 
mokslo dirbt i už 16 doleriu ant 

jaigu mnloriai ir
plytininkai be jokio 
aplaiko ant dienos po Ki dole-

Sz i a d i e n p r a s z c z i a u si1 s 
darbini’nkas juokėsi i<z algn
kokias aplaiko žmonos užbaigi1 
universiteto mokslus. — Kodd 
taip, tai nenuprantama.

Jau prolestoniszkos
ežios pradi'da tarp saves ėstis 
už probibieije, 

vienas

spnvaiti s
mokslo

Inglis, pirmsedis operatorių 
kasyklų iszsitare, buk ne mano 
atidaryti jokiu kasyklų be pa
darymo kontrakto ir visos ka
syklos bus uždarytos pako! 
s t ra i k a s n e pa s i I >a i g s.
šiai sak<». jaigu nepadarys su- 
taikos in penkes ar szeszes sali
va i les, tai kasyklos stoves per 
visa vasara.

Nieko negirdėt apie nauja 
viskas nutilo ir neži- 

> daryti operatoriai 
ir angleka>iii virszininkai.

uždarytos
Angleka-

apie
posėdi, — 
ne ka man<

minksztu 
Mossl>oro,

In laika keliu dienu kilo trys 
baisios ekspiozi jos 
augi i n ka sy k lose:
artimoje Helena, Alabama žu
vo 27 anglekasiai; Bear Cafion, 
Colorado, žuvo trys o 33 sun
kiai sužeisti ir apdeginti; ()- 
rient, arti Prankfort, Ill., žuvo 

'Tosios k:i-
lidžiausios ir dirba

o- 
gy vast is 

tiktai rupi

penki anglekasiai. 
>\ k los vra * 
jose 1,100 darbininku. Operai 
riai nesirūpina apie 
>avo darbininku,
jiems idant iszgauti kanuodau 
giauso augliu pasinaudodami 
Cz si raiko kietųjų augliu ka
syki u. nes žino, jaigu straikas 

tai juju “karvukepasibaigs 
Lzdžius. ”

jai gu st ra i k 
jujn “

(Jrofiene Lainsdorf, motore, 
kuri per 40 metu radosi turtin- 
udatisioj(i draugnveje žmonių 
Petrogrado ir laikyta per visus 
kaipo karaliene ant visu drau- 
gi.-zkn susirinkimu, turi aky- 

sii ra-za savo linksnio gyve
nimo. Nuo kada isztvkejo už 
vvro buvo ant 3(>7 balių, kaipo 
vedusi moterį1 turėjo 272 gar 
biutojus isz kuriu 100 kerszino 
nu-zovimu josios, 1Ū0 prikalbi
nėjo ja ja ant pametimo savo 
vyro, <> 
vvrai.

\ a

ant
tik 3 buvo iszmialingi 

apsivedimui szokoPo
l.tiou valelis, (iOO polkas ir klio
kiu szokhi, — viso apie 8,000 
>z<>kiu. Isztikruju linksma gy
venimą- buvo tosio- moterėlės.

Vienas

Yra tai 
kuriame 
dau

užklausė,

ryszis, 
reikalauja

žmogelis
Kas tai yra pekla ? 

moteriszkas 
moterį*

o vyras turi maža alga ir 
negali moteres prisotvt vis-prisotyt 
kuom, ko jiji užsimano.

piežius yra tikru 
kn”
s so 1 i n i i szs i re i sz k e:

4 4

Žinomu daigtu yra, kad Po- 
“ nevalnin- 

savo palociuje. Dabar Mu- 
“ Jaigu po

piežiui yra per ankszta jojo gy
venime, tai reike iszkast po že
me tuneli isz jojo palociaus lyg 
mariu, o tada turės mares pa
lociuje.’’

Gervaky nelaisve” Popie
žiaus vra istorkszku dalvku.

• tf

Niekas ncporszkadiiia Popie
žiaus gyvenimą ant 13 margu 
lauko, kuriuos apima Vatika
nas. Niekas nepasirodo popie- 
žiszkuose daržuose, tik pats 
popiežius, kur jisai laikas nuo 
laiko pasivaikszczioja. O kad 
tebyris popiežius yra svietisz- 
ku žmogum, todėl melde Mus- 
sol i no idant jam palengvintu 
n u o I >od n gyve n i ma.

Mussolini negalėdamas pa
skirti daugiau žemes del Vati
kano davė užmanymu iszkast 
tuneli lyg mariu, idant popie
žius galėtu nueiti prie pama
rio. Tasai tunelis trauktųsi 
skersai Tybro upes ir turėtu 15 
myliu ilgio. Butu tai ilgiauses 
tunelis ant svieto. Bet taji už
manymą permainytu Mussolini
iszkasdamas ttincdi tiktai lyg 
Tybro upe^ o isz tonais popio-

apie tai pasakyt! Argi negeda «' 4 k . w « i, nu-
Jis

bažnv-

ne tik ka New 
Yorke vienas žymus kunigas 
pradėjo kova privszais prohi- 
bieije, bet ii’ (’lii(*age nekurios 
bjyžnvežios geidže permainymo 
prohibieijos liesu. Kongresas 
mano perstatyl bilų idant pa
leisti ant žmonių balsu ar pr 
hibieije reikalinga ar ne.

o-

Pradinioje mokykloje Pary- 
daraktorka kalbėjo vai- 
apie v i so kės

Vaikai klausė akvvai
o

užklauso :

ziuje.
kams 
arklius.
d a ra k I o r k o s a psa k y m u s,
da vieno vaiko 
arklei gere.'

galo atsiliepi*:

žvėris ir

ka-
“ar

— visi tylėjo ir
k i nt*. urge

t ulosužklausė
‘ar t u kada malei 

Ant 
“asz da

vandeni?” 
atsake:

arklio, kaip jisai

ant 
)•(*.

Da raki orka 
merga i les: ‘
arklį gerenli 
to mergaite 
nemaeziau 
iszrodo

Sziam szimtmetije ir gady
nėje auto-mobiliu, auganti vai
kai didesniuose miestuose da 
nemato gyvo arklio. Vaikai Pa
ryžiaus ir New Yorko, ateitoje 
kalbos apie arki i, kaipo reta 
sutvėrimą panasziai kaip szia- 
dien mokinasi apie dingusius 
diplodoeu-sa, mamuta ir kitus 
preliistoriszkus žvėris. x

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US.MAHANOY CITY

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

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas

pnus kokius

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 

žinogus
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•♦{g IHtlHMėhllH

FF. D. Boczkau8ka8»Co. 
Mahanoy City, Pa.

KNYGOS ĄNT GAVĖNIOS.

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS. 
žc»xxxxxxxx^

PASAKA APIS ŽVEJĮ.
Viena syki gyvena paežerėj • 

žvejis su savo 
taip buvo 
giau nieko neture’jo kaip tiktai 

o milo anuodu isz to, 
susigaudavo ežere. Betgi

paežiu, anuodu 
nusziure, kad dau

grintole;
ka susigaudavo ežere, 
žvejokle musu žvejui nesisek
davo. .įaugi
bet darbaudavosi nuo ryto lyg 
vakaro, o vienok niekados na
mon jis neparneszdavo žuvie( 
daugiau, kaip kiek reikėjo ant 
maisto jam ir jo paežiai. Per 
tai anuodu nuskurdo, ir ju na
meliai pradėjo put i ir griūt i 

s-gi drikst, o per 
lietus iidijo vasaros meto, 
kad, žiemai atėjus langai netu
rėjo stiklu, tai szaltis ėjo per 
langus in vidų. 'Taip anuodu 
vargo per ilga la'ika. Szita vie
na karta žvejis gaude žuvis per

jis netingėdavo,

stogą
1 

s k v Ie 
tį

ir ne beda ?!sTevas, žinoma 
maningesnis už motina.

“paraszysiusziaip pamislijo:
ant laiszkelio savo prižada, ir

kad apėjės ji 
paini si i jo ir

in dejos in jo knyga, matysiu 
ka jisai pasakis, 
pars kailis." 
padare. Simus kažin kada savo 
knygas bevartydamas apėjo ta 
raszteli, parbėgo ji gfeitai, bis- 
kuteli pamislijo ir ėjo jias tęva 
pasiklausti, ar tai tiesa, kas tai 
buvo paraszyta.
apsikabino sunu už kaklo, pra
dėjo verkt ir porsipraszinet. 
nes jis vaiku pardavės isz ne- 
lyczin. 'Tada 
“Tetnszi, 
pink; juk
matomai toks 
mus; asz dabar

.lis

m

iszejo nnt kraszto, apsivilko 
k<yžną savo drabužiais, pavirto 
in antis ir tuojau spurstelėjo. 
O ta plikoji pradėjo szokinel, 
bot paleki negalėjo ir pasiliko; 
ji vaikszozioje po ta sala szauk- 

kas apėmė mano dra-

Katalogas Knygų
11 ' . *

'Į ............ ..............

No. 100 Tukinantis

1

ir
27 Ara-

i*

biszlios istorijos.

dama: “ 
bužiiis, Ini tas at iduoda; 
apdovanosiu už tai, kuom jis 
uores.“ Mikolas iszejo 
karklynu ir atsiliepe: asz pa
ėmiau drapanas. .Ii priėjo pri 
jojo ir sako: 
drabužius, 
busi kokioj bėdoj, arba užmo 
kesiu, kokia tiktai užmokesti

‘ ‘ A k 
kokia nelaimi* ant manes užkri
to; kad kas man padėtu, tai asz 
nežinau ka tam dnocy.ia, arba 
tarnauezia jam per visa am- 

y »’ m...i.. :: ...i..ui....
t i: “ 
dėsiu.

Teyiųs ir varga, koks jam yra. "Taip ji at •

M i kolas

a-j z

ISZ

•»

man“Atiduok 
asz tau padėsiu, jai

704

Tėvas tuojau

jeszk'osi. Jis jai atšaki1:

sunūs 
neverk 
ežia

ai sako: 
nesi rair

ne tavo kalte; 
mano liki- 

jeszkot i 
pragaru, ir gal da kaip norim 

iszsisuksn.
molina nenorėjo ji isz pradžių 
iszleisti; bet kad mate 
ne pe rka I bes, a p k a msze 

iii kelione.

isz ten

v ra 
eisi u

1 1

sūnaus
ji vai-

giais ir iszlėido
Mikolas (toks vardas ano vai- 

kiaura diena, lyg sutemstant, kino) apleidęs numylėtu levu 
namus, ilgai ilgai klaidžiojo po 
viena, gi re; ant galo priėjo 
aikszti, ir tarp-krumije iszvy- 
do grintele. Jis inejo in vidų ir 
rado ten sena moteri ragana. 
Szi tuojau ji pažino. Ji, paval
gydinusi ji, užklausi1, kur da
bar eini? Jisgi nenorėjo jai sa
kyti. Tada ji pasisakė žinant, 
kad jis esąs tėvo parduotas in 
pragaru ir dabar ten eina tar
nauti. “ 
gaila,

Į bot m* viena nesugavo. Sudėjo 
tinklą in laiveli, jis atsisėdo 
gale laivelio, pasirėmė alkiui'* 
in jos kraszta ir pradėjo gudu- 
riuot ir apverkt savo nelaime, 
lis užsimislino apie paezia, ku
ri sziadien neturės ko valgyti. 
'Tuo tarpu szi tulžia i gelent, jis 
m* justi nepasijuto, kad prie jo 
laivelio priplauki1-kita laivele, 
ir tada lik 
isz miego, kada laivelis dunks
telėjo in kits kita. Laivininkas 
pribuvelis, gražiai žveji pa
sveikino ir, meilingai praszne- 
kines, jo paklausė, kodėl jis 
nerimsta. Žvejis Apsakė jam vi
sus savo vargus. Tada jaunas 
laivininkas (o ta'i buvo velnes 

iii žmogų) erne žve
jui iiikalbinet, kad jis iszsiža- 
detu to, ko nepaliko namie ir 
ant galo taip pasakė: Klausyk, 
bandžiui*!, to ko namie nepali
kau, i 
už tai gali tai atsiimt. * 

kipszunas, 
pasakyt: “gali 
tau netikiu, tu

kniostelėjo, kaip
Man tavęs gaila, labai 

taip sznekejo 
bet^iszgelbeti visai tavęs

ragana, 
i neisz- 

galiu, o ir be patarmes isz ma
no grintele.s neiszeisi. Sze tau

pasi vertes

per
IVida ji pradėjo jo kinu -

Pasakyk man, asz tau pa-
Jis pasakė jai savo

Stacijos arba Kalvarija Viesz., Je- 
zuNo. Kristuso. 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudinimas prie Apmi- 
tdinimo Kanczlos Vies., Jezuso Kris* 
tušo 10c. Maldele Arcibrostvos Sz- 
veneziausio Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c. 
smiu knyga, paprastais kietais apda
rais $1., Geresneis apdarais $1.50

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

zuso. Kristuso 10c.

Kanticzkos arba gie-

•9

4 PUIKUS GURBINEI SIENINIAI 
KALENDORIAI ANT 1926 METO 

UŽ $1.00

Kas prisiuns viena doleri, aplaikys 
4 Puikius Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1926 meto.
kalendoriaus yra prisiūta sžventuju
kalendorių su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka dėt szukų, špilkų ar

Prie kožno

szepeczio, puikei iszmarginti, ir isz- 
pjauti.

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

' 4 ' 'f'*' " ‘

Su pa- 
dideliu puslapiu. . .35c

15c

sake jam:
pas mano Ieva;
jis turi raszleli nuo tavo levo,* 
sunku bus lau atvaduoti ta 

asz tau padėsiu.
Bet privargsi, kol pasieksi ma
no levo namus: isz pradžin už
eisi viela szilta, liet ant sziltu- 

o eik toliau; 
rasi viela da 

ant galo ir

4 i

ra.szteli; bet

l’ai tau reike eit:
žinau, žinau;

f M

vei- 
sziltesne už 

visai

mo nežinrek, 
kiai 
pirmąją, 
karszta, bet ant to viso nežiū
rėk, nes parijęs per karszti ra

tai ten
Ta pyle 

žiūrėdamas

si pyle, didele-didele, 
X) vena mano lovas, 
apeik aplinkui, 
ankszlije, o kad pamatysi pro 
įauga iszkiszla skarele, lai ten 
Ims mano grinczia. Kaip pas 
mane ateisi, asz lau pasakvsiu, 

’’Tada Miko-

grinczia.

ka reike padaryt.
jai atidavė drabužius; jilas

ta kamuolį siulu, kad iszeisi isz •inni pnsake aržiu, užsivilko ir
los girrios, tai už trijų myliu n nieke. Kiną jis ant to krasz-
prieisi upe labai gili ir plati: t °* kur Jarn mergaite sake,ir

upe kitaip nepereisi,

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis r.ž savo poną. 
61 puslapiu................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

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

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

No. 130 Penkios istorijos, * apie 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Ateiti- 

. kimas, G romą ta prie Motinos Dievo 
Juokai. 60 puslapiu.................... 15c

No. 131 
sza Korczaka.

No. 132 Trys istorijos apie An
glinius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . . .20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu

No. 134
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu................................... 15c

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, Nd- 
mirelis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
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, M isles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių Vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji..........15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu...................20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

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

No. 141 Keturios istorijos a jie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele .

No. 142

15c

• • •

Puiki istorija apie Jona-
262 puslapiu. .. . 35c

Naktų 
Viena” puiki didele knyga.

Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka,
didehi puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drueziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9 *,4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $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 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Liotuviszku užlieku. 
veikslais, 177

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vicszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų:
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; 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, 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.*. .

No. 107
Karalaitis ir ubagus, Anzelmas turki- 
noja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaua 
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
lios pasakates apio čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t.
Ųiygele. 88 puslapiu................... 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, KtifCcBUatas ant apsipaerda- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

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

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gui galva-žudžiai, Ražanczius iszgw1- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. .. .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (d^uko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant-žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 6) 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 pasuka, Pasiszventinias ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25c

No. 116 Istorija apio Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Kafalius gentelmonas, Karczoma nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ..................................

No. 118 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 3*................... 15«

No. 120

Nedarykia

apie Į

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

4

puslapiu ................... 20c
Keturios istorijos, apio

Szeszios istorijos,

priminimai,
Toj paežio j kny-

121 puslapiu . . . .

%kur ji pat i nulėkė;
tiktai tris mylės, jau jam pasi
darė gerai szilta; eina jis da to
liau, paėjo kitas tris mylės, ir 

pasidarė dar szileziau, 
taip kad jis lik begalėjo tver‘; 
eina jis paskutines iris mylės, 
jam pasidarė taip szilta ir slab- 
na, kad jis ka tik begalėjo pu
oli; bet ant galo neisztvere

paėjo jisper ta 
kaip tiktai kad mesi ta kamuo 
Ii per upe; tada pasidaris liep
tas, ir sausoms kojoms per ji 
pereisi. O ežia sze tau antras 

*s? kad 
prieisi antra upe, dar platesne 
ir gilesne, negu pirmoji. Paro
jęs taip pat ant raja upe atras: 
sn'la, ant los 
nūs, in tuos karklynus inlindes 
pa lauk, 
adynoje 
(

Labai smagi
z

(> ežia
už tikra man nepagailės, kamuolis. Jis tau prisidej e le « • e m * - * * * ’ ' * '

lauk, 
juk ne 
a įsiimti;

Pa 
tailatsiliepė 

sunku
I

mane nori apgaut. Imk-gi pei
li. prasipjauk pirszta ir krauju 

“Žv‘- 
jis, matydamas doros nebusent, 
padare, kaip anas 
kas geide,
ar jis teisybe sznekejo, užme
ti1 vėl tinklą. Neilgai trukus jis 
tinklą iszkele
žaviu, mažu ir dideliu 
menku,

asz gi salos kurkly-

jam

savo patvirtink prižada.

Vokiecziu- 
o norėdamas mat vt. 0

ir iszvilko liek 
, geru ir 

per tinklo 
krasztus in vandeni suėjo ir 
tinklas inplyszo. Žvejis 
džiuges kaisze namo pasigirt i 
paežiai savo laime. Bet ka tik 
jis perkele koja per slenksti, 
kaip sukliko, suvirko kndike- 
lis, ir žvejis tuojau susiprato, 
ka jis pikto padare. Jis jaugi 
apsakė paežiai savo laime, bet 
neužtylejo ne to, kad pažadėjo 
sunu kipszui. Pati niTsimine. 
Bet ka ežia prisidesai gaigoti! 
Juk velne nesurasi ir užraszn 
neiszveržszi. — Nuo to laiko 
žvejui pradėjo labai sektis.

ka d 
in

daug

namo

J

pra-

Zvejoklei pasiklojant, jis pra
turtėjo. O sūnūs taipo-gi augo, 
buvo greitas, gražus ir iszinin- 
tingas. Tetuszei negalėjo juom 
beatsidžiaugl. Anksti jie isz- 
mokino ' ji skaityt ir raszyt; 
paskni-gi ji atidavė in mokslus 
svetur, kur jis taip gražiai el
gesį ir gerai mokinosi, kad ga- 
na’greitai jis gal vinių pasiliko; 
jis kartu baisiai insimylejo in 
kunigus. Da’bar-gi tėvai subu- 
go, kad atsiminė, kad ji paža-
*      r *"1 *' ..  "T" i

kolei
vidiirdienijo atlėks 

ivylika anezin plukdytis; tos 
nulys bus dukleres palies Lili 
cipierians. Katra isz jn tau la
biau patiks, los drabužius pa
ežiu pk ir paslėpk, kada mer
gaites sulips in vandeni ir bo- 

atsitolins

vienuoliktoje

si plaukdamos atsitolins nuo 
Jai drabužiu neduok, 

nepažades tau pa
po to Mikolas iszsineszi- 

parejo per gir-

kraszto.
pakolei ji 
del”
na isz triobeles, 
re, užėjo viena upe ir mete pir
ma kamuoli; per upe pasidaro 
lieptas ir jis taip per upe per
ėjos užėjo antra upe; mete ant
ra kamuoli, ir pasidarė dar ge
resnis liepiąs. Per
sausoms kojoms perejes jis už
ėjo sala, inlindo in krūmus ir 
lauke

tais upes

ateinant vienuoliktos 
adynos. Atlėkė dvylika anezin 
nusileido ant žemes jaunyteles, 
skaisezios mergaites, nusitaisė 
ir, vienoje ei loję pasidejusios 

ant kraszto, sulipo

>

drabužius 
plukdintis in tipo. Mikolas-gi 
žiurėjo, katra isz ju gražesne
ir insižiurejo in Viena mergai
te; jis lauke, kolek tos mergai
tes toli nuplauks. Kad jos jau 
buvo atokui, tai jis joms nema
tant, priėjo prie drabužiu, at
skaitė nuo ■ kraszto penktuo
sius, pasiėmė juos ir nukiūtino 

Tuo tarpu
iszsi plukdžiusios

Z

atgal in karklynus, 
mergaites

------ ---------- ------- ------- ------ - -...............  - --- ---------------- - --- ---------- .,1,--------------------- .^54------------ ---------------------

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.,
J

. moka 3-czU Procente už jusu sutaupytus pinigus ir te 
t auga didyn. Yra tai si 
kuris dirba ir osedina.

_______o ___________ _ ______________ ..
kaip tai pinigas auga sti padauginimu Procento.
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atima, kas-kaxt auga didyn, 
del Žmogaus kuris dirt 
ninigtift in mdta. Ra-nlm
del Hh

Yra tai saugiau ir geriau
—7 ■—?"T- f 11 pl '7' " 1 I Vr- —i1 ' *-7". ■

persitikrinsite ir matysite
- V'-'
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Dėkite savo i

i r 
turėjo sėstis pasilsėt; berots jis 
mate jau isz tolo 
O' 
no, kaip ežia 
prieiti, kad jau
>zilta. Ilgai pasilsėjęs, pradėjo 

galo. Tunu

pyle, tokia 
gražia, kad gana, bet jis misi

ja m reikos arti 
nuo tolo taip

vėl <‘iti ir daejo lygi
jis viena karta apie pili ir (lai

mirosi iii virszu, bet niekur 
leistos skareles nemato.

[ TO L! AUS BUS’]

W. Szneideris ir Simus
GRABEORIAI.

Patarnaujam e simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

$1,000 TIK UŽ 60c.

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
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 vaistžollu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu Ilgui 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, * nenoro valgyt, strėnų ir peesiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki-
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, b 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžollu nuo bile vienos virsauj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
skausmus! užipia ausyse* nuomarą,
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gaustus 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
su žoliu jr knygų katalogu. Reikalin
gi niusu žolių pardavinėtojai visuou 
miestuose.

M. BUKAITIS,
25 Giliet Rd.'Spencerport, N.Y.

■ ' : ' ' ' ' h . . '? t

(3
. .15c 
dalis) 
Ha isz

................................. 15c
Trya 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 tnaluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... 15c 

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedacjusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas. Ar pasxaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.. • ai 5c

No. 145
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniotu:, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pus. .. .20c 

No. 146 
Nihilistu, 
GI puslapiu

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

Stebuklas. .74 puslapiu
No. 148 

ir Alena, 
puslapiu . ..

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedels 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 

35c tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu........

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys. Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.......................18c

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 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pu#.. .15c 

No. 155 Puiki istorija apie Sza-

61 puslapiu..
Keturios istorijos, apie

Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas kuczios nakti.

15c

<♦

na,
2Oc

Dvi istorijos apie Jonu 
Pavojinga klaida. 45 

15c

.15c

181

K

....15c

U

Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu J...................................... 15c

No. 121L Trys istorijos apie Trys 
Iszmintingu rodą, Ap-

• •••••••

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, JColera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu.................  15c

/

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

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

' : ■ " Ji11-: < J! !'; I:; :' K'"'

f

Valkijozai,
skialbtojas. 63 puslapiu 15c

« 4 H l i M I I < 4 t 1 S#

kinas nedora šydą. 136 pus..

62
15c

62
ISf

25c
No. 156 Puiki istorija apie Malū

nas girnoje. 77 puslapiu..
No*. 157 Juokingas apraszymu 

apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu.

No. 155 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kaa-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu. .......... 4. 15e

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
* f I

" *
J

• ♦ • • e

MAHANOY CITYe ?A.
* V ' "■ 'b Thw- *

l ■ >

lie

4$ 
15c
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Už Pora Czeveryku.

< <
P. Auksztikalnis 

Amerikos Uetuvys > >

niekad

mane, meldžiu, 
veria meiles. Mes 

daugiau

Ba leisk
neesu

negalėsimo
but kaip tik geri draugai, jei
gu norėsi man už dranga liktis 
nuo szios dienos, atiduot pri
žadėta darba savo naujoj ad
vokatūros instaigoj.

— Bet, Jnzvl, asz
tave...

— Tai kas 
greitai painirszi, nes asz nesu, 

dar

Tokia kaip asz.

sakau, verta tavo meiles, 
pikeziaus to!

Kad (‘si biedna )

Tai ka>i»i t ei p
UPS su

Už pora czeverykii pa- T

pirkt nekaltos mergaites mei 
l<\ invaryt ja in tokia nelaime, 
yra perpigu.
pagelba. ji surasiu ir 
kaip reikia nubausiu, kad ir 
leszuos paskutinis mano 
tas...

— Bet asz negeidžiu vieszu- 
mo. A>z nenoriu, kad mano 
nelaime visi žmones žinotu ir 
manės pirsztais badytu, 
žmones apie mano 
jiems nedaro jokio blogumo

Asz su policijos 
t i k ra i

con-

Ka 
nežino,

myliu i (iabar asz kad ir negaliu gaut
1 sau vyra už gyvenimo dranga, 
tai nors darba gavus save ir 
molina maitinu. Tai mano visa 
linksmybe. Brižadek man, kad 
nedarysi.

— t
Pasakyk man, nes su meile 
žaist nėra jokiu juoku. Asz. no
riu žinot, kas ir kada yra atsi
tikę, kad teip manės szaliiriesi 

szeim vniszkoir bijaisi 
nimo ?

t iesa

♦

■■Bl^BainiMMiMuiiisiisdMliiiisinnniiiiiiisiJu^*

Mudu Abudu
Į pasauly je, bei buvo be spekis
pasipriesziiit.

Varno, 
z-

nedarysi, n e j i e sz k os i 
i nekelsi mano nelaime in aik 
į te, o asz kalta likus, vis sziaip 

Prižadėk, 
< >! kam

kenkia’ tci|) pragyvensiu.

<»vve-

manes

draugisz-

neiszdii<» iu.

— Ar turite 
klausinėt

— 'Pieša Apart 
kos, neturiu. b(*t manės nesibi
jok. asz niekam
kad ir blogiausio ka busi pa 
dariusi, asz biisiii draugas, 
tik man pasak' k. asz noriu ži
not. nekankink mane ibziaus 
sii savo nelaime.

Gerai atsimeni pirmu 
line mano diena 1avo rasztiue.i 

neliames, kaip 
ada i"ZĮ»a-akot

mane

mažiau-

m

sakyk, kad prižadi!
man ir rinkėjo pasakot, jeigu 
neiszlaikai savo garbes duota 
žodi neužstoji už mano...

Asz už ta- 
užstoju? Neapsi-

' ? n :V‘. t 
m y«.-t i

M <i

■p

rt /■'j ■

Fa briko

V

Mj£ ■
taradaixa

Xe užstoju?
Juzyt, ne 
sakiau, kad užstosiu, ir

ve, 
rik, 
užstoju, niekam nieko apie tai 
nesakysiu, jeigu tu tik nori, 
bet man pikta, kad toks niek- 
szas teip liuesai gali mekszaul 
be tikros baudos. Be abejones, 
asz niekam nieko apie tai
sakvsiu. asz nenoriu, kad ma- 

4

no žmonos praėjusi gyvenimą 
kas nor> žinotu.

ne

sutinki teko!

kalbant apie 
a^z žadėjau ' 

Tcin. I
Asz netiirejan

>io supratimo, kad asz ja kam 
nor< papa* a k< »czia, 
kad mirs tarp manės moti 
na. bet sanžine neduoda ramy
bes, rodosi danu' lengviau man 
bus kaip asz ja papasakosiu.

tik pa>a

maniau.

— Teip ir man, 
kok be atideli<»jimo.

Juze ir pradėjo mm savo ku- 
dikvstes dienu savo gvvenima 
Xoresiui pasakot. Xerosis ati
džiau ir atidžiau klausosi. Jis 
pyko ant tu mergaieziu, kurios

)
U(‘Hl‘.lejo

mergina eiti

J uzei

pusiau

Juz(» mokvkloj del biednunu 
pajuokė, jis ne kaip 
insivaizdini, kad 
in darba su kiaurais czeverv-
kais ir ant liek butu biedna, 
kad ji negalėtu pasipilki .krau
tuvėj nauju. Bradejus 
pasakot apie 'Tania ir ta nelai
minga vakara, Norėsis inbe- 
des akis in netoli esanti kelmą 

primerktomis akimis 
piktai žiurėjo. Jis nekaip ne
galėjo suprast del ko žmones 
užkenezia tokius niekszus kaip 
Tarnas, kurs pagavės m* kalta, 
nieko blogo nežinanezia mer
gaite, teip baisiai, begediszkai 
su ja pasielgia, varo mergaite 
in tiesink pekliszka gyvenimą 
ant szio pasaulio, nes tas nuo- 
tikis ja metai po metu graužia, 
kol ji nepasisako savo užtarė
jui, kurs ja nuramina savo ma
loniais žodžiais, 
kad tai ne jo> 
nes

, suprasdamas, 
buvo kaitvbe,

ji apie tai nieko nežinojo, 
bet to niekszo vra kalto, kurs 

nu'rgaite teip

kalt v be

drvsta su tokia 
baisiai elgtis.

— l'ž dvieju savaieziu po 
gimimui negyvo kūdikio, atė
jau pas jus ra>ztinen dirbt. O 
nuo to laiko iki sziam, mano 
gyvenimą žinai ir jo man ne
reikės pasakot, l’žbaige Juze.

Abudu paskendo mintyse tu
la laika sėdėjo. Galop Norėsis 
tarė:

A orėsi.

teip

n

S

ill

.■įl
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1925 METU PAŠAU 
LIO SVEIKATOS 

STOVIS.

TEVU-MOKYTOJU 
SĄJUNGĄ.

s-

Atkaltojo savo bausme. Paro
jęs in savo buveines vieta, jau 
jos nerado. Pradarius duris, 
kiti žmones gyveno.

Darbo gaut 
vilties jau nebuvo, nes apart 
cukriniuos, daugiau dirbtuvių 
nesiradp. Galutinai vilti 
rado gyventi... Per naktis bas
tydavos!
Maistas buvo pasirenkama isz 
miesto suszlavvno, ir to men- 
kai rasdavo, nes daugel buvo 
tokiu, kurie iszmatomis inaiti 
nosi. Tokiame padėjimo atsi
radęs Juozas, nežinojo ne k a 
veikt, no kur pult, 
jieszkodavo ramumo, kur van
denyje, arbo ant trūkio begiu. 
Bet viena karta susirado 
paguoda ir vilti.

Buvo gana gražus rytmetis. 
Juozas miesto sode priesz sau 
lele ramiai sau miegojo ir nie
ko netikėjo, kad jis sutiktu ta 
ko niekuomet mintis jam gal
von neatneszdavo. Jam apsi
vertus ant antro szono, kas tai 
netoli jo susznekejo. Pakeles 
savo apžėlusia galva, pastebe 
jo savo mylima Onyte, 
gedo, szirdis ome smarkiai 
plakt, rodos, jog krutinę 
dalaikys jos kilnojimusi. Atsi 
kele, akis in augszta pakeles 
pradėjo sau vienas kalbėt • 

Asz mylėjau, važiuodamas 
Amerikon palikau Lietuvoj: > 
ežia vargo prispaustas pamir 
szau. Dabar ji ežia. Kaip j: 
ežia atsirado? Ko ji ežia tanu 
sode? Juk sziadien ne Szven 
tadienis? Ar ja netokios uolai 
mes už puolė, kaip ir mane? 
Gal ir ji be darbo ir badu ken 
ežia, teip, kaip ir asz?“

Palengva,

Pradarius duris
Pinigu

Juozas neturėjo.

pra-

Per daugeli metu levai leis
davo vaikus mokyklon mažai 
nusimanydami ar

tinka mok v klos
sveikatos nese-

li

lį

r<

žvilgsniu jie 
gyvenimui, ar ne. Taipgi mažai 
domes būdavo kreipta in vaiku 
budo auk lojimą 
džiaut mokvkon
mokyklon mane nusikratysią 

vaiku mora- 
Imdas

H
„j M
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priesz lei- 

ir leidžiant

Buvo rudens laikas. Susirin
kome lies fabriku ir lankome, 
kuomet paims kuri in darba. 

sargas, panaktinis, 
vaik,szcziojo lazda sakydamas
ir rėkavo ant stovineziu žmo
nių. Kiekvienas nuliūdusiai 
akimis temijo ineinanezius ir 
iszeinanczius žmonos isz fabri
ko — lauke ar ne fabrikantas. 
Bet lie sail popiergalius ranko
se nesziodamiosi, ne domes ne
kreipė, kad už vartų lukstan- 

Eidava,

miesto gatvėmis.
;i!|
1 

. iM|
i j? ju

sveikatos 
nebuvimo 

Jei nemokėtume

i les

Tai rots kvaraba, 
Su tokia žinia gana, 

( gi isz Lietuvos gromala 
gavau, 

Ir ka daryli, nežinau.
M misteri je meldže kad 

at važiuoezia, 
Ir redaktorvsta ant laik- 

raszczio apimezia, 
Ba isz Liet uvos visi intili- 

gentai iii Amerika bėga, 
Balikia pas Žydą sermėga.

Nežinau ka darysiu, 
Gal ir nuvažiuosiu, 

Ba Amcrike asz mokiu- 
cz i a uses, 

Ir už visus kitus gudriauses. 
I’a imsi u pora pamaezniku, 

Du ar viena kontrabaneziku, 
Ba tieji žino apie visus traktus, 
Kaip gabena isz Brusu pakus, 

Tai mažai darbo Iuresiu,
Kaip isz kitur rasztus 

gabensiu.
At/iszaukinnis ant tavoru 

lipinsiu.
Lietuvius kvailinsiu, 

Da koki laika palauksiu. 
(lai nuo mano meisterio 

daugiau algos gausiu,
< > jaigu negausiu, 

'Tai sziur trauksiu, 
'Tada bus gerai, 

Ir visiems pasakysiu 
“gud bai.

Jaigu kokis kolieka ar 
vargszas bizniuką turi, 

Kad ir paslapta mitnszainiau- 
ja, tai nieks ant to nežiūri. 
Žmogelis nieko daugiau 

negali pradėti,
Turi kaip norints szeimynelia 

iszmait v t i.
Bot atsiranda szetonai. 

Bjauresni kaip pagonai, 
Liežuvi valdžiai pakisza, 
Žmogeli in džela inkisza. 

Bati su vaikeliais varguoje, 
'Tankiausia paduoje, 

Ir ka verti toki žmonvs? 
Tai ne žmones tai sznnes.♦ * *

Ant kriksztynu daug svecziu 
susirinko,

() szirdeles, visokio sztamo 
prisirinko, 

Senu, jaunu,
Vaiku ir mergų.

Adenas senas jaunikis, 
Gero szlamo st ūkis, 
Kiauliszkai apsiėjo, 

Isz mot miu fitly t pradėjo. 
Viena jam apie ubago 

kumelaite primine 
Tai senas kriukis tuoj 

nusiminė,- 
Ir da nuo vienos per terla gavo 

Kaip nenustojo szposu savo.
Apie daugiau nutylėsiu, 

Kas buvo ne sakvsiu.
❖ # »:< 

Kriksztynos ir Veselkos pas
Lietuvius- baisios, 

() del to. kad buna labai 
garsios, 

Be nr. zt niu neapsieina, 
Ne vienam brangiai pareina.

y

/

ežiai vergu stovej<(. 
kur jiems reikia.

Saulute augsztai pakilo ir 
savo spinduliais nuszvietc fab
riko surukusias si<maa Darbi
ninkai prisikrovė vežimukus 
cukraus maiszeliu, vienas pas
kui kita vež(‘ in viduri fabriko. 
Fabrike girdėjosi vien maszi- 
nn barszkejimas, tarszkejimas 
ir kaip kuomet pasigirsdavo 

“arjop, ar-
S k n be j i m a s n e i szpa sa k y -

balsas prižiūrėtojo:

tas. Kuris darbininkas lik Įe
rzinu savo vežimuką stumia, 
tas tuoj gauna atleist, o isz 
tūkstantinio būrio pasiima ki
ta darbininką.

Buše po asztnonin rytmeezio. 
Balengva didelis žmogus atėjo 
in prieszaki stovinezios :my- 
nio>, darbo laukiancziu. Pasi
kalbėjo su panaktiniu ir kakla 

žiūrėdamas kur slip- 
ar nepamatys

ome

4 i

ne 
Tankiai

sau

Te-

Susi

ne

I’inigyno Sekretorius 
nei pridavė Kongresui Jungti
niu Valstvbiu Sveikatos De
partamento Vieszos Sveikatos 
Biuro raportą, 'fa dokumentą 
galima skaityti kaipo tautos 
sveikatos inventorium.

Pasekmių ženklai 
darbe susideda isz 
epidemijų.
kaip iszvengti daug užkreczia- 
mu ligų, ir jei neimlu bildu tai 
daryti, žmones kartas nuo kar
to butu, isznaikinami dideliais 
skaieziais epidemijoms užėjus.

Vieszos Sveikatos Biuras 
prižiūri uostus ir saugoja ka.l 
kokios nors ligos nebuitį ilive- 
žamos isz užmario. Turėdamas 
daug kooperuojaneziu agent ti
ru, ir užlaikydamas savo atstu- 
vus invairiosc szalyse, Vieszos 
Sveikatos Biliras susinesza su 
sveikatos ir ligos stoviais už
mary.

Vienas isz svarbiausiu 1924 
m. i n vyk i u sveikatos žvilgsniu, 
tai Bau American Sanitarinio 
Kodekso pasiraszymas Hava
na, ('ubą, kuriuomi rupinsis su
rinkti visas informacijas apie 
užkrecziamas ligas ir budus 
kaip sulaikyti nuo perneszimo 
ju isz vienos szalies in kita.

Su lyg to kodekso, Pan Ame
rican Sanitarinis Biuras, kurio 
direktorium yra Vieszos Svei
katos Biuro Generalis Gydyto
jas, yra padaromas agentūra 
i n vairiu szaliu priklausancziu 
Bau American Sąjungai. Szios 
internacionales sanitarines su
tarties svarbumas sveikatos 
žvilgsniu ir kaipo pagelba lai
vams greieziau iszleisti'keliau
ninkus yra bgealo svarbus.

1924 metais Jungtines Vals
tybes stovėjo pirmoje eileje, 
ktdpo szalis kurioj mažiausiai 
pasirodo raupai. Tais metais ta 
liga sirgo nuo 50 iki GO tuks- 
taneziu žmonių. Mirė 825 isz 
ju, bet ir juos but buvę galima 
iszgelbeti jei butu buvę inezie- 
pinti. Kol cziepai nebuvo žino
mi, isz deszimt mireziu, vienas 
mirdavo nuo raupu. Jai taip 
butu sziadien tai Jungtinėse 
Valstybėse kasmet mirtų nuo 
raupu apie 135,000 žmonių.

Szeszioliktam 
žmogaus amžiaus ilgis tebuvo 
tik nuo 18 Iki 20 metu. Bai
giantis asztuonioliktam szimt- 
mėty buvo tik 25 metai, o 190Q 
metais, Jungtinėse Valstybes^ 
buvo nuo 45 iki 48 metu. Sulyy 
ginus sz'ias ^kaitlynes su da«* 
bartiniu amžiaus ilgiu Jungti-, 
nese Valstybėse, kuris yra 53 
metai, ir atsimenant kad apie 
15 metu prisidėjo nuo 1870 m., 
galime tik gėrėtis modeminė
mis metodomis ligas sulaikyti 
ir sveikata ir gyvastį apsau
goti. —F.L.I.B.
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atsakomybes, 
lybe, i sza u k įėjima s ir 
būdavo atiduodamas in moky
toju rankas. Briesz apie 30 m. 
in va iriose valstybėse susirink
davo grupes motoru svarstyti 
kaip kooperuoti mokytojams 
vaiku auklėjime. .1897 rn<‘lais 
t'as judėjimas taip iszsipliete, 
kad tais metais buvo suszauk- 
tas tautinis motinu kongresas. 
Surasta, kad lokiu darini gali
ma daug pagelbėti mokyto
jams. Su laiku ir tėvai i ui m t i 
ton sajungon, taip kad 1924 m. 
organizacija pasivadino — 
vu ir Mo'kytoju Kongresas.

Tos Sąjungos darbo dalis yra 
parūpinti leszu mokyklos rei 
kalams. B(‘ abejo, sąjungą nu- 
sistaezius, kad leszas mokyk
loms pampintu visuomenes 
fondai. 'Tėvu Mokytoju Sąjun
gą rūpinasi insteigimn žaidi
mui vietų, sziltu užkandžiu 
vaikams, 'klyniku ir medkaliu 
priežiūra instei'gimu, knygynu 
ir 1.1. Be to. sąjungą rūpinasi 
<1 ipendijomis ir studentu pas
kola fondais. 'Tokiu budu dau
geliui neturtingu tėvu vaikams 
duodama galimybių baigt pra
dine, augszt(‘sne ir mokytoju 
mokyklas ar kolegijas.

Augsztesnese mokyklose są
jungą isZrisza daug 
kebliu problemų.
svarstoma maisto parinkimas, 
apie poilsi, mažiau susijudini
mu apie rūkymo bledingurna, 
insigijimo geros muzikos, kny
gų, ir l.t. Vaikai užinteresuoja- 
mi pasilin'ksminimais namuo
se, dramatiniais kliubais, or
kestrais, benais, etc. Kuriami 
geru rasztu skaitymo rateliai. 
Laikomi savaitiniai 
mai.

Sąjungos nariu 48 valstybėse .
i
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i-zl lose, 
riu writ 8
stovintieji iszpute krutinės, ro- 
l\damiesi, jog

Bet jis pasirinko 
leszimti stipriu, raume- 

ir nusivedė prie 
larbo. Bauaktinis suriko:

vieno 
reiks!
vas nulenkė, palengva, nenoro
mis, koja Už kojos, ėjo nuo dar- 
ba-vietes tolvn... 
rinko in bureliits 
vienas kitam savo varguos ir ne 
ląimes, kokias perleido, atvykę 
lai>von Amerikon.

Žmoneliams bekalbant, poli- 
cistu luiris puolė ant ju ir eme 
lazdomis stumdydami “tvar
ka” < 
begi, -

milžinai... 
apie ( 
ningu vyru

Visi

visi esą darbo« » 
.n*

i 4
koja

i

J?
1už kojos 

Juozas drebėdamas prisiartini 
prie savo Onytės.

— Onute, Onute!
— Juozai, ar tu

N usistebusi, 
prie jo.

— Kas tave ežia atnesze?
— at

sziu dienu 
Sąjungoje

i
' H
"d
J

I

sziadien daugiau
Visi susi rinkusieji gal-

ne-soma i

mano
nore

7 )

Juze piratu paszoko.
Ka, niaii<‘> no at> įsakai ! 

Nonnmot i szaliu !
Ne. Jeigu

už manės, tai asz sn inielii n<>- 
in tave imu.

Juze apkabino 
be žado tapus, net kelis kartus 
pabueziavo.

— O asz teip,
tave myliu, Kaziuk, bet 
meiles spinduliai 
pervers tavo meiles dievaiti. 
Kaziuk, nuo kada tu mane pra
dėjai mylėt?

— Nuo pirmo pasimatymo, 
man patikai.

— Skubiai keliaukim 
mo, asz nerimsta ant

kada
susiPaėjo, 

ir guodėd

ežia 
drebėdama (‘JO

na- 
vietos, 

nes labai noriu viską mamutei 
i szpa sakot.

kokia ji bus linksma!
— Žentą gavus?
— Be abejones. Ir dar lo

ki gera, gera žentą...

Vargas, Juozeli, 
sake Onute.

— Mudu abu, 
asz badauju, 
Gyvenu po dangum,
priverto ir tave, 
mirszt. Gal pyksti ant

— Seniau pykau,

nelaimingi, 
valgyt

greieziausiai

Ir jie abu dingo tarp medžiu, 
kuriu geltoni, tai raudoni lapai 

vienabaigė žemen bii(‘t, 
eglele musu akysi1 vbados ža
liuoja su 
kais.

savo

tik

žaliais spyglin-

— l’ž trijų metu randami 
Norėsi su savo szeimvna ir ad- 
vokai ura 
Naujos

1

v lėname 
miestelyje. 

Baigiant jam in grinezia ineit, 
pasitinka ji Juze su berniuku 
dvieju metu rankose. Norėsis 

žmona palmzciaves. paė
jus ranku savo sūneli,

insinesza in
pabucziuodama>, 

sveikina žodžiu senute, 
gal ve moterėlė — Juzės motina
— prie stalo besedinezia. Ma
tosi, kad visi yra linksmi, 
siganedine naujai 
gyvenimu, jokiu kliueziu 
ram gyvenimui nėra,

gyvenant 
Anglijos

si umdvdami

sa v o 
mes isz

kartu
vidų, net kelinta 

pa- 
žila-

uz- 
susi rastu 

gė
le atik

Norėsiu sūnūs kuria nakti pa
budęs, puse valandos gerai pa- 

vel viskas nutyla.verkia ir 
ramybe iižvieszpatauja.

: Galas :
KORTOS! KORTOS!

.. $1.00

No. L Laimes Spėjimo Kortos gerai 
žinomos Madame Le Normand, gar
singos įnystiszkos Francuz.es moteres, 
kurios pranaszavimai turtingiems ir 
biedniems, karailiams ir kunigalk- 
szcziams visada pasirodė teisingi. 
Kalade szitn kortu su paaiszkiniinu 
kaip inspeti laime tiktai ..

No. 2. Siižeuklitos kortos, in kurias 
žiūrint isz užpakalio galima pasakyti 
k::kia korta yra. Jos yra vartojamos 
garsiausiu magiku ir kazirninlnku. 
Preke už kalade su paalszkinimu kaip 
jas pažinti, tiktai ..................... $1.60

No. X Suženklintos kortos geresnio 
Iszdirbimo. Preke su paalszklnimais, 
tiktai ........................................... $2.25

Mes gvarantuojam užganėdlnlma 
arba sugražiname adgalios piningus.

Prisiusklte tik 25c. padengimui persiuntimo kasztu ir paraszykito kokiu 
kortu norite o likusius piningus užmokėsite kaip apfalkysite kortas savo 
namuose. Adresavoklte szltelp:

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRVINU AVE. Hept. 201.

v

Xesonei veselka atsibuvo 
'Pai biles darbe buvo, 

(laivas teszkino, 
Kraujas tekėjo.

O kada revolverius panaudojo, 
Sztai ir palicije atsibaladojo, 

Pas vaita gerai užmokėjo, 
Suvirsz 80 doleri u k n sudėjo, 
Ir nosis nuleidę namo nuėjo.

A RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

4 i 
laryt. Kuris nespėjo pa- 
--- gavo...

Juozas eidamas susiėmęs ^ai
va, kalba sau vienas:

— Maniau atvvkes Ameri
kon laime atrasiu, bet dabar už 
pastovejima ant szaly-gatvio, 
gavau nuo policisto apdaužyk 
Buvau nuolankus priesz valdi
ninką., bet jai bent dabar man 
pasisektu kur ant 
susitikt, (ai mirtis 
kitam!

Juozo krutinę dege neapy
kanta... State 
klausymus, del ko juos stovin- 
czius, nieko nedaranezius, po
licija lazdomis musze ir visaip 
keike? Xors gana vargino savo 
smegenine, bet atsakymo tei
singo nesurado.

Kita ryt met i dar priesz sep
tynias, jau vėl tūkstantine my- 
nia rinkosi. Bet policija lazdas 
miklindama, kiekviena temino. 
Juozas su permuszta galva ir 
nesužinojo kame czion dalykas 
dedasi. Bet vienu-kitu paklau- 

kad vaka- 
rykszcziai, kuriuos buvo pri
ėmė, vienas turėjos lapeliu ko-

siauro t a t) 
vienam ar

sa u invairius

sus, paaiszkejo,

Onute,

neturiu
Vargas 

pa
manęs?
kuomet 

gyvenau Lietuvoj, bet dabai 
ir pati matau ir datyriau, kad 
Amerikoj, liepiama pamirszt 
savo mylimas drauges, tai tas 
prakeiktas gyvenimas;
gvvenimo sąlygos suardo mei
le.

su si r i tiki

tos

— Atsipraszau, Onute. Tai 
k a judvi su drauge veikiate 
ežia, miesto sode?

Onyte nuraudo, nusiminė ir 
pro juodus biakstienus in Juo
zą gailiai pažiurėjo; pažiurė
jus ir vęl akis žemyn nuleido. 
Jos drauge teip pat
stovėjo. Juozas galva 
nuleido ir ilgai vieszpatavo ty
la, gili tyla.

Onyte galva pakele ir men
kais žingsniais priėjo prie Juo
zo. Uždėjo ranka jam ant pe
ties.

nusiminė, 
žemyn

yra 651, 837. Organizacija in- 
siszaknejo net kaimuose. Dela
ware valstybes 84% isz 5,000 
provincijos mokyklų turi Te- 
vu-Mokytoju Sąjungos grupes. 
North Dakota visos ateiviu ko
lonijos suorganizuotos Tevu- 
Mokytoju Sajungosna. Vienoj 
szios valstybes daly Sioux In
di jonu moterys suorganizuotos 
in Sąjungą. Iszsipletus organi
zacijai pasirodė reikalas iszla- 
vintu vadu turėti, tam tikslui 
svarbesnėse mokyklose investa 
atatinkami 'kursai. 1924 m. 
daugiau kai 50 universitetu, 
kolegijų ir mokytoju mo'kykhi 
pasisiūlė investi kursus tevu- 
mokvtoju vadams auklėti.

—F.L.I.B.
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Juozeli 
verkt —

,,.Į|
ji
l|

— Dovanok, 
pradėjo graudžiai 
Mano gyvenimas mane priver
to... Dovanok, Juozeli!...

Gyvensime mudu abu 
pridūrė Juozas — bet kovosi
me priesz ta netikusi surėdy
mą ir abu.

Apsikabino Onyte
prispaudė orio savo krutihes

— Mikodnks
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M
skiti tai kompanijai negeru. 

Tuomet ir Juozui dinktelejo 
galvon, kad ir jam buvo kur 
davės koki tai lapeli. Jis nieko 
nelaukdamas, rankas in kisze- 
nius ir iszsitrauke lapeli. To ir 
reikėjo; policija pripuolusi, 
sumusze ir in kalėjimą nusive
dė.

Prasėdėjus kiek laiko kalė
jimo, stojo priesz teisėja. Tei
sėjas pastato jam klausima, 
buk jis ateivis, no szios szalies 
pilietis ir drysta tokius lape
lius skleist. Juozas teisinos^ 
kad ne tik nosklaidos lapeliu, 
bot ir nesuprantąs, kas juose 
raszoma. Bot teisėjas nieko ne
paisydamas nubauele tris-de- 
szirnts dienu kalėjimo. Nors 
Juozas gana nusiminė ir kruti

policija pripuolusi

Juozą.

ir ilgai stovėjo.

Nieką* ne*H būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu
Kai tik paeteblt apeirtilklm* šalčio, 
tuojąus naudokit _ l| ? garsų namini

kothPlikecijų. ti ,
3Sc ir 70c vaistlhiae. Tfniykit, ksd

ištrynimas su geruoju, senuoju

Kai tik paeteblt apsireiškimą šalčio.

. **•»

KREiFKCrks Ws or. HbbfiĖNs
Philadelphia Specialistą 

Visus Kronisskos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moteros
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege

■ j, ' < iii A i v , ?

J CAPITAL STOCK $125,000.00
> SURPLUS IR UNDIVIDED
Į /PROFITS_|623>8S8.6«

j;- Mokame S.czia procentą ant
> aadėtu pinigu. Procentą pride- 
r dam prie jusu pinigu 1 Sausio
Y ir | Liepos. Mes norim kad ir
1 jus turėtumėt reikalą su musu

> banka nepaisant ar malaa ar 
^didelis.
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dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.
T" —!lli
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dfijipiuoso. Litiazkas vyru ligas.

1

H. BALL, Preiidenta*
G. W. BARLOW, Vio^Prra.
J. E. FERGUSON, Kas.
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-*rinkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odob Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
, Rodą ir patarimas dykan.

Kaina sanvaito—Sarodomi*, Ket« 
vargais ir Patnycsiomia. Ofisos va
landos! 9 rf ta ilu 8 Vakare.

..... £1 ...

BAUSUM NAME.
Antra* Floras, 4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA,

1

K. RĖKLAITI
f ' - Į į
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pageibininku, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
3Sc ir 70c vaistinis., Tfniykit* kad 
butų Inkaro vaisbašenklis ant pake

F.~AD.' richtkr * co. 
Barry g South.5th Sts. Brooklyn, iii V.

Uo.^

■!* A*‘i h ii*’ '*>' -i, ,k'|kV»>>JU.*.

ro.fffri

, Laidoja numirėlius parai 
• naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.
lEzbalBhmuoJa ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szla nuo papraseziausiu IJd prakll> 
niausiu. Parsamdo automobilius del

kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas 1373-M.

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu i)d prakil- 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseilu, kriksztyniu ir

CHICAGO* ILL. j

...................................................... '

vergais ir Petnycaiomis. Ofiaoa va.

k 1■ I ,h ■ 'l. " ’ f

ne jo buvo pilna pagiežos^ kąęl 
i * • J '.1'* u J ‘ 4 ’tokia neteisybe viešzpatąuja

Antrai Floras 4 S. CENTRE ST.
■4

tlCW. SPRUCE STR„ 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefoną* 149
i'll

Francuz.es
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ŽINIOS VIETINES 1 £

nuslinko su akmenais užgriau
dama visus, kurie yra: M. Tan- 
ger 45 midų, vedins, 
han, 32 metu, vedies; L.

, 3

— Daugybe sniego, didelis 
szaltis — tikra žiema.

— Petnyezioj Amerikonisz-
(i Užgimimo diena

SA.ULK
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ėjo kasti augliu stripinse arti 
Edgerton arba Hosies, žeme

ka szvente
Prezidento 1 ankolno ’

— Kita sereda Pelenu Die-
na.

l metu, vedinssimons
i Marion, 17 metu vaikas.
i

M. Mce- 
Fitz- 
ir J.

STRAIKIERIAI IR
OPERATORIAI
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tnegu tas penkiolika centu, ku
riuos isz tos moteries iszplesze 
— atsake draugas.

— Bet vaikams tai ne cen
to nedavė už parodymą stu- 
bos; asz girdėjau nekuriuos 
isz ju praszant cento vieno cen
to. O jis, lyg ju balso negirdė
damas, sėdės nuvažiavo, nu
li že savais keliais.

— Mat ne isz tokiu medžia- 
szirdžiu neturtingas žmogus ka 
gauna.

— Teis v be.

■ AT.įft 

i' ■ liA *"
Si ■’ :
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Kada žinia pasklydo po ap- 
i linkinio, daug žmonių subėgo 

in paginlba ir pradėjo atkasi 
su 

rado Fitzsimonsa kuris da bu 
Į vo gyvas, bet baisai sužeistas, 
mirdamas ligonbuteje 7 valan-

Pavytas Kuržinskas, ku-' net nelaimingus'. Pirmiausi1
ri rado negyva kalėjime, 
buvo sąnariu Draugystes Lai 
vu Simu.

ne
s-

— Unijos nutarė nubausti 
ant 50 doleriu, visus tuos an- 

kurie but Išgeria u na 
parduodami

glekasius 
anglimis parduodami kitur 
anglis ne kaip savo mieste.

ISZ SHENANDOAH, PA.

Utarninke apsvarstines padėji
mu straiko. — Badai straikas 
pasibaigs noužilgio. Palicija 
sulaikė straikieriu paroda.

Ilgiauses straikas.

nuvažiavo

ri S-

*1P»"

i
r

: da. vakare, kiti buvo
I N isi taja diena buvo 
prie Komunijos 
bvvo 
prisikošt

— Pokvlius Lietuviszko kliu- *
bo nusidavė pasekmingai.

so pavieto
nusidavė

Daug sveteliu isz vi 
dalybavo naikiam vakarelije.

—• Antanas Ravinskas, 
iszsilauže koja 

cziužinejiino ir likos nuvežtas 
in Ashlando ligonbuti ant gy 
d vmo.

— Juozas Margelis, turėjo 
stebuklinga 
nuo smert.

metu,
1G 

laike

iszsigialbejima 
kada gryžo i-z 

Mount Carmel jo automobilius 
apsiverto nuo kalno arti Cm 
tralijos. Ant gilukio tik 
likos apdraskytas ir
vieno automobilinio rato.

maža i

I larrisburg,

, g’ ‘JEI
B >,

Regis asz jo 
vietoj būdamas tik bueziau pa
grasinės tam vaikui ir visiems 
kitiems, kurie apie mano dirb
tuve bėgiotu.

— Gal už tat tu nesi dirb
tuves savininkas, kad jos vie
toj turi tokia didele mielaszir- 
dystes szirdi — atkirto prasi
juokdamas jo draugas.

— P. Auksztikalnis.
PARSIDUODA FARMA. -

> 
f .

L aPa. — Pennsvl- 
ant užma

nymo Sowerso isz Filadelfijos, 
innesze rezoliucija, 
szaukti anglekasius ir operato
rius ant posėdžio in Harrisbur- 
ga Utarninke 16 Februariaus. 
Užmanymas likos priimtas di
džiumų balsu.

negyvi. vanijos logislatura
• t *

pneja 
iszryt o,

, o po piet nuėji 
Laidotuves 

nelaimingu atsibuvo iszkilmin
gai su bažnytinėms 
mis.

\ i visžali 
anglių.

i
i

1

ne>
)

pamaldų-

Chicago. -— Lietuvis, 
nas Yuska, 4S m., 5412

An ta
ni., ;>4i 2 So.

i Richmond Ave., pasimirė ligo- 
1 ninej nuo žaizdų, kurias jis ap- 
laike taksikabui ji suvažinejns 
prie 52 ir Kedzie gatvių. Poli 
cija pradėjo tyrinėjimus.

Sziemet automobiliai užmu- 
sze jau virsz 80 žmonių.

ANT PARDAVIMO ELEK
TRIKO DAROMA MASZINA.

v ra

idant su-

— Sena-
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KONGRESMONAI IMA ŽINUTES ISZ SZIU LAIKRASZCZIU APIE SAVO MIESTUS.
Washington, D. C.

torius Jim Watson, Republiko- 
nas, isz
buk jisai aplaike slapta dane- 
szima kad straikas neužilgio 
ketina pasibaigt. Watsonas sa
ko, buk anglekasiai priėmė už
manymą dirbti lyg Sept. 1927, 
o apsvarstymo kamisije dar- 
buojosi ant surėdymo naujos 
sutaikęs. Kad jojo žodžiai 
greitai iszsipildytu!

Indianoj, a p r e is ztk e,

Kad

Washingtono Kongrese randasi tam tikrai ruimas kuriame yra sudėti laikraszcziai 
ateinanti isz juju miestu idant žinotu kas ten dedasi ir kaip žmonys gyvena. Katras isz kon
gresmenu geidže dažinot kokios žinutes, tai nueina in ruimą, pasiima savo laikraszti ir ji

yra sudėti laikraszcziai
i

skaito. Tokiu laikraszcziu ateina apie 300 isz visu daliu Ame riko. Du darbininkai turi dar
bo per visa diena juosius padėti in tam tikra vieta.

AR JUS
UŽSIMOKESIT?

O ka jus manot, ar pen- 
pinigai? 

Be penkiolkios centu ir tuks- 
tanezio nėra. Nu moterel, sku-

kiolika centu tai ne

Gera farma 92 akeriu, puse 
mylės nuo Ndw 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. Parsiduos su gyvuliais 
arba tik žeme.

II. J. Nester,
New Ringgold, Pa.

iszspaudus kita. Jam neturtin
gas žmogus — cinu laižybu su 
tavim — nėra, vertas kudloto 
szunies — isztare su visu pik-e 1 I

by kis, jeigu ne nori matyt po- tumu, 
licista savo namuose.

— Sze tau penkiolika cen
tu, važiuok savo keliais ir pa
lik mus ramybėj. Simus mano 
szimteropai ta uždirbs vuogas 
rinkdamas ir geriems žmo
nėms jas pardavinėdamas per 
ateinanezia savaite. Jis mano

■ geriausia sūnus.
j — Turbūt nelabai
i jeigu kitu žmonių langus dau-

- atsisukęs nusiskubino
savo au tomob i liaus ir ja

me atsisėdės dabar 
greitumu nuvažiavo.

— Dieve tu mano!— 
moteris kalbėjo.
isztikruju yra. blogas žmogių 
kurs teip turtingu

Buvo gražus Liepos menesio 
vidurys, laikas po pietų Nedė
lios dienoj, kai]) Kaziukas be- 
vaikszcziodamas gatve po gat
vei, priekyj saves pamato pa
maži automobiliu atvažiuojant 
vaikais isz visu pusiu apsupta. 
Nuostabu jam buvo žiūrint ir 
temijant, kas czia yra tokio ne-, 
nuprasto atsitikę. Gal automo- - 

besi važi nedarnas 
ji dabar

— Bet jis nėra toks suma 
nūs, ve jam dauginus kaszta- 
vo su automobilium atvažiuot

(F.16
Vhkas kas yra reikalinga 

ant darvmo elektriko savo na- 
56 bateriu. 
maszinos 

visas 
Pi rke-

mdeko ; mie
i teip kaip naujo
: kiti i n rengimą i,

Gilberton, Pa.
malszei (‘žinais gvv» na, b-d i<7 

darvt i. 
ir pri 

T'risio-r" 
.♦ n
Jie

k anobodnmo nežino 
Vieni taiso st r bei k.a- 
gialbsti namie <av<» 
loms kaip ant goru v\ rn ym 
jo. o kiti snaudžo ir kazyriu 
per dienas.

— Musu biznierių- 
Vilimas Baevinka, davė 
vest in savo du namus 
kine szviesa, kuria u/'.aa 
Electric Co. (Florijonas Bo--z 

\ • * S ’
I-ortai- \ - 

na u 'am i •

1 -0’1 I

I •) 
ckc'tr:
1- Fb

kauskas) i.-z Makūno j.uis. 
užilgo p. Baevinka 
savo hoteli

susideda isz
s, 

žodžiu
intaisymas kaip reikė.
jas gali atvažiuoti ir pats pa-

ir

1 matyti kai]) dirbusi elektrikas. 
Persiduos pigei kas pirmiau 
šia alsi

i

1

I

putrai ..........
mada ir inves naujausio si-te . 

Rei ke žinot i kad 
musu tautietis ir jojo paeziule

Į 
j

mo szviesa.

yra prouresivi>zki žmonis 
same. - Sx'eczi.i"

Vi

New Britain, Conn. — Nehr 
meje fabriko North and Ju ’<1. , 

mie | 
asztuom |

• I11-'musiszkei

kur sugriuvo stogas nuo s 
go ir -likos nžmuszta 
darbininkai, o vienuolika 
žeista randasi ir 
kaip: Leonas Devokaitis, Fra 
nas Marovski randasi ligonbu- 
tesia, o tiejei kurie radosi fan- 
dreje kada stogas sugriuvo ir 
manoma kad likos užgriautais 
radosi Juozas Robis, Joe 
szevski, Ant. Czerniaskas, 
Mikalovski, Ignotas Kapelius 
ki, Peter Szyszkoski ir 

toskurie iszejo isz 
sveiki ir gyvi.

Archibald, Pa. —
Nedėlios diena, apie 39

t. 15)

inks pas:
M r. ( Tas. Zienius, 

R. F. I). No. 2
()rwigsburg, Pa.

-joti LIZDAS
PIANAI

PLEJEREI - DABY GRANDS 
ANT LENGVU MOKESCZIU
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NAUJI GVARA NTYTI 
PLEJEREI NUO $350 

Su Mandolinų Prietaisu
24 Rolsai, Sėdyne, Atve
žimas in stuba, Uždan

galu, Metas Pastrajiniinas

DYKAI

Scranton, Pa. — Palicije su 
karabinais sulaikė myne strai- 

prie Diamond ploviny- 
angliu, Park Place Utar- 

ninko diena. Mvne straikieriu
ėjo isz North S k ran t u

Box 31

k i erių 
ežios

, tiksle 
sulaikymo darbo prie ploviny- 
ezios, kuri 
dortbankio ir pardavinėjo, kas 
prieszinasi anglekasiu sutar- 
eziai. Komitetas straikieriu pa- 
sikalbejas su palicija, 
>1 raikieriams iszsiskirstyt 
mo.

plovė anglis isz

liepė
na-

bvliszczikas 
vaika suvažinėjo ir 
parveža in tėvu namus’ 
gerinus apsižiūrėjus, pasirodė.' 
k ad a 11 tomol > i 1 szczi k as 
savo minkt ztame,
automobilyj važiavo, o tik vai 

automobiliu,

zo 
Bel I prie

koks,

vienas Į 
patogiame į

perkūno
S

AMERIKONKOS PATOGESNES
UŽ FRANCUZAITES

Ol-
V.
S- 

kiti, 
nelaime.-

Pereita 
valanda

po piet kada keturi vyrai nu-'

Geri Anfra-Rankiai Pianai 
Nuo $50 ir Aukszcziau.

Atmainome Pianus.
Raižykite o Rausite kataloga.

JOHN LIZDAS
477 South Main St. 

WILKES-BARRE, PA.

DU KONGRESMONAI TOM
PACZIOM PRAVARDEM

mMKj

F {-:

S- '8

viena
taiCzia

I

- T ' . V

Andrew L. Somers, apsupę, seko Ivdejo automoby •
! del penkiolikos centu 
ibzpleszt isz

Washingt(-n, 1). C. — Kon- 
i gro. inonas i

o, apreiszke'kon- 
*.>ui, buk siraik-laužiai (sko

lini) bus adgabenti
Yorko ant poriaužyino straiko 
1‘ennsylvanijoi už keliu san- 
vaieziu. .Jaigu straikioriai pa- 
siprieszins priesz tai, tai gink-

i ku būrys ratu

i z N<’\v York 
e.i

isz New

liszczika, kol jis privažiuos g;i 
la savo keliones.

— Mister, mi; ter,
gyvena, szitoj šluboj... Szitoj.

szauke
J?
szitoj!.... vaiku gauja

jis ežia j
t

būdamas.
, ir tu 

neturt ingiausic 
žmogaus važiuoja kelias
lias.

’niekas dauginus tik
Jau toki tai

my- 
iszt ikru ;u 
pragaras

nekuric net pirsz.tais rode in , |allkin su kiT18zu p<) j<> „Hrties
nelaimėn puolanczius

■ luoli skabai ginsis. Užstos jira- 
liejirnas kraujo ir kils baisios 
pasekmes isz tojo straiko.

Paskalai paleisti per Lehigh 
&, Wyoming Valley Co., buk to
ji kompanije atidaris kasyklas 
su skebais ir turi vilti, kad de- 

i szimtas procentas anglekasiu 
pames unija ir sugryž prie dar-

I ’■

D

procentas anglekasiu

bo.
Anglekasiai 

turėjo suvirszum asztuonis mi- 
j Ii jonus doleriu kasoje, bet tieji 
i pinigai jau iszsibaige.

Jaigu anglekasiai nesugryž 
prie darbo, tai operatoriai at- 

i gabens ginkluotus 
rius, “
tiesos uždraudže dirbti kasyk
lose be “mainiersku popieru“ 
todėl tieji skobai bus priimti 
prie darbo kaipo leberiai.

Jaigu -tas iszsipildytu, tai 
kaip tvirtina vienas isz kon- 
gresmonu, prasidėtu

priesz straika

“gengste
o kad Pennsylvanijos

mainiersku popieru

“tikra 
pekla“ prie visu kasyklų.

name
liūs. Maž nekurie isz tu vaike I 
liu už toki pasitarnavima tike ■ 
josi gaut keliate centu del sal 
dainių, arba net reikalinga

duszia

i *

Valstijoje Ohajuje pravardes Fitzgerald yra labai pa-

•<4«
*> «0r*.

t*'*

Philadelphia, Pa. — Tebyris, 
straikas yra ilgiauses už visus 
kitus straikus kada koki kilo 
nuo prasidėjimo naudoti kieta 
angli szim'ta metu adgal. Lyg 
sziai dienai straikas tęsęsi jau 
165 dienas ir yra ilgesnis ne 
kaip straikas 1922 mete kuris 
tesėsi nuo 1 Apriliaus lyg Sep- 
temberio. Straikas po Jonu 
Mitchell’u 1902, kuris tęsęsi 
nuo 12 Mojams lyg Oktoberiui, 
tęsęsi per 164 dienas.

Valgiu Gaminimas
. Jt’

Namu Prižiūrėjimas

prastos nes tonais yra daugybe žmonių su toms pravardems, 
jog likos iszrinkti net du kongresmenai tom paczioin pravar- 
dem. Ant kaireses sėdi Roy G. Fitzgerald isz Daytono o po de- 
szinei William Fitzgerald isz Greenville, kuris buvo daktaru

Kožna moteris &r mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pre
ke tiktai $1.60

w n RnnzKnwsirT-Hn

!kad greieziausia 
prarijus.

— rl\i moteris kalba (t'isy 
be — dabar vaikinas dadejo. 
Ta moterį jau seniai miestai

i vaiku, ( 
ka me 

tu turi. Jau toks žmogus pasi 
gavės centą spaudžia teip, kad

suma del bilietėlio in krutan peni Sll j()s ketvertu
ežiu paveikslu toatra. kuriuos'vy|.jausis tik dar dvyli!
kiekvienas mažvtis labinus mė
go negu maiszeli saldainiu.

— Kurioj?! — Tokiu 
sziurkszcziu balsu surikęs, su
laikė automobili ir isz jo isz- 
szokes dar syki rusini užklau
sė: — Kurioj ?! — Va, va 
toj, szitoj — dar kurie vilties 
nebuvo prąžude, davė 
bet dauguma dabar su intem- 
tomis akimis žiurėjo ir mane 
kas czia ant galo isz tiek dau

szi-

roda.

(r 
buvusio jiems juoko iszeis. Ju 
veiduose szypsos pranyko, net 
ir szauksmas sumažėjo.

Automobiliszczikas 
vartelius ats i d a re s,atsidarė

kiemo 
greitaisr,-------

žingsniais priėjės prie pirmu
tiniu duriu garsiai jas pabala
dojo.

—- Ne czia, no czia, eik prie 
anų duriu. — Ir vėl automobi- 
liszczikas kitas duris dar smar
kiau pabaladojo. Duris paleng
va atsidaro ir tarpo ju pasiro
do viduramžio pražilus mote
ris, savo nuo sunkaus darbo 
sulinkusioje figūroje. Ji lyg 
nusigandus, pikta, žiurėjo in 
ra m y bes d ra sky to ja.

— Ar czia Juozas B— gy
vena, tas iszdykelis, kurs ma
no dirbtuves Įauga su akmeniu 
iszmuszc? Kur jo tėvas, 
noriu su tėvu pasikalbėt

reikalauju 
kad tėvas už iszmuszta Įauga 
užmokėtu.

—- Tėvas jau trys metai 
kaip valstijos ligonbuty ir ži
noma, jis tau už Įauga negales 
užmokėt.

— O jus, ar užsimokosit?.. 
Kitaip asz su policijos pagalba 
isz jus pinigus atimsiu,...

— Mamut, užmokėk tu jam. 
Tik penkiolika centu tas kai-

1--------•_____ ______ 1----------I...___________

to ingi griesztai

J<>

Paveikslas parodo szeszes Francuzaites, kurios likos isz- 
rii’ktos isz tarpo tukstaneziu kaipo patogiausios mergaites vi-

Asz
ir

sam Paryžiuje. Musu Amerika akos yra daug patogesnes.

SMAGIOS GUMINES KURPĖS

kurpes yra tinka-(raudona bole) guminOs» 9

BA L L® BAN D59

*MnK

Patemyk raudoną bolę ant kie-

XPrašyk

Mishawaka Rubber & Woolen Co.
460 Water Street MieEa^vuka, Ind.
‘‘Namas Kuris Išmoka Milijonus Del lluSies’’

Drųtos kur privalo bu|i drųta.
Padai truputį pailginti ap-

Gumines kurpes, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per 
šiaurios ir ne per liuosos.
“Ball Band 
minusios.

Lengva pažinti tuos gerus debatus ir guminius kalošius 
kuomet juos matai.
kvienos poros.
Zėmiaus parodytos rūšys, Lopac ir Hinjuer, padarytos 
angliakasiams. Drūtos kur privalo būti drūta. Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis.
saugoti viršų nuo aštrų akmenų.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gurno, 
tavo krautuvninko tau parodyti.
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