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W. D. BOCEKOWHKI, Pr«a. A Mfr
P. W.BOCZKOWBKI, IlilW m 38 METAS

VYRAS INKALTINO 
KUNIGĄ UŽ PAVOGIMĄ 

ŽMONOS MEILES.
Brooklyn, N. Y. — Tula Mrs. 

Eller apskundė savo vyra,Filer apskundė savo vyra, į 
reikalaudama perskyos, taipgi ’ 

merg-pinigu$70 in savaite
(alimonijos) ir $1,500 apmoke- 

Teisejas Dike 
paszauke vyra, Win. Eller, ku
ris isz profesijos yra formalias 
litografijos instaigos. Mr. Ei
le inteike teisėjui nwzta kuriuo 
mi aišftkina. jogei jo moteri 
isztvirkines tūlas Kataliku ku
nigas, paskui ji iszejusi nege
rais keliais, dėlto jis nebegale- 
jes sugyventi.
bažnvtinis teismas nuteisės in 
vienuolvna.

Teisėjas pasiliko 
spręsti vėliaus.

PIRMUTINE PATI 
GERIAUSIĄ, SAKO 

PERSISKYRES VYRAS.
New York. — “Vyrucziai, 

pirmutine pati yra geriausia ir 
meiliausia, kad ir tu turėtum 
dcszimts paežiu, tai pirmutine 
tau visados stovi ak v.4 e ir szir- 

taip kalbėjo Erncs- 
, kuris vela apsipa- 
savo pirmutine pa

ežiu Karolina, su kuria buvo 
23 metus. Ant 

svoilbos radosi vaikai ir arni
kai. Monro anūkas, 8 metu, su
vienijo tėvuku su bobute kada 
karta atsilankė
Moore turi 58 metus 
ti 48 met us.

MAGAZINAS GRUDU SUDEGE
f
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t i advokatui.

() ta kunigą

bvla isz- 
Bet to kunige 

vardo neiszdave spaudai.
Anot Wip. Eller skundo, ku

nigas dažnai atsilankydavęs in 
namus, kaipo

)

Szerifas

T I 
i 

tas Moore 
cziavo su

per: iskyres per

pas savo .sunu. 
o jojo pn-

106 METU NASZLE NORI 
DAR JAUNO VYRO.

New Roc|iele, N. V. — Viena 
New Yorko pirklio naszle, Ida 
Goldbergiene vakar ežia szven- 
te savo 106 metu gimimo die
nos su'kaktlives. Pokily ji pa- 
reiszke, kad visai nesijanezian- 
ti sena ir norėtu dar iszteketi, 
jei tik pasipirsztu koks tinka
mas jaunas 'kavalierius.

kurios

AMERIKONAI VALGO 
DAUG KENDŽIU.

Chicago. — Praejta sau vaite 
vela likos iszsiusta du t rūkei 
kendžiu ant Michigan Central 
ir Lehigh Valles geležinkeliu 
4n New Yorka kurias siuntė 
Curtiw Gamlr Co. Kendos va
dinasi “Baby Ruth,’’
svėre 350,000 svaru, arba viso 
iszsiiuista 6,094,400 in tris 
siuntinius. Jeigu visas tais 
bandukes kendžiu sudėti galas 
prie galo,, tai pasidarytu linije 
isz Najorko in Washing!ona, 
D. C. ir da butu dvideszMtts 
myliu isz Filadelfijos arba^vi- 
so 385 mylės ilgio.

6,094,400 
Jeigu
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dvasisz-kas tė
vas, bet paskui tie apsilanky
mai labai padažnėję, ir vėliaus 
jisai pritveręs kunigą su savo 
žmona nepadoriuose darbuose, 
prie ko jie abudu ir prisipaži
nę. Tada moteris vyra apleidu
si, dėlto jis nesijauezias kaltu 
szeimvnos iszirime.

20 METU KALĖJIMO UŽ 
PASZLAVIMA $463 000.
Memphis, Tenn. — Shelby 

kriminalinis teismas sziandic 
pasVuetke d ek iu dcszimtim mc 
tu kalėjimo Courtney Glissoim, 
buvusi Bank of Cmmerce and 
Trust Co. tarnautoja. Jis buvo 
kaltinamas del pavogimo $463, 
000 banko pinigu, ir pats prisi
pažino kaltas.
TĖVAS SlfBJAURINO

DUKTERĮ DRAUGE SU 
KITAIS ĮSEGAMAIS.

Buffalo, X. Y.
aresztavojo koki tai Juana San 
Pedro, 320 Germania uli., už 
kriminaliszka užpuolimą ant 
16 metu mergaites Reginos Mi- 
kalska, 414 Adrian uli., kuri 
gyvena Lackawaimjr.

Prick tam yra taipgi nresz- 
tavolais mergaites tikras le
vas, Stanislovas Mikabkis, ku
ris tame darbe prigelbejo ir 
pats s u žage jo dūk t ere, kaipo ir 
B. Suzz, T. Fahey ir Jonas Bu
zek.
AUKSAS NAME KURIAME 

SŪNŪS NUŽUDĖ TĘVA.
Kansas Fily, Mo. — Apie 50 

metu adgal, mažam mie.'tolyje 
Rosendale, du sūnūs susikivir- . 
czino su levu už pinigus ir ji 
nuszove szallam kraujuje. Se
ni gyventojai atnaujiiio taji 
ai-įtikima kada sziomis dieno
mis darbininkas griovė name
li kuriame gyveno nužudytas 
daktaras P. II. 'fa 1 bot, > u ras
dami tarp sienų daug auksiniu 
ilvideszimtiniu kambaryje, ku
riame gulėdavo nužudytas — 
viso surasta apie dešimts 
tukstaneziu doleriu. Daktaras 
Talbot likos nuszaiitas 1880 
mete o jojo du sūnūs likos pa
karti už tai 1882 mete.

PERMAINE

m

GRABORIUS 
GRABUS; SKUNDŽIAMAS 

ANT 15,000 DOLERIU.
Wilmington, Del. — Szeimy- 

na mirusios Mrs. Iza belles 
Boyle, užvedė i kunda prieszais 
graboriu James (’handler ant 
15,000 doleriu už tai, kad jisai 
permaine 'brangu graba ant 
daug pigesnio ir nusiuntė lavo
ną ant palaidojimo in Newport 
News, Va. Vaikai matydami 
tuja permaina grabu, taip inir- 
8zo ant gta*boriau8 kad ji tuo- 
jaus liepe aresztavoti.

Isztekejo Už Vyro 
Kuris Buvo 7,000 

Myliu Tolumo
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ŽUDO AMERIKONUS |g£ ĮJETUVOS
A..-—___

SUDAUŽĖ AUTOMOBILIU, 
KAD PLESZIKUS 

SULAIKYTU.
Palanga. — Vasario menesio 

11 diena isz Klaipėdos link Pa
langos važiavo dengtu autoino 
bilų du pleszikai, kuriuos vėže 
szoferis Ychan Kurt ir pilietis 
Smililaviežius. Vos iszvažiave 
isz Klaipėdos miesto, abudu 
pleszikai iszsieme isz kiszeniu 
bicziulusi ir pareikalavo’, kad 
važiuotu visu greitumu, neap 
sistojant Palangoje, iki Latvi
jos sienos. Szoferiai klauso ju 
insakymo — leido automobili 
visu greitumu. Bet pravažiuo
dami Nimerzato kurortą szo
feriai pastebėjo einanezius tris 
pasienio poliejos valdininkus. 
Susilygino su jais viena aki
mirka szoferiai automobili pa 
suko in telegrafo stulpą, 
skiriant szoferi Kurt, kili prii 
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INSIUTIA KINCZIKAI 
NUŽUDĖ DAUG 

AMERIKONU.
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PAVOJUS DIDELIS.
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Laike ugnies szimtai 
szeimynu'turėjo apleisti aplinkiniu. Dvideszimts darbui inkų likos iszgolbeti konia stebuklin-

Ugnis sunaikino milžiniszka grūdu magazinu Filadelfijoj.
• .. . , . . . ,. 1 . t x . 1 _ 1 ] 1

I

gai isz deganezio magazino. BĮedes padaryta ant dvieju milijonu doleriu.

Isz Visu Szaliu ”°
------ ----- I RF.T STTRAD

NUŽUDĖ SAVO
MOTINA

SUNELIS NUŽUDĖ MOTINA 
IR INMETE IN SZULINI 

NES JAM BUVO 
SUNKENYBE.

)

Szvarnegaco,

SKARBA ISZVARE KUNIGĄ

NIUSIUNTE DAUGIAU 
KAREIVIU.

f J

BET SURADEJAS NEPASI- 
1 NAUDOJO ISZ JOJO, KITI 

ISZSIDALINO LAIKE 
MUSZTYNES. h r 4

J '
Santa Catharina, Brazilije.— 

Paviete Sao Reido, prie dirbi
mo plento SeiTaclie, Voftl&zkas 
kolonistas Arjjton, Hittle, nuri
tės dideli akmeni rado hlivszi- 

suvyniota skaroje 
szmol us

LIETUVISZKAS KUNIGAS. lni
NAUDOJO DVASISZKA 
LUOMĄ ANT PLATI- 
NIMO NESUTIKIMO.

Vilnius. — Diena 1 Kovo, pa-
gal nusprendimą kariszko sūdo' 
likos bzVarytas isz Lenkijos, 
Lietuviszkas kunigas isz Dūk-

_ ... 'a.*' 4 ’JTM k

sztu I

Shanghai. — Apimdami mies
tą Nanking, Kaiitoniecziai už
puolė Amerikos, Anglijos ir 
Japonijos konsulatus ir juos 
apiplesze, iszvydami visus di
plomatus. Daug likos užmuszta 
ir sužeista kada bego in sau
gesnes vietas.

Vienas Anglui Dr. Smith ta
po užmnsztas, o Anglu konsu
las Giles sužeistas. Amerikos 
konsulas buvo iszvytas isz na
mo su žmona ir vaikais. Kinai 
buvo apsupę dali svetimtaueziu 
pasislėpusiu Standard Oil 
kompanijos kieme, bet Anglu 
ir Amerikonu jurininkai juos 
iszgelbejo, ’kada jiems kelia 
praskyrė ir apsaugojo szuviai 
nuo Amerikos ir Anglijos karo 
-IUVU.

Kinai dabar labai pakilusio 
ūpo, nes jiems pąvyko paimti 
Shanghnju ir Nankinga. Todėl 
jie dabar mano save labai ga- 

l ligais ir su panieka žiuri in 
i svetimtauezius. Kąo tas visa-s

Tuojaus 
palicijai

daktaro apžiurejima, tai

nu-

Choinicai. 
kada tūla motore atėjo isz- 
traukti vandenio isz szulinio, 
isztrauke lavona 72 metu senu
kes Morto.s Kovalikicnes.

aj)ie tai praneszta 
kuri suvažiavo ir

pradėjo daryti slieetva. Pagal
senu

ke buvo ‘pirma užsmaugta, po 
tam inmesta in szulini.

Nužiūrėjimas puolė ant
žudytosios suiuvus ir ant galo 
po trumpam laikui pasiseko 
aresztavoti kaltininRa ir užda
ryta jisai kalėjimo.. Iszgama 
sūnūs prisipažino kad pirma 
pasmaugė savo sena motina po 
tam naktie^ laiko nuvilko prie 
szulinio ir inmete. Priežasto 
buvo ta, kad jam nubodo senu- 
kia maitvt ir prižiurinet, nes 
netiŽilgio jisai ketino apsipa- 
eziuot su duktere turtingo ūki
ninko isz artimo kaimelio, bet 
mergina btacziai jam pasakė, 
kad už jojo ne eis pakol toji 
“sene“ bus gyva. Ir už tai nu
žudė motina idant priskubintu 
jai mirti. Mergina daginius ka 
josios triylemas padare, iszsi- 
žadejo jojo.

DVI NELAIMES ANT UPIU 
ROSIJOJ.

Moskva. — Per 'pakylima 
lipiu atsibuvo czionais dvi ne
laimes kuriose nuskendo 83 
žmones. Trijdeszimts darbinin
ku nuskendo Karkove ir 53 

nuskendo Bask i re ka-

Miss J. Neaff. isz Amsterda
mo, llolandijos, apsivedė su 
.Jonu Koning hz Lloydinins- 
ter, Kanados, pakol iszplauke 
isz namu. Nuotaka ir jaunikis 
radosi ne prie altoriaus tik 7,- 
000 myliu vienas nuo kito. 
Vinczevone atsibuvo Holandi- 
joj. Vieta jaunavedžio užėmė 
tuomlaikiniai, brolis Koningo. 
Paveikslas moteres likos nu
trauktas kada subtojpo^imkw.l boje.^Baigial ipaiicijo# nuomone,

llolandijos, apsivedė

ant keliu miliutu Winnipeg, 
Ai bert oje.

Isz- 
t 

katastrofos szieik tink susi- 
tren’ke. Nepaisydami to ph>zi- 
kai isz automobilio leid 
bėgt. Dar buvo nesutemę, 
matydamas Klaipėdos kraszt 
pasienio policijos Falangos'ko
misariato III rajono virszi n i n 
kas Jakutis su savo polieistai> 
pleszikus pavijo ir 
Pas abu rado revolverius ir 
kelis dokumentus, isz kuriu 
paaiszkejo, kad jie ankseziau 
vra padare visa eile pleszimu. 
Ntnlgal t į nikus i-z Pa lango

()> I

Tai
< I

sulaikė, 
revolverius 

isz

pasibaigs — sunku pasakyti, 
t »■ •

* ■ * » ♦ * * *1.

Washington, D. C. — Valdže 
in 

Kinus, apie 2,000 vyru, nes pa- 
I vojus didelis ir revoliucijonie-

* J* v' •- j‘ x -!--1 
svetimžemiu.

Visiems svetimžemiams pa
liepta apleisti Chungking Nan
king ir kitus miestus.
Bolszevikai pakustineja Kin- 

czikus ant iszskerdimo visu 
svetimžemiu, nes juju flotos — 
sako Bolševikai, iszžude 200,- 
000 žmonių, kas yra neteisinga 
bet Kinczikai in tai tiki 
ir baisei sujudo prieszais visus 
svetimžemius.
VILKAI PLATINA 

PASIUTIM A
TARP ŽMONIŲ.

Leningradas, Rorije. — Pa
siutimo liga taip prasiplatino 
kad Pastenro Institutas, nega
les ne puse žmonių apžiūrėti. 
Praeita meta Rusijoj užsikrė
tė pasiutimo liga net 3.50,000 
žmonių, kuria platina pasiute 
szunos ir vilkai.

Vilku §ziatii lai'ke Rusijoj 
priskaitoma daugiau ant puses 
milijono. Per szia ‘žiema tosios 
laukines bestijos pa pjovė ūki
ninkams apie milijoną galviju, 
priek tam i. znaikino daug stir
nų, zuikiu ir sudrasko daugeli 
žmonių.
JAUNAVEDIS 145;

NUOTAKA 131 METELIU.
Berlinas. — Seniausia pašau 

lyj porefte sutarė susituokti: 
jaunikis, Ivan Chatovsky, 145 
metu vmžįjįus, 
Marle va; 13 i *

Vienas keleivis nusitiko nasz- 
le Marlcvn, ir netrukus po to 
susitikęs Chatovski papasako
jo jam, kad netoli nuo jo gyve
nanti seniam ia pasaulyje mo-

para pi jo’^” ** jšivcfh 
pavieto,-i kunigas K. Szyma- payįunte daugiau kareiviu i 
szy:, kuris naudojo savo dva- 
siszka luomą ant politlkiszku ’ 
tikslu -prieszais Lenkija. Jau! rufkoiina užklupti ant visu 
nuo senei valdžia turėjo aki1

kiu da nuo valdžios Vilhelmo 1 ant kupigo kad jisai darbuoja- 
ir 11, Braziliszku sidabriniu pi
nigu, kelis auksinius medalius 
isz 16-to szimtmeczio, keliolika 
deimantiniu žiedu ir kitokiu 
brangenybių. Hit’tel nežinoda
ma? gerai verties ir svarbumo 
surasto skarbo, parodo ji ki
tiems darbininkams, kurie pra
dėjo gėrėtis ir stebėtis suras
tais dalykaisy<po tam džiaugtis 
ir kilo riksmai ir musztvne ka- to 
da pradėjo dalytis tarp saves 
skarba. Hittle gindamas savo 
radini, neteko visko tiktai da 
likos gerai apdaužytas. Da'bar 
užvedu teismą idant jam su
gražintu dalykus ir pinigus bet 
sunku bus jam surasti žmogų 
kuris prisipažintu prie kaltes.

178 
senoviizku auksiniu 

pinigu vadinamu dublinu (ver
tes po $20 Amerikonrszkais Į)i- 
nigais), daugeli auksiniu mar-

nėjo

KŪDIKIS GIMĖ SU TRIMI 
GALVOMS.

iu H

Kaime ZvolineV ilnius. ~— rxuiiiiv. zj> vmivj 

tūla kaimiete pagimdo nepa
prasta kūdiki kuri gamta ap
dovanojo su trimi galvelėms ir 
gyveno tiktai 'ketures valan
das. Daktaras nutrauko foto
grafėje kūdikio o lavonėli in- 
dejo in didele bonka alkoho
liais idant nusiunsti in dakta- 

u n i v e rs i t e t a Pa ry ž i u j eriszka 1
dol daktariszko tyrinėjimo.

žmones iiusKenitp BasKire Ka
da norėjo persigaut ant kitos 
puses.
BERNAS NUŽUDĖ >

KETURES YPATAS.
Vilnius.

artimoje dvaro Lesniczuvkoje,
surasta keturis lavonus su per-
fkaldytais pakausziais. Nužu- iszsiunto in laja aplinkinia in-

Y • 1 • 1 • W ' V • • • • V • • 1 i •

Traku pavieto,

dintais buvo vyras ir motoro 
Maslavskai, juju 18 metu duk
tė ir bernas. Lavonus surado 
arti gyvenanti žmones.

Akyva kad 'žadintojai nepa
pildo žadinėtas tikslo apiple- 
szimo, nes nieko nejudinta stu-

itni MdiWstn’' likos papildyta ‘ • ] I 1 1 • • jvien del atkerszinimo.
I

.F

SURADO JUODUS 
DEIMANTUS.

^Ykmolinsk, Aziatikine Rosi- 
. — Nesenoi likos surasti lo

viai kuriuose iszkase juodus 
deimantus sziojo aplinkinėje.
Rnsiszka akademija ZinystoA

nuo senei valdžia turėjo aki

: i del labo Lietuvos. Du mene
siai adgal praneszta apie tai 
arcivyskupui idant kunigą per
keltu gilyn in Lenki jo, bet ku
nigas nepaklausė arei vyskupo, 
ant galo tuom užsiėmė kariu
kas sūdąs ir nusprendė kun. 
Szymaszi iszsiunsti adgal in 
Lietuva.

Kovo pirma Szveticzioniu 
Storasta drauge su dziakonu 
nuvažiavo pas kun. Szymaszi, 

xfiproiszkc jam sūdo nusprendi
mą, paliepė kunigui sesti in ve
žimą ir nuvožė ji -prie Lietu
x’ iszko rubežiaus.

Badai kunigą Szymaszi pa
lydėjo daugelis žmonių, kurie 
paaukavo net 50 vežimu pri
krautu su kunigo rakandais ir 
kitokioms loenastems.
KAIMYNAS NUKIRTO 

VAIKUI GALVA, IDANT 
ATIMTI NUO JOJO

i

žinieriub ir žin.unus idant isz- 
tyrinėti laja aplinkinia geriau, 
kur randasi badai daug tirju 
žemeziugu. Yra tai pirmutines 
tokios kasyklos, kurios likos 
atrastos Rosi joj.

.Juodi deimantai yra labai 
reti, nes ant.svieto randasi tik-

i,.
» «

tai vienas mažiukas deimantas 
kūrio verte yra nežinoma.

PINIGUS.
Kostopol, Volynius. — Gas- 

padoriys kaimo Bystryce, Jo
ną: Tluszczuk, iszsiunto savo 
1.7 metu sunu in kaimu Bor- 
czuvka, su szimiu auksiniu 
rubliu nuneszti pinigus ūkinin
kui kuriam buvo kaltas 'koki 
tai laika.

Vaikas eidamas keliu susiti
ko su kaimhni Petru Žažycki. 
Kada jau artinosi prie kaimo 
Bvstrvco, kaimynas netikėtai 
užklupo ant vaiko, pemete ji 
ant kelio ir sumuszes baisiai, 
da pusgyviai nukirto galva, po 
tam lavonu paslėpė krūmuose.

Skolininkas nesulaukdamas 
vaiko ne pinigu ant laiko, nu
ėjo pa'ts pas Thiszczuka ir to
kiu būda žudinsta likos ati
dengta.

Palicijo pribuvo ir pradėjo 
jėszkoti vaiko, surasdami jojo 
kruvina lavonu. Po tam arosz- 
tavojo Žažycki pas kuri sura
do da 90 Kablia oruįi

I de ji ant pakorimo.

su

ir jaunoji, Olga

teriszfke. ChatovskiS parasze 
jai laiszka ir pasipirszo. Mar- 
leva utiko. Jei tuo tarpu nieko 
bloga neatsitiki, vestuves in- 
vyks szi pavasari.

H Manila, Filipinai. — Ca- 
lobate likos suszaudyti 30 pa- 
•slkelaJiai,' kurie žudė malszus 

davė jojo kalto: Šiito nubatv žmohlš ir apipleszinedavo ju 
ai ir won i mus

,. has bah

s at - 
vyko policijos nuovados virszi 
ninkas Stropas su geležiniai< 
ir abu ple^ziku surakino. Tar
dant paaiszk(‘jo: kad viena'' 
plesziku yra Tuminas Petras 
Jonas isz Naumiesezio mi< -to. 
Szakiu apskr., kuris praeita L 
metais rudeni automobiliu va 
žinodamas isz Palangos link 
Szventosios, trimis revolverio 
szuviais nuszove szoferi Kloni- 
pu. Antras pleszikas yra Sto- 
panaviezius Andrius, kilęs isz 
Kauno aps/kriezio, S< rėdžiau* 
valscziaus, Gaidaliszkiu kaimo. 
Sziu metu Vasario 4 diena jis 
bevažiuodamas • automobiliu, 
ginklu užpuolė szoferi Henrika 
Vanago!, netoli Taura 
atome isz jo pinigus. Sziedu 
pleszitku yra padare 
kitu pleszimu ir 
Abu perduoti Klaipei! 
komendantui.

vyko policijos nuovados vi

netoli ges tr

visa <‘ile 
vagyseziu.

os kam
r>.

KOKS JAUNIMAS.
Onusziszkis. — Y’asnrio 7 

diena Onusziszkio valscziaus. 
Gudakemio kaimo “didvyrai” 
nusigėrė ne tik, kad tarp savos 
peiliais pjaustėsi galvas ir ir
davę piliecziams ramumo, dau- 
žvdami duris bei langus, bei 
nepamirszo ir mirusiu. Nuėjo 
naikti in kapus 
na atilsi.”
mu yra inprasta girtuokliauti, 
kortoms loszti ir 
pesztynes.

amžii odoje 
Szio kaimo jauni-

O’ * r*»
4 *

Kruvinos4

AMERIKIETE AUKOJO.
Laukuva, 'Paurages a p.

GyvenantijAmerikoje Szimkai 
te paaukojo 
litu Laukuvos

20
Szv. \ 1 neimi <> 

Paulieczio draugijai. I ž tuo> 
pinigus nupirkta namai uotui 
tingu seneliu užlaikymui.

tukstaneziu 
-s v. Vincent

PASZARO STOKA.
Krekenava. — Menka per 

imi 'motu derliu Kr< kenavie- 
cziai labai ntjauczia. Ypacz pa- 
szaro trūksta. Daugelis ūkinin
ku jau baigia viską suszerti. 
užtai nebrangiai parduoda gy
vulius. Su szienu kidk goriau, 
bet su Hzaudais tikra beda 
neiszpigo vežimėliui ąziaudu 
mokama 20-30 litu; szieno gali-
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU: Atszauktas Meksiko-

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W.» 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt

moteliu

geis-Rusisz»ki karsztuoliai 
darni praplatini lygias tiesas 

su vvrais tolimuose 
Bytuo.se, persitikrino, kad ne
galima inve.-ti nauju paprati
mu per naktį. Kada atsibuvo 
“Moteliu Diena,” Azia*tikines 
moterėles kurios paklausė boL 
szevikiszku paliepimu, ėjo uly- 
ezia be uždangalu ant veidu ir 
sieteliu ant plauku. 'Trys tokios 
“laisrvos” moterėles likos tuo- 
jaus užmusztos arti Taszkeuto 
per Mahometoniszkiis karsz- 
1 uolius.

Viena penkiolikos metu duk
rele tūlo bolszrvikiszko ured- 
ninko. Vazini Khone, likos pri- 
riszta prie stulpo prie upes ir 
užmuszlta akmenais, per palie
pimą Iczana, Maliometoniszko 
dvasiszko, kuris laike tojo bai
saus darbo palaiminėjo insiu- 
tusia minia kuri mete akmenis 
ant nelaimingo? mergaites.

Marhamle, Busiszka palicije 
surado paezia turtingo gyven- 
tdjaus kuris jaja laike prira
kinta su lenciūgais prie stulpo 
penkis met m, už tai kad iszejo 
aut ulvezios be uždangalo ant • “r
veido.

Ir tas viskas dedasi vardan 
tikėjime!

Dabar priimsim kas dedasi 
Meksike.

Meksikonai užmetineja kata
likams buk nepildo tiesu kas 
kiszasi uždarymu bažnveziu ir • • 
kitu bjauriu darbu kaip: kan
kinimą. Meksikoniszkii kan?i- 
viu, plakdami juos per padus, 
prispirdami .vaikszezioti ant 
inkaitilsiu akmenu, po tam in- 
ine.Mlavo in ugni sudegindami 

...... ■' Tolinus, sulaikė 
truki arti Lorado kuri apiple- 

ant $')(i,(MIU, laike szaudy- 
in i>asažieriu.s katalikai

laisvos

juos gyvais.

niszkas Ambasadorius

lt r

Wtfwttl Ii
5 »at

Esr-*
RS
JI

pasažierius
“Lai gyvena Kristus, * »

sze
ino
szauke:
karalius!

Argi K risi ūsas geidžia tokiu 
pasielgimu vardan Jojo? Ar 
lai tinka su Jojo mokslu “ 
Irk savo artyma kaipo pat 
ve?”

my-
s sa-

Su v. \’alstijose, kur apsigy
veno žmones įsz visu daliu 
svieto, g 
visokiu kalbu. Del daugelio tas 
yra paprastu dalyku. Bet ga
lima primint, kad ant ploczio, 
nedidesnių kaip valstis Kan
sas. randasi gyventoju tiek 
kiek vra New Yorke, Pennsvl- • • • 
vnnijoj, Illinois, Ohio,'Pexa.- ir 

gyventojai kalba KN 
Tiiom nepaprastu

žmones isz visu 
atima iszgirsti daug

Michigan, 
kalboms.
sklypu yra proviucije Bengal, 
Indijoj, kur randasi garsi pri
siuva Kalkuta.

l'iioin

Daugelis žmonių užklausia: 
*’Ar mirtis vra baisi.'” Sziuo 
klausymu susidomėjo visi pa
saulio niokslincziai, kurie ty
rinėdami mirsztancziu žmonių 
paskutine^ valandas, priėjo 
prie iszvados, kati žmogui mir- 
t i v ra 
mirti lengviausia, nes 
priesz mirti kai kurios kūno 
dalys apinirsztn ir paskutines 
valandos jam 

skenduoliai

Ar įnirtis \ ra baisi?

lengva. Senatvės liga 
lengviausia, nes dar

net malonios. 
Iszgelbeti Skenduoliai visai 
nebijo mirti ir pasakoja, kuo
met jie jau skenda, eina iii 
dugną, tai juos apima smagu
mo jausmas, kaip po sunkaus 
darbo gauna pasilsėti. Mirtis 
nuo szalczio yra taippat labai 
lengva ir skaitoma lengviau- 
sia. nes jis nejauezia nei skaus
mu, nei kaneziu ir sapnuoja 
malonius sapnus, daugiausia 
apie sziluma. Mums rodosi kad 
mirti yra labai sunku pleszriu 
Uvėriu draskymu, bet, kaip nu-

Likimo Paszaipele
------------ ..................................................:

Amerikas In ve d a
A*'

Francuziszkos Mados

Imt mums. Palauk. — Roli nu- 
e.jo.

Po valandėlės jis gryžo 
dviem karihis vedinas. Szie pa
milo Bali ir nunesze in pulko 
vežimą, o paskui nnveže in ka
ro ligonine.

♦ ♦ ♦

Lygiai po dvieju savaiczin 
įiepažinstainoji gražuole su sa
vo teveliu atvyko jn M. in tur
gų. Jai turgus rtųiejo, — ji bu
vo atsiunsta szio to nupirkti, 
Tas darbas jai labai patiko —- 
visada szypsodama, visados 
jno'kdamos ir lygi tąsi ir per
ka... Szi syki jP'buvo nepapras
tai linksma.

—'■ Sveika Jule...

Kerenskis, Kuris Gavo 
Per Žanda Nuo

MerginosTelefonus' Alt

jo. Roli kažka .
Prabėgo viena, antra stotis...
— Nuobodu... Uj u!.., —Su- 

sipurte Balys, 
pušrycziu

Lietuvoj^, M. stotyje, (> vai. 
ryte, priesz pat traukiniui isz- 
einant, 
lango stovėjo porele ir gyvai 
kalbėjosi.

Suaugės, kokiu 35 metu vy
ras, ilgais smailais ūsais, isz- 
blyszkusio veido, bespalviu 
akiu, paprastai, ’bet miestrsz- 
kai apsidaręs, 'kažka spigino 
prisikiszdamas savo draugei ir 
nuolat mandagiai linkeziojo ir 
szyptojo, szypspjo... Apie ta 
szypsena vertėtu placziai kal
bėti, bet tepaminėsiu tik, kad 
jis szypsojosi taip, kaip tesi- 
szypso seni viengungiai, norė
dami patikti jaunoms ir turtin
gom- mergaitėms... isz gražes
niųjų.

Tiesa, jo drauge buvo labai 
graži ir in aki krintanti 
pauksztele. Ji buvo aukszto 
stogo, gražaus 'kūno sudėjimo, 
augalota. Ji buvo auksztuju 
moterų eiles, no tu plokszcziu- 
ju, kurios, anot žemaieziu, kaip 
lenteles, bet isz augalotųjų. 
Galva auksztai iszkelta, veidas 
kuone klasiszkas; kasos, stam
bios ir gausios, 'bemaž iki ke
liu; krūtine graži, madų ir isz- 
tvirkavimo nesudarkyta; lie
muo — lieknas. Ji movėjo ner- 
tine kepuraite, vilkėjo juoda, 
gerai kirpta paltu, avėjo juo
dus ezebatukus ir riszejo... szil- 
ta sza'lika. Savo draugo kalba 
ji mažai tesidomino, žvalgėsi 
ir nesiszypsojo.

O draugas kalbėjo, linkezio
jo, szypsojosi.

Isz vagono pro Įauga kart
kartėmis žvilgterėjo jaunas, 
bet rimtas veidas. Kartais prie 
lango rasdavos ir antras vei-. 
das jaunesnis ir naivesnis, mi
si.- zypsodavo ir vėl atsitrauk
davo.

prie 3 klases vagono
Stop, siKjfekim
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Sztai naujos mados Franeu-
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pusryczni...
Ti’ecziojoj stoty Roli Vttiksz- 

te perono ir daircU. lieUiviu 
beveik visai nebuvo./Balys sė
dėjo ir vartė Vokiszko žurnalo 
lapus.

Suszvilpe.
Roli stovėjo tarpangy ir. vis 

kaž^kuY žiurėjo pro praviras 
duris. Galop uždaro ir pasi
traukė. Traukinys parietėjo...

Tuo tarpu atsidaro vagono 
durys ir hioina jauna, ankszta 
ir graži mergaite. Tai ji. Už
dariusi durk, žengia žingsni in 
vieila puse, antra in antra 
jeszKo nuoszalios vietos... Ba
lys vyptelėjo ir lėtai pratarė.

— Czia liuosa... -praszom.
To ir tetruko. Priėjo ir atsi

sėdo. O kai atsisėdo labai gra
žiai nusiszypsojo. Bet misi- 
szypsojo ne taip, 'kaip visos, o 
taip kaip ji viejia temoka. 
Keista ta jos szypsena! Visi 
žmones szypsosi, bet szypsosi 
ir szunys... Nora dyvu, kad no- 
kurie szypsosi taip pat, kaip’ir 
tie gyvulėliai... Ji szypsojosi 
minksztai, giliai, szirdingai! 
Jos veido bruožai visai skirtin
gai raszesi skruostuose, — ki
tu taip giliai, taip minksztai ir 
taip szcimyniszkai... nesiraszo. 
Jaunuolis, kurs jau sziek tiek 
yra susipažinęs su gyvenimu 
ir pamąstęs apie savo gusztc- 
le, ja pamatęs, inšivaizduotu ja 
esant keletos vaiku motina, 
linksmai ta paezia szypsena 
jiems besiszypsant, su jais vie
nu jausmu bojaueziaut...

Balys niekada dar nebuvo 
tokios nkates” palikes... Oh, 
kas jo galvoje susivijo! Jis 
žiurėjo in ja ilgu valanda, pa
raudo, užsimąstė; vėl žiurėjo...

A, sesute! Sveika,

I

**

-- ii, t II 
sveika! — Ji sutiko savo mo
kyklos dienu drauge.

— Žinai, 
prataro drauge — atveža nar
siausio gynėjo karsta... Eiki
me.

— Gerai, asz jau apsipir- 
kan, laiko yra. O kas tai Įieę 

.vienas? Užmuszo kas?
— Jis mano tėvelio gergs 

Buvo karininkas... 
geras, toks protingas! 
asz laikiau mano gyvo 

nimo laime, jei bueziau gale-, 
jus už jo iszteketi... Jis, daug 
mam le... Jo likis, kuri dar te- 
bevaldo jo tėvas, pats pavyz
dingiausias musu apylinkėje 
Jis dar studentas... Bet... ar tgi 
ne skaudu — mete viską, iš
vyko in fron'ta, o ten sužeidė, 
ir dabar... jo nebėra!

— Gaila! Žinai, kas 
nimi atsitiko! Asz priesz dvi 
savaites važiuoju in Sz. Prisi
kabino tas kvailas Motiejus — 
žinai, kur maluna turi, na tika 
beatsikraeziau! Paskui... vago
ne* sutikau žmogų, kuris visu 
kud mane nustebino... Juoka
vome... Asz jam pasipirszau! 
0, losziau role! Na ir paskui... 
paskui likome vagone vienų
jų... Jis pabueziavo mano ran
ka! Neganu to, žadėjo raszyti 
ir... Cha, cha, cha, pirszliais at-< 
vykti. Eicziaut. FFT, 
geras ir gražus...

Jos atsidūrė prie stoties. Czia 
stovėjo minios žmonių, 'būriai 
kariu ir eiles szauliu. Isz vi- apie

f

3 }LA’®-
Iii skubu iii stoti

Manuel Tellry, Meksikonisz- 
kas ambasadorius in Snv. Val
stijos, likos atszauktas per sa
vo valdžia už kokius ten nesu
pratimus tarp Meksiko ir Ame
rikos.

pa-

rodo buvę žveriu naguose žmo
nes, pasakoja, kad visai nebai
su. Garsus keliauninkas Afri
koje Livihgsonas karta
kliuvo in liūto nagus. Sztai ka 
jo
“ Liūtas
do ir pargriovė. Nuo to laiko 
netikėto 
ir nejaueziau 
skausmo. ”
ju t virt ina ta pat i.

Karo laukuose mirtinai 
žeisti irgi nejauezia skausmo, 
žmogui kulkos -perszantam, at
rodo, kad kas davė jam smūgi 
su lazda. Sunkiausiai sužeistas 
kareivis, nejauezia 
jis dar stoja kovoji 

anglį u

zhzki telefonai kokius pradeda 
investi czhniais Anmoriko. New 
Yolk Telephone kompanije in- 
vode juos jau nuo kokio (ai lai
ko, kurie yra daug parankesni 
už paprastus telefonus.

biczinlifd 
Toks 
Zinai,

A leki-audras F. Kertmski, ku
ris valde Bosiję po revoliucijai 
1917 mele, lankosi dabar Amė- 
rike. Laikydamas prakaFbn ne
šėmu New Yorke gavo per žan
du nuo merginos, kurios broli 
Keremkis liepe suszaudyt.

IĮ

IO

ra>zo apie ta atsitikima: 
zoko mau ant spran-

užpuolimo apsvaigau 
nei baimes nei 

Daugelis medžiolo-

iipjauczia

Dėkui tamstai, nepažins- 
tamoji bendrakeleive! Juk asz 
norėjau isz tamstos pasijuokti 
szi ryt...

Isz to... kalakuto! Cha
— atsiliepė ji.
Gal ir tai būti. Oh, juo-

AmMMIMh'

y

Ml-

skausmu ii‘
• ir s.zaudo.

Kai kurie augliu kasyklų 
darbininkai buvę sunkioje mir
tie.- padėtyje pasakoja, kad 
paskutinėje valandoje pasida
ro taip malonu, kad rodos; kgs 
tai nesza ant ranku po kvo- 
pianezius sodus ir Ino momen
tu užgauna žmogaus smagumo 
jau>ma.

i 4:40

EKSKURCIJA
in NewYorka
NEDELIOJ 3 APRILAUS

$4.00j^u^e^ai,as T^>et°s
Treinaa apleis Mahanoy
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:25 vai 

(Eastern Standard Time)

LeMgh^allerr
Railroad

FARMOS! FARMOS!

Nepirkit prastu ukiu kur pustyne- 
se. Norinti apsigyventi ant geru že
miu ir tarpe savu tautos žmonių, tai 
pirkit ūke Didžioje Lietuviu Ūkinin
ku Kolionijoj. Czia Lietuviai ūkinin
kai turi 4 draugijas, 2 svetaines ir 
bažnyczia, kas reiszkia tikra Lietu
viu apsigyvenimą.

Jau 47 Lietuviai yra pirkę ūkės 
per mane. Todėl ir szimet surinkau 
daugeli gražiu ukiu ant pardavimo. 
Asz kaipo seniauses ūkininkas szios 
apielinkes galiu suteikti geresni ir 
teisingesni patarnavimu negu mies
tu agentai. Del platesniu žinių raszy- 
kite ant adreso:

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17

(M. 29

Fountain, Mich.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

(•zbalsamuoja Ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo* 
szia nuo papraacziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius da) 
iafdotuviu, vąšeliu, kriksztyniu if
kitiems pasivažinėjimam*.

Bell Telefonas 1878-M

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas > 
Dentistas Mahdnojttje.

Ant antro floro KHne Batoro..Ant antro floro Kline Saioro. ■i* f

Roli,Klausyk, Roli, žiūrėk 
koks ežia tipas dailinasi prie 
tos jaunuoles, — tarė rimtes- 
ift'tis.

Senas, bet... kvailas!
Tuo tarpu pradėjo bruzdėti 

konduktoriai žibintais neszini; 
labiau supusz-kavo garvežimis. 
Ta nauja energija, rodos, rado 
atgarsi ir nelaiminga judi vien
gungyje! Jis dar nuoszirdžian 
linkeziojo, dar naiviau szypso- 
josi ir karszcziau kalbėjo, nors 
jo klausytoja lyg ne nesiklau
sė.

Suszvilpe.
Jaunuole inlipo in vagonu; 

viengungis innesze jos maža 
ryszuleli ir vėl pradėjo ir kal
beli ir szypsotis ir linkezioti...

— Ar daug pas mus inse- 
do... A, bus nuobodu! Vagonas 
tuszczias, nors pasikark! —Vėl 
tarė rimtesnis ir vyresnis Ba
lys. Roli nusiszypsojo.

— Galėsime ja insivilioti!
.Viekai! Kur ta seni su 

pretensiomis dėsi! Varna! Jai 
sunku buvo in musu kupė pa
taikyti! Varna! — Pyko Balys.

Jis pasiliko, nevažiuos... 
O ji... pati ateis!

— Niekai! Niekai, Roli! Jai 
paežiai eiti nepatogu... Ji jau
na mergaite ir dar... graži.

Tuo tarpu traukinys sujudė
jo. • ; .

Balys tyozia žiurėjo, ar vyks 
ar ne. Ir užtai jau gerokai trau
kiniui bėgant, atsidarė vagono 
durys ir nelaimingas viengun- 
gys dribte iszdri'bo žemėn... 
UO kad jis! Ne mirties nebi
jo!” O jis Užtraukęs skepetuke 
mostagai, mostagavo... Ir isz 
vagono niekas gaivos neiszki- 
szo ir jam niekas neatsako,

— VaVna! Varna! Varna!— 
Pyko Balys. — Sėdžiu sztai ir 
nuobuodžiauju, o kad ji butu, 
turecziau isz ko pasijuokti! 
Eik, žiūrėk kame ji!

— Sekanczioj stoty nueisi
me ir isztirsime.

— Kaip ežia asz eisiu! Ei- 
cziau, bet• 4 »

— Na, ateis ji pati...
— Niekai! Nereikia! Duok 

laikraszti. *
Balys pasięme iliustruota

drib te iszdri'bo

kates” palikes... Oh

Jam ir pasiinaiždiVioideali szoi- 
ma su ja ir ta jos szypsena vi
dury... Ir viskas?, ka jis buvo 
mattes ir svajojęs pirma, in- 
gavo kitokia verte jo akyse...

— Panele in Sz. stoti t — 
Paklausė Roli.

— Taip.
— Ir mes ten. Dar gerokas 

galas. Ar nenuobodu?
— Tai, kaip ‘czia pasaky

siu!... Ten mano vagonai 
ome...

C 4

luoja, kaip kūdikiai” — pa
manė Balys. Bet kad ir tu me
luoji, tai asz to... nebesupran
tu... 1

Ji pažvelgė Baliui in akis ir 
viską suprato Paraudonavo. 
Balys dar labiau in ja žiurėjo. 
Ir akimis juodu daug ko ap
kalbėjo...

— Ir ponai in Sz. stoti?
— Važiuojame. Et, juk mu

du juokdariai! — Važiuojame 
svecziuot’is! Rimti žmones taip

, sve-

o

uz-

Visos jaunos ir gražios me-

nedaro... Oh, svecziuotis 
ožiuotis!...

— Asz tamstų M. miestelyj 
niekada nematau.

— Jis galima dažnai sutik
ti. Juk tu, Roli, gerokai trotu
arus dildai savo pusnagomis?

— Asz? Kasdie asz po mies
tą! Olio!

— Ponas tamstos draugas? 
— Paklausė atsisukdama in 
Roli.

f — Taip. Nelab senai mudu 
buvova vienoj puotoj... Dabar 
važiuojava in sveczius... Mudu 
jauni ir gražus? Ai’ ne?

•— Jis ka'ip jiį bet tamsta... 
— Ji palingavo galva.

— Asz? Asz ,paprastas... 
Važiuoju in sveczius... Sakau, 
jeigu sveeziuotis vyks — saule 
vakaruose užtekės — lauk ta- 
mista piršliu.........

— Panele, duo'k mums savo
t

Su malonumu! — Ji isz-
adresą, — paprasze Roli.

ome isz savo ridikulio maža 
knygute ir paisziiika, parasze 
adresa ir padavė Baliui. Szis 
paėmė, ne neskaitęs, insikiszo 
*in kiszene. Jo veidas rimtėjo.

19 W. Center St. Mehanoy Oity^ Vokiau ž <M' insivepso- Valhnda visi-tylėjo.
s

STEBĖTINAS
PRANESZIMAS.

cha!..

kas...
Sekanczioj stoty Roli iszlipo 

ir kitame vagone pravažiavo 
kelias stotis. Balis, su nepa- 
žinstamaja likes vienas, dar la
biau ja susižavėjo.

— Asz tamsta pamėgau... 
Bet asz neturiu teises taip da
ryti ! — kalbėjo jis.

— Ponas nepažinstamasis, 
tarp musu juk tik juokai! — Ji 
vėl gražiai nusiszypsojo ir pa
mano,

viena indoniu ’laisžka...
Apie ka?

— Asz nežinau... Ar 
gyvenimą, ar apie mirti... Vie
nas isz dvieju... *

Indomu! 0 gal apie abu-

Balis

A

kad visai ne juokai.
Asz paraszysiu Tamstai

du?!

tarė

— Ne. Apie .viena.
Ji paraudo.

Asz daviau tamstai ad
resa... Asz sodiete, nežinau, gal 
tai labai didele ’klaida...

— Oh, kad asz galeeziau... 
kad galeczįau... Jo veide rado
si skausmo. Jis susimastė. Pas
kui sziek tiek pasikėlė, paėmė 
jos ranka ir pabueziavo. Pabu- 
cziaves insikniau’be in Įauga. 
Ji sumiszo, nes netikėjo, kad 
kas bueziuotu jos ranka...

— O sztai jau ir Sz.’
jis dusiin balsu. — Sudie. Asz 
tamstai paraszysiu.

— Kada, tamsta * 
vėl kartu ?

— Negaliu pasakyti...
Asz vyksiu pirmadienio 

7 valanda vakaro. Sudie.
— Sudie... —- Jis atvėrė du

ris. Ji iszlipo, nusiszypsojo, pa
žvelgė staczlai in akis ir lėtai 
nuėjo. Tame jos 'žvilgsnyje ma
tėsi klausymas, delko Balys jos 
nelydi, delko nenesze jos daik
tu, kaip tas nelaimingas vien
gungis, delko sekli, ne nesisto- 
ja...

vszi ? Gal

ina*

Anglekasiams ir visiems bro
liams Lietuviams, norintiems 
apsiyventi Chicagoje raszykiti* 
pas mane. Asz dirbau Jkas.vklo- 
se Iii metu, likau sužeistas ap
leidau ta darba ir apsigvenati 
Chicago. Esiu labai užganėdin
tas, turiu javo locna narna gra
žiausioj Lietuviu kolonijoj prii 
puikaus Marquette parko.

Patarczia ir kitiems broliam 
Lietuviams cza 
Miestas smarkiu anga 
niszkais budinkais ir tukstan- 
eziu mažesniu namu. Dabar 
yra proga 
naudoti insigyti nameli

>

apsigvent i. 
milži-

namu.
darbininkui pasi- 

arba
,, Narsus. J r J Jota kuriu verte kyla kasdien.

Saule”Asz pasiryžau per 
praneszti api<* szita dalyku sa
vo broliam Lietuviams. Raszy- 
kite nulodami stempu del pla
tesniu žinių.

A. Sieraiavieh, 
2553. W. ()!Mh St.

Chicago, Ill.

4 i

ANT GAVĖNIOS

Ik

line GRAUDUS VERKSMAI arba Pasi- 
budinimas prie Apmislinimo Kanczios 
Vieszp., Jezuso Kristuso, (pagal se- 
noviszka būda) ....

STACIJOS arba Kalvarija, Viesz., 
.... Preke 1 Qc

. .. Preke 10c

buvo ir užsieniuose, bet Jezuso Kristuso. . . .

daus keturi kariszkiai isznesze 
karsta. Orchestras sugrojo lai
dotuvių marsza. Kariai pager
bė. Žmones nusiėmė kepures. 
Nekuriu vefke.

Ah, žinai, — tese drau
ge toliau, — kad ne jis, prie- 
szai butu visa szi kraszta nua- 

... Jis suorganizavo didžiu
li pulką ir pats pirma eidamas, 
priesza nuveikė... Nors mus vi
sus itzgel'bejo, 'bet pati sužei
dė — suszaude kojas. Ilgai gy
dosi,
pi< )t-z dvi savaites mieste Sz. 
buvo operacija, nubėgo krau
jas ir mirė...

Minia pasuko in bažnyczia. 
Gražuoles tėvelis eidamas pro 

szali indą ve jai kažkokį lape
li... Ji perskaito, staiga persi
mainė, iszbalo, iszsigando... Jos 
krutinę smarkiai subangavo... 
Jos veide raivesi skausmo ver
petai...

II

MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurįneis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

576

pats... Oh, mano laime... 
< i

Šiitai jis raszo... jis.,, tas 
sztai: 

asz mirsztu... To pareikalavo 
tėvynė... ant mano kapo paso
dinio laukiniu rožių kerą...”

— Ir jo nėberak Ir jo ne- 
bet u lauksi u... jo... niekada...
KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu tint 
susirinkimu.. Preke - - - 25o.

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

........... i ~ ■■■■ i ■ ■ 
‘ T............. ......................... ... ....  ......... — »■■■! II. ! I *!■ ■» II l» '

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

— Roli — suszuko Balys, 
pamatęs ji perone 
arkliai?

— Yra pulko vežimas.

ar yra

Tur
T“

tu *

Mil

' . ..
MOT

Preke - -

, MAHANOY OtTY, PA.
$--------

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

m. * m. M * ' Ii— ' ■ * . i * * *

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,

Buma kas-kart anga didyn. Yra t
«■ « M > ' < ' « • W t • J _ ■ Ji

Baugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ii* czedina. Dėkite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. 

,a,,, tlIUU  mUii,

■ ■ ■■ 7 ■ . 'i " ■ , f

Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip viszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais . . i...............................$2.00

I

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai........ ................ $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....

No. 189 Vainikėlis, 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minksztl 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kblioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms....
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1,

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

No. 186

• • •• •

........ $1.50
katalikiszka

.$1.50

t
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Grovienes Szeszelis
»

Verte Leonai Vitkauakaa

III.
Kaip tiktai iszmusze vidu

nakti, visi insikankinusieji 
puotu svetainėje nusiėmė kau
kes.

Mare de-Kelius su neramu
mu lanke gryžtant namo jau
niki. Tuo tarpu kokios tai dvi 
jaunos mergeles pripuolamai 
atsidūrė, tame kambaryje, kur 
gulėjo grovas S.-Enžbnas.

Atidarė duris, jos pamate 
iszsitiesusi ant grindų ir ma
tyt, daugiau nebekvepuojanti 
kryžeivi ir pakele baisu riks
mą, in kuri subėgo visi maska
rado lankytojai ir ju skaieziu- 
jc ir L.-Enžano mergina. 1

Mare skubiai pasilenkė ir 
nuėmė kauke nuo jaunikio vei
do.

vy'kiui.
In treczia diena byla kiek 

iszsinarpliojo. Vaikszcziai, žai
dė už szv. Sulpicijaus kapiniu, 
rado ant kelio kauke, vaidinau- 
ežia miruolio galva, ir gabiai 
padarytus isz medžio ran'kos 
kaulus. Buvo aiszku, kad tie 
dai'ktai turi ryszi su vaiduo
klio pasirodyinu. Bet kekių 
tikslu buvo padarytas tasai 
maskaradas, iszszaukusis to
kias baisias pasekmes f Žinoma 
czionai negalėjo būti ir kalbos 
apie paprasta maskaradini juo
ką... Dabar skeptikai su pajuo
ka sake tikintiems:

— Truputi

— Dieve mano! Kas atsi
tiko?.. Filiberai! Filiberai!..

— Praszau, ponai praleis
kite mane! pasigirdo keno tai 
balsas minioj. |

Senis, astrologo rūbe, prasi-1 
stumdo per kavalierių ir poniu 
minia. Tai buvo daktaas Diu- 
ponszeiis, naminis S.-Enžano 
gydytojas. Jisai visuomet ne- 
sziojo su savimi nedidele vais
tinėlė.

— Nieko, nieko... Pažiūrė
sime, kas bus... Ligonis reika
lingas ramumo! Butina ji kaip 
galima greieziau nuveszti na
mo.

Grovas tucztuojaus buvo nu- 
vesztas in rumus, kame dakta
ras Diuponszelis vaitojo visus 
budus kad gražinti jam sąmo
ne.

Ligonis kalbėjo ka tai apie 
szeszeli savo žmonos, apie mi
ruolio galva.

Gydytojas iszpradžiu priėmė 
tai už karsztiniu kledejima. 
Bet kita diena jisai ingavo kita 
minti. Po visą miestą pasklido 
keista žinia, iszejusi isz dėdės 
Perreno karcziameles, kame 
abu nesziotojai buvo nuolati
niais svecziais.

Jonas ir Petras pasakojo te
nai, kaip pereita nakti jie at- 
nesze isz kapiniu in puota mo
teriške su miruolio galva ir 
po kiek laiko vėl ja nunesze in 
kapines.

Daktaras Diuponszelis davė 
žinoti policijai, perdavęs visa, 
ka girdėjo isz beprasmiu ligo 
nio kalbu. Avu nesziotojai pa- 1 
pasakojo taipgi visa, kas jiems 
buvo žinoma. Policijos virszi- 
ninkfts su keliais agentais, 
daktaru Diuponszel ir neszio- 
tojais nuėjo in kapines, kame 
Jonas ir Petras nurodė pamin
klo, szale kurio stovėjo paslap
tingoji ponia. ’ |

Tai buvo puikus paminklas 
ant szeimyninio rūsio grovu 
S.-Enžan, kame buvo palaido
ta ir groviene.

Kuomet visi stovėjo 
nesuprasdami, kas tai pastebė
jo mažuti szuniuka.

— Bet juk tai mylimasai 
grovienes szuniukas. tarė Diu
ponszelis. — Jisai žino, kad 
ežia palaidota jos mieloji po
nia. Grovas priesz savo naują
jį sutarimu kasdiena važinėda
vo czionai ir imdavo su savim 
szuniuika. Tikriausia, jinai už
bėgo czionai ir paleido nakti 
ant savo ponios kapo.

Szale mažo szuniuko paste
bėjo skiaute, iszplesta isz szil- 
kinio juodo rūbo. Niekas neži
nojo, ka ir pamanyti* 
skendo spėliojimuose. Skiaute 
delei viso ko pasiėmė.

Virszmiimtieji slaptingi reisz- 
kiniai Szv. Medardo kapinėse 

žlngeidavo 
gyventojus, 

'Ažanc buvo taipgi daugelis ti
kinėsiu in 
Jie sake: “ 
matote, kad vis tai tiesa! Pas 
mus kartojasi tie patys stebu
klai!”

Skeptikai, kuriems priklau- 
he ir daktaras Diuponszelis,

Paryžiuje 
Prancūzijos

nieko

Visi

visus
ir

dvasiu rodymas!. 
Na, ka f Dabar jus

kantrybes ir 
viskas paaiszkeš.

Ir tikrai, laukti teko neilgai. 
Ketvirtos dienos po invy’ko ry
ta, kuomet daktaras Diupon
szelis ėjo isz ruinu grovo. arti
mo beprotystei, ji einanti suti
ko ligonines gydytojas Sere- 

I nas ir suszuko:
—; O asz ėjau tamstos, ko- 

, lega! Pniszau tamsta greieziau 
in ligonine. Kaimiecziai atne- 
sze pas mane moteri, kuria ra-* 
do miszke baisiausiame stovy
je. Man rodosi, kad jinai turi 
bendra prie visos tos kvailos 
istorijos su vaiduokliu, kadan
gi jinai vis kliedi szv. Supli- 
cijaus kapinėms, ir mano, kad 
ja vejasi ir griebia ’kokis tai 
vaidudklis.

Diuponszelis paskubo kartu 
su Serenu in ligonine. Jie ineje 
in kambari. kame gulėjo ligo 
ne, szale kurios buvo slauge.

Jinai gulėjo karsztyj, ir isz 
jos lupu kartais girdėjosi be
prasmiai sakiniai:

— Vėl! Vėl!... Ko tau re;
O maldauju, pagailę' 

manes! Asz žinau: tu grovienr 
Bot asz nekaltr 

priesz tave... Tai vis prakeik 
tas szevalije!

— Sztai taip jinai 'kliede 
tarė ligonines gydytojas.

— Dabar asz suprantu vis 
ka, tyliai pasakė jam Diupon
szelis, — szitoj moteris tania 
vo inrankiu baisios intrygos 
Palaukite, asz •pasistengsiw is? 
jos sužinoti viską.

•Jisai paėmė ligones ranka Ir 
tarė:

kia ?..

S.-Enžan...

— Nelaimingoji, nuvalyki! 
savo sąžine pilnu prisipažini
mu, ir tuomet asz paliuosuosii 
tave nuo rankos vaiduojdio 
tave persekiojanezio.

Jinai su klausimo iszraiszka 
veide pažvelgė in ji.

— Tamsta buvai Sekmadie
ni nakt in kapinėse szv. Supli- 
cijaus, kaukėj vaizduojanezioj 
miruolio galva, po kita, juoda 
szvelnaus audinio kauke?

Ligone tylėjo, nuleidusi gal 
va.

Ir ten buvai sugriebta vidur
nakti vaiduoklio ranka?

— Taip, taip! su 
ežiu sudejavo ligone.

— Nusiramink, tai būvi 
ne vaiduoklis, o mažutis szu 
niukas grovienes de-S.-Enžan, 
kuris dažnai praleidžia nakti 
ant savo ponios kapo. Asz pats 
maeziau sekanezia diena ta 
szuniuka ir skiaute kuria jisai 
iszlesze isz tamstos drapanų.

Ligone ljfg kad susikaupė 
blaivose mintyse. Jos 
nuszvito.

— Ir tai tiesa? — užklaust1

iszgas-

veidai

jinai.
— Taip asz galiu inrodyti 

tamstai.
Jinai pravedė ranka pet 

kakta, lengvinus atsiduso ke
letą kartu, su dėkingumu pa
žiūrėjusi in Diuponszeli, tyliai 
pratarė:

— Asz iszpascfkosiu tams
tai viską! Buvo pakviestas po
licijos virszininkas, kurio se’k- 
retorius užrasze sdkanti paro. 
dvma:

“Mano vardas-pavarde — 
Fanszon Žadi, man 21 metas, 
asz artiste ir nuo vaikyste.* 
metu esu scenoje1. Už mano 
negražuma mane praminė pele 
da. Turiu gera baisa, asz dai
nuoju, .-zoku ir griežiu,’bet ne
tinku svarbiosioms rolėms. Iki 
8ziol asz loszdavau vien tik 
pktak mlszkines, biaurias ra-

f

KAIP ISZRODO RUMUNIJOS SERGANTIS KARALIUS.
Sergi 

veikslą nupicsze garsu.- Italiszkas artistas (iarzia isz Veneci
jos.

antis Rumunijos karalius Ferdinandas, kurio pa-

feerija, 'kurioje

Karta musu 
su 

kad
Diugasanas 

ir paskelbė,
Jis pada-

mes statėme 
asz losziau role vaiduoklio su 
miruolio galva.
direktorius 
szauke mus
jis piniginai suiro.
lino tarp musu savo paskuti
nius pinigus, ir mano daliai 
teko 7 lirai, tuo tarpu kaip asz 

skolinga vieszbuczio 
kame asz gyVe- 

Asz atidaviau 
gautuosius pinigus semininkei 
ir prasziau palaukti 
Bot jinai insiszukavo, 
dama pasodinti mano kalc- 
jiman, jeigu per valanda asz 
nesumokėsiu likusios skolos. 
Pgą mane daugiau nebuvo m, 
vieno su, o pagalbos laukti ne
buvo isz kur. Tuomet asz nu 
tariau nusižudyti ir nubėgau, 
prie upes. Bet tenai mane ape
inu baime — ir asz nu klampo
jau atgal, sugalvojus geriau 
pasėdėti kalėjimo. Kuomet asz 
baimingai inejau pas szeiml- 
nįpke, asž radau ja visai kita. 
Jinai linksmai tarė man*

— Viskas susidarė geriau
sia! Pas mane buvo direktorių* 
Marselo teatro; jisai mate 
tamstos loszima ir liko nuo jo 
stovyje aukszcziausio pasigė
rėjimo. Jisai nori pakviesti 
tamsta.

4<

nas: pirma — kapinėse, antra 
— baliuje, ir treczia vcl kapi
nėse: visa tai užims nedaugiau 
valandos.

“Isz karto asz labai i'szsi- 
gandau, bet jis nuramino ma
ne:

tai

buvau 
szemininkei, 
nau 86 livrus.

likusiu, 
grasi lie>

— Nebijok, tamsta, 
maskaradinis juokas, nedau
giau. Betgi jeigu jis pavyks, 
tamsta gausi tukstaiiti livru ir 
kasmetine pensija dvieju szim- 
tu livru, su 'sąlygą laikymo pa
slapties.

“Pažadejmai buvo perdaug 
viliojanti, kad nuo ju susilai
kyti, ir asz sutikau.
jis eme mane mokyt mano ro
les* Asz. . pęjyalejg.u..sulo$zii 
priesz grova S. Enžąna'vaiduo
kli jo žmonos. Szevaljc pripuo
lamai’nugirdo paszpekesi gro
vo su jo žmona priosz dvejetą

. T . • 1 i TL

Tuomet

t

metu. Asz turėjau, dėlei pilno 
apgavimo grovo, 
tuos žodžius. Asz sėkmingai at
likau savo role. Bet gryžus in

pakartoti

jisai

Jisai

negu

Asz buvau ir nustebinta, ir 
nudžuginta ta ja netikėta per
maina aplinkybių. Szeimininkf 
nusivedė mane in gretimąjį 
kambari, kame asz pamaczian 
gražu jauna žmogų, kuris grei
eziau buvo panaszus in kara- 
lisziku rumu kavalierių,
iii teatro laikytoja. Jisai davė 
ženklą szeimininkci prasisza- 
linti ir tarė man:

— Asz buvau teatre. Tumi 
ta stebuklingai suloszei 
role. Tamstos balsūs man ne
paprastai simpatingas, jisai 
primena man baisa vienos ma
no pažystamo?', kurios jau nė
ra pasaulyje.
tamsta, 
ūkola ir, virsz to, tamsta gausi 
tris szimtus livru. Ar nori 
tamsta ryloj pat važiuoti su 
manĮm ? Vežimas pas mane itin 
patogus.

‘ ‘ Asz priėmiau jo pasiulyma 
su aszaromis dėkingumo. Kita 
diena mes i&zvažiavome, bet 
ne in Marseli, o in mažute pili 
Villniova. Kelyje jis man pa
sakė šokanti:

— Asž szevalje de S. Enža
nas, netikras brolis grovo de S.

savo

Asz kviecziu 
užmokėsiu tamstai

Ar

Enžano, kurio titulas ir dvarai
sulig instatymu pereina man, 
jeigu jisai mirs be inpediniu. 
Bet dabar jis nori vesti, kas 
aisžkiai eina griežtai priesz 
mano reikalus. Asz noriu su
daryti viena dalykėli, delei

trauke peczinis, bet nerasdavo ganas ir vaiduklius. Musu tru- kurio asz pakviecziau tamsta;
i^zuiszkiiumo ^lepiniiiKnni iii- pe lonze netoli Ažano. Tenai Tarautu teku-wulo»zti triij H«e-

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS '

>, «■ ■ ... •* ; •'

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKGS IŠtORIJOS
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslą

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issmargintais Vynzait
704 Dideliu Puslapiu.

- l

8ZTAI KA RABZO ISŽ LIETUVOS 
APIE 8ZITA KNYGA

Turtinti*

Qerbem&Mli TAmlst<i:-~
Sulaukiau nuo ju»U alunczlamo* 

matio vardu knyga 
Noktu ir Viena” ui kurta tariu
■zl rd Inga aczlu ir labai džiaugiuos’ 
kad tokia knyga kaip ' “TUkatknth 
Naktų ir viena” apturėjau, nėn mat) 
labai yra žlngeldu ekaltytl vleoklo 
iBtorlJan, Jaa skaitydamas Del nepa 
sijunti kaip laikas szveutal ir sma
giai prašina. Ari vlniema llnkėczlkv 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nei ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
parolrszti Ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukta.

Su pagarba, A. ZOKA8
18 d. Gegužio 1921m.
D v. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgj galima

Preke knygos Amerike $2.00ja nusiusti jn Lietuva.
Preke knygos in Lietuva au nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCPxKAUSKAS OO MAHANOY CITY PA
■ ------------------------------------- ------------------------------ . ------------------------- - —>   ---------------------------- ------------------ _ ■ —

PAJESZKOJIMAL
Mano pusbrolis Antanas Ta- 

mosziunas paeinantis isz kai
mo Nibrių,
Vilniaus gubor. Taipgi mano 
draugo Povylo Rogcviczinits 
isz Vilniau® guber. Kitados g}r- 
veno Shenadori po tairt iszva- 
žiavo in LaXvrenco, Mass. Mel
džiu atsiszaukti ant adreso.

Joseph (IrigaB,
129 E. Lloyd SU; ' 

Shenandoah, Pa.

Jezno parapijos,

t. M.28)
z ■.

REUMATIZMAS
Skausmai greitai palengvina

mi su Red Oross Plaster

i

■
' pj 1

.■■i

4

*

kapines man pasirodė, kad vai
duoklio ranka pagriebė mane. 
Tuomet iszgastyje, graužiame 
sąžines, asz leidausi bėgti, ne
sulaukus Szevaljc, norėjusio 
manes užvažiuoti. Asz atėjau 
savin miszke, 'kame ir 
mane gerieji kaimiecziai.

In tolimesnius
Fanszon' Žadi davė tikslius de
talius atsakus, taip kad visos 
abejones dingo.

Szevaljc de. S. Enžans buvo 
žymus ponas, kurio nebuvo ga
lima iszszaukti teisman be ka 
raliszko paliepimo.
praneszima karaliui arba, tik
riau;
Fliori, kadangi jaunasai Liud
vikai XV dar neužsiįminėjo 
valstybiniais reikalais.

Fliori atsiuntė paliepima 
aresztuoti Szevaljc, bet szis, 
praneszes policijai, pabėgo 
Ispanijon, o isz ten Vakaru In
dijon, kame kaip girdėt, ir žu
vo.

Faszon Žadi nusikratė nedi
deliu laikotarpiu patalpinimo 
darbo name.

Grovas S. Enžanas, dėka la
bai saugaus slaugymo ir suge
bėjimo gydytojo Diuponszelio, 
greit pasitaisė. Jisai, vede Ma-

ra d o y >
(klausimus

Nusiunte

pirmajam ministeriui

praneszes policijai,

re de Kėlus ir gyveno laimin
gai, nekliudomas jokiu vipsz-
gamtiszku pasirodymu. Vienas 
jo ainiu, pulkininkas S. Enža
nas, tarnavo prie Napoleono I.

Galas. ,t

TKASKAtSKAS
! Ą

w. 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1U3 MAHANOY CITY

1 l. . ■ iŠ ‘ ^iTWrY
Laidoja kunus numirėliu.• ... . >

o ,<A••l«
k w < , , -

■"'‘’■įži

Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tln|ii, vesellju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mnhnnoy City, Pa.

\ r

Konia kožnam mieste 
žmonių tokiu yra, 

Ka su savo dukroms pasigiria, 
Juk ir kupezius give ta vora 

' savo,.......
Parduoda, jai tik kupeziu 

gavo.
PlymCntc yra ir tokios

‘ ' mamules,
Ka iszaugsztiną savo dukreles, 

Tai moteriukes negražu, 
IszFodo suvis prieszingu. 
Geriau kad tegul dukrele 

namie sėdi, 
Tegul triusesi, to nesigėdi, 
Darbszios mergicos niekas 

nepeikc, 
Ba kožnam vyrui geros 

gaspadineles reikė. 
* * ♦ I

Szenadoryje randasi 
girtuokliai, 

Lietuviszki nevos Anglikai, 
Pas ’kuriuos grinezioje 

nesavam, 
Pilni kampai vėmalų.

Mat, koki gaspadoriai, 
Toki ir burdingieriai, 

' Gere visi naprapal, 
Svetimas net ineiti negal, 

Tuojaus apspinta girtuokliai;
.Kaip koki pasiutėliai, 
Neką žmogus padarys, 
Turi bėgti per duris.

Badai vienas yra labai 
mokytas;

Ant visokiu szelmyscziu 
iszlavintas,

Daugeli klasu jau iszejo, 
Bet jokio mokslo užbaigt 

negalėjo, 
Mokytas mat, bet kiauliszkai 

pasielgė, 
Ba griebe moša su sauja 

ir godžiai valgo, 
Tuom susi'bjaurinn.labai kiti,

Pradėjo mokslincziu barti. 
Jisai pradėjo po stuba 

skereczioti, 
Norėjo koteliam su kuloku 

t 1 užduoti, 
Isz ro kilo musztyncs, 
Ir pas vaita tasynes;

Ne sziaip no taip nusibaigė, 
Ir ant kasztu užsibaigė. ’ 

♦ » ♦ I
Luzcrnos kontre mergužėles, 
Rūdos esate noiszmaneles, 
Kad ant balių nepadoriai 

apaieinat,

Nuo auztriu, peilio akaiismu, ntsth 
pusios, niekad nebuifdaiao* .reuma
tizmo tfelos, pagclba, kurios ligoniai 
nori, tamsta gali turėti. Prastu bud u 
uždek Johnson's Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. To
mistą busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kuri atnesza be
veik ūmai.

Nežiūrint kokius gydymus tamsta 
emei bejeszkodamas palengvinimo 
nuo rcumatiszko nesmagumo, nepa- 
mirszk ir užsidek szita sena isztiki- 
ma Red Cross Plaster. Jis sziido, ir 
palengvina skaudamas vietas, sustab
do skausmus ir gėlas, apgali uždegi
mą ir iszvaro skaudėjimu isz sutinu
siu skaudamo kūno vietų ir susijun
gimu. .Jis szvelniai masažuoja kuna ir 
jo gydymas nuolatos buna szvarus.

Tamsta gali kirpti plasteri irt for
mas ir pasirinkt diduma, kad tikrai, 
tiktu ant neduotu vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmu ki
tai dienai. Tamsta gali gauti skubu, 
tikra palengvinimą areziausioje vais
tinėje, jeigu praszysi del didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

CAPITAL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <623,858.61

cziancziu” gauna.

Kaip muses prie baro 
prilimpa, 

Prisipūtus gerymais vos 
paeina, 

Po tam vemti laukan eina, 
Katras prie baro neveda, 
Tokios papuola in beda. 

Ka josios po tam iszdaro, 
tai vajei, 

Bjauru pasakyti, net mane 
ima szirpuliad, 

Badai viena save supredentu 
• praminė, 

Doras merginas prikalbinėjo, 
Kaip ten daryti, rodą 'davinėjo.

Motyneles isz to džiaugsma 
turi, 

Ant apsiejimo savo dukrelių 
nežiūri.

Da priesz svietą pasigire, 
Mano dukrele tai fain, vyre, 

Kvailius apgauna, 
•Kada tik “
Oi motinėlės, negerai darote, 

Kad savo dukrelių neiszbarate, 
Arba in kaili gerai užduoti, 
Naktimis vaikidtis neduoti, 
Sunkiai už tai atsakysite; 

Jaigu dabar juju nemokysite.* e *
Da daug naujienų turiu, 
Kuriu sutalpyti negaliu, 

Dieve duok, kad nors karta 
• pasibaigtu, 

Moterėlės ir vyrai kitoki 
protą gautu.

Juk jau nevos biski.susivaldė, 
Jau sziek tiek atsįbelde, 

Bet da nemažai vandenio 
nuplauks,

Kol nekurios mamužes protą 
gaus.

Tai ir bus gana, 
Kūmas turi szalti, tai stena, 

Reike ji atlankyt, 
Munszainute suramyt, 

Mat pa&irengės in kelione 
Nes del mudviejų nėra 

malone, 
Turime ir per Gavene keliauti, 

Niekad nesnausti.

>

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviukas Skvajeris

■.............................- "■

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigius 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

....... .... <,................................. . ...’„L,.

-r. . .. i ■ t '

Mes Duodame
... ' ■ . J

Patarimus Dykai
............ .

Kas turi lotus ar namus 
nusipirkę Youngstowno, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mes 
teisingai patarnausime.

t
i Mes kalbate lietuviszkai J

C

1

Ar taii jaunoms merginoms
1 " ■ . f

p'ritinKM; t?

i4 
t

J. P. Sabel Realty Co. 
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOU|fflBTOWN, OHIO

Mokame S.czia procentą ant 
•□dėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie juio pinigu t Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis

H. BALL, Prezidentą*
G. W. BARLOW, Vice-Pre»
J. E. FERGUSON, Kai

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta it 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

GYD1K1S SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso' žmogaus krauja nuo 
visokiu ilgu. Mes užlaikome įvai
riausias Žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietEjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu isagasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, srirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užslsenejuslo kata
ro, balt-liges ir 11 po 85c. pakelis, 
{eigų kenti koki nesmagume isz vlru 
minėtu ligų, tai greiczlaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didystė Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztals apdarais po <4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite Visokiu žolių Ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ji! musu žolėms po visus lietuvisakus 
kolonijas. Adresavoldte sziteip:

M. ŽURAFTIS,
Spencerport, N. Y.

kolonijas. Adreaavoldte Kitaip: 
r

26 Glllet Rd.

« J
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ŽINIOS VIETINES

'Ilk fa — Readingo kasiklos pra
eita savaite 
dienas.
los iszdirbo ketures dienas.

Gerai pažystamas 
siems kongresmenas G. F. Bru- 
mas isz 
puiku “džiaba” 
kuri ji paženklino advokatu 
prie Suv. Vftlst. ambasado
riaus Brazilijoj su alga $16,090 
ant meto.

— Ashlando ligonbuteje ki
jo nersiu strai'ka kada Miss 
Hassenjager dažiuretoja buvo 
priversta padėkavot i 
dinsta isz priežasties 
pasielgimo su norsems. Su da
žiuretoja taipgi padekavojo už 
dinstus ir josios trys assisten- 
tes. Gerai padaro direktorei 
kad paliepi* dažiurotojai nesz- 
tis kitur, nes paprastos norses 
buvo po josios padu nuolatos.

Ida Klimiene, taipgi va
dinama Whitenight, 
vosi in rankas valdžios, kuria 
agentai aresztavojo Nescopeck 

už prikalbinėjimą 
mergaieziu in paleistuvystes 

.Jersey ir kitur, 
likos

iszdirbo tik tris 
Lehigh Valles kasik-

y f • 1 i 'M

VI-

Pottsvilles, aplai’ke 
nuo valdžios,

už savo 
rūstaus

vela ga-

v

’ r”
*X’| lioi

I >

1 I

I 
i 
i

>

*

H!«

I

M.

ana diena

‘W ir 
arosztavota 

bet 
taipgi koki laika

I3A-730 M
.j. u l”!i

>Wl*' '*,|W J ", .1." I lf '

b 'C )I .

ne .1 !•*>
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SAULE

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

se Utarnihke ir uždėjo Vyežiu
kam teismo leszn po $.50. Prie 
to t e i se j a s pa sa k e: 
Bolszevikai,
Rusijon, ar czia ramiai gyvent
ir duot parapijai bei 
ramybe ?”

“jus — 
ar norite važiuoti

'kunigui
_ 'y.

tik

Ve-

tris vaikus

Cleveland, Ohio, f Czionais 
mirė Nedėliojo, 20 Kovo, Jonas 
Frankas, kuris sirgo apie de
vynis metus rumatizmu. 
lionis paliko dideliam nuliudi- 
mia savo paezia,
ir seserį czionais. Laidotuves 
atsibuvo diena 23 su pnmaldo- 

Szv. Jurgio bažnyczioje 
ant kuriu .dalybavo daugelis 
žmonių. Buvo tai žmogus gero 
budo, teisingai ir mylėtas per 
daugeli žmonių kuria ji paži
nojo. Prigulėjo prie Szv. Kazi
miero draugystes.
liudus bzeimyna ir Suszinckai- 
sudeda knrszta padėka visiems 
tiems, kurie dalybavo laidotu- 
vesia.

mis

Likusi iiu-

Chicago. — Kovo 19 diena 
A. Ziinanto, namuose, 6728 So. 
(’ampbell Ave., Ant Dru'ktenis, 
kuri's buvo pas Zimantus ant, 
burdo, kėsinosi skustuvu pa
pjauti Zimofito žmona.

Pirma pagelba nelaiminga
jai suteikė Dr. Thomas.

Zimontiene, keliu vaiku mo
tina, randasi kritingame padė
jime. Pabėgusio niek'szo polici
ja stropiai jesz/ko.

Kivirczai, sakoma, kilę del 
Zimanto vaiku. Mat, Zimontie
ne dienomis dirba ir 

apie 4 valanda

Worcester, Mass.

Isz Lietuvos.
1 4 / 1 Iii

(Nuo musu korespondento V. G.)

PLECZIASI RADIO.
Lietuvoje, ypacz sziuo laiku 

žmones kiek susipratę pradėjo 
taisytis radio priimtuvus, daug 
jau turi miestuose; kaime nors 
mažiau, bet ir te gan daug su
lyginus su pereitais metais.

Vidutiniai radio priimtuvu 
Lietuvoje ant 100 žmonių, par
eina
ne
<
ju«S

PADEGE SPAUSTUVE.
Sz. m. Kovo men. 11 d. 4:35 

minute ryto ‘(Varpo” 
spaustuve Kaune Laisves Ale 
jo 60 Nr. isz'tiko nelaime, neži
nomi piktadariai pa < Įėjo i • ♦ • <

B-ves

ANKSTYBAS PAVASARIS.
Lietuvoje 'pavasaris prasidė

jo pabaigoj Vasario menesio, 
dabar jau szilta, vyturėliai 
gieda, pempes parlėkė, kai kur 

, upes pat vi n u-

----------------------------- ----------------------- -- ---------------- --

Katalogas Knygų

ir

- Pereita 
savaite mirė szie Lietuviai:

Antanas Gerulis staiga mirė 
savo namuose.
buvo palaidotas užpereitn 
vaite.

Bronislavas

gryžta 
kada 

sugryžta isz mokyklos ir vai
kai.

namo

I - I).

Velionio tėvas
sa-

urvus N< 
Klimiute 
William>porte 1925 mete, 
pabėgo. Ji
gyveno Rochesteri, bet pasku
tiniu laiku trankėsi po szia ap
linkiniu gyvendama ant She
nandoah Heights koki tai lai
ka.

— Miesto policijų arcszta- 
vojo iv nubaudė ana diena apie 
30 autoiiKKbiliniu prasižengėliu 
kurie mano, kad jie gali apžio
ti visa svietą ir pasiutiszkai

22 
Bostono 

pasisveeziuot pas savo dede S. 
Kotoni, mire staiga.

Stefanija Guldene mire Rut
land Stati* Sanatorium, sekant 
ilga liga. Pali'ko vyra Vinca 
Gabi ir tris vaikelius.

V. Borisu, 7 metu

()lszauskas, 
metu atvažiavęs isz

— Kazimiero Prosevicziaus, 
W. 39 Place, naszle 

dviem vaikais per teismą lai
mėjo $22,500 atlyginimo isz 
Grand Trunk Western geležin
kelio 'kompanijos.

2952 T su

-- 6-------
1924 mete 

tos kompanijos instaigose žuvo 
Kaz. Proseviczius.

2 - 3. Ti’k la’bai pasipikti- 
kai kurie žmones, kad ne- 

luoda klausyti kalbu isz Rosi- •/
nes tuomet isz Kauno sto

ties leidžia kažkokį bildosi, ku
ris trukdo girdėjimą.

NUŽUDYTA 70 METU 
SENUTE.

Kovo 6d. Panevėžio apskr. 
vai.,

kiemi rastas lavonas pil. Luip- 
keviezienes Liudvikos, senumo 
70 metu amžinus. Lavonas bu
vo paslėptas klojime, kuri spė
jama buvo nužudyta spragilo 
buože suduodama galvon.

Piniavos Vežiunu vien-

Pali'ko

()

"o
i .>

kelines

Coal Dale, Pa. f Senas Ma- 
hanojaus gyventojas, Kazimie
ras Raslaviczius, mirė czionais 
25 Kovo po ilgai ligai. Velio
nis gimė Lietuvoje, Dauksziu 
parapijoj, Panausųpiu kaime, 

nn-te, atkdliaudamas in 
1882 mete kur pirma

NEDUODA RAMUMO 
GYVENTOJAMS.

Akmeniai, Šeiniu apskr.
atsilanko Lenku 

Sziu metu Vasario
5 diena II valanda nakti atsi
bastė du 
klausdami 
cziau's'ko pavogė 
marszkrniu.

Czia dažnai 
karovibai.

po matot i garniai, 
spaustuve apie du kilogramu sies, ledai baigia eiti. Vienu žo- 
pirksolino (tam tikros sprogs- dzin, szilta 

medžiagos) pabėgo, 
dar nesurasti. Po to

taniosios 
kurie
iinarkiu trenksmu .sprogo du 
jos. Narna apėmė ugnis; bet 
gaisrininkams 
kailis)
Nuostolio padaryta labai daug, 
kurio dar nežinoma, net neap
skaityta. Du namo auksztai 
visai išgriauti, rnaszinos dali- 

, sienos suski-

nesurasi i.

smagu ir ramu.

KOKIA NAUDA TURI ISb 
AUTOMOBILIAUS.

1

(paszarinin- 
teko užgesinti

imi iszdra'.-'ky'tof

Antanas; — Jaigu turi savo 
agni, atitomobiliii, tai skaitykis ] ric 

laimingu žmonių.
Mikas: — Kur Tau, žmogau! 

Asz turiu automobiliu, o bet 
velnias isz to, ba jaigu auto-

i*

No. 100 Tūkstantis
Viena” putki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmarglntais 
viražais. Didumas knygos 9V* per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 3Se

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa-

Naktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

704

audeklines

r

■jt

mobilius nesiranda garadžiuje veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c 
lo ir spaustuves reikmens, kai ant pataisimo, tai nsz guliu h 
kurios sudega. 'Szioje spaustu- gonbuti, kada 
veje buvo spaudinami Lietu-! galeezia važiuoti, tai vela ran 

(gazietos) dasi ant pataisimo, o'kada jau 
t i t • i I 1 • > • •

pa sveiks! u ir

lai k raszcziai
Lietuvos Žinios, 

Ūkininkas, 
venimas 
Žmones 
faszistai, net jie neužkenezia 
pažangi uju laikrąszcziu.

NUSISZOVE VAIKINAS.
Vasario

VOS
< (

M H

pasiūti 
varvti automobilius. •

Praeita Subatos ryta apie 
penkta valanda, kilo ugnis ant 
East South ulyczios, name pri- 
gulinczio prie .John Tnlin, ku
riame gyveno Framu Koezar ir 
.Joana Burke’iene, kuris konia 

sudegė o 
kuriuose gyveno 
ir Taino&'zitis Veng: t. Po keliu 
valandų laiko pasisekė ugnage- 
siams užgesint 'liepsna.

visas artimi namai
Lena Foster

dukrų] 
Izabele mirė, ilgai sirgus.

Adomas Kuczinskas 
Water St. sumanė patrumpini

lain tikslui pavartojo 
kiszenini peili. Bereždama> 
audeklą, jis taip snjarkiai insi- 
pjove koja, kad reikėjo ji nu
vožt in ligonine. Kita syki Ku- 
ezinska's heabejo nusimaus 'ke
lines norėdamas jas 
pint, ar nusius kriaueziui.

Detektvvai suome Juozą 
Dusevieziu 12 metu nuo 1 La 
martine St., kuris prisipažino 
papildęs bent 18 vagyseziu sie- 
kianezin $500 pinigais ir $600 

Inejes inrasztines ar 
prisitai- 

gn krop-

czekiais. 
k 1 tas

peili.

kuris

pat rum

Lenku 
rubežiaus.

nuo
I r kada I ienis

at si lankymams bus galas.

kareiviai, 
Slan - 

I vorus 
j u

17

Se redos

ANT RANDOS AR 
PARDAVIMO.

Farma 20 akeriu viena myle 
nuo E. Mahanoy Junction. Na
mas, tvartas ir visztinyczia 
Galima pirkti ar parandavoti. 
Kreipkitės ant adreso:

Ema R. Brasefield,
109 N. Main St., 
Mahanoy City, Pa.

DEL RUKANCZIU
DYKAI siuneziame praba puikio 

tabako. Kreipkitės pas mus.
Europa Book Co.

57 Dcy Street, New York, N. Y.

ANT PARDAVIMO.

ir

namas prie 52S \V.
Teipgi namai ant 

dvieju sz4»imynu ant kito galo 
loto.
preke. Kreipkitės

Walter Zetuskev
300-302 Zet nskey Bldg.

Frackville. Pa.

Biznavas
Centre St.

Parsiduos už prieinama 
ant adreso:

t.f.)
ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524 W. Ala- 
hanov St. ir 525 W. South St. 
Atsiszaukite ant adreso:

526 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa.t.f.)

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

P1TTSBURGA
NEDELIOJ 3 APRILAUS 

$5.00 ln ten ir adgalios 
i i 

Tikietai bus geri ant terino kuris 
laže i h isz Mahanoy City 9:45 vai. 
Subatos nakti 2 Aprilaus. Pribus 
in Pittsburga 8:15 vai. Nedėlios 
ryta 3 Aprilaus. Grįžtant apleis 
Pittsburga Nedelioj 3:55 popiet.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

instaigas, jis 
kines pavogdavo pini 
szelius. Vagystes prasidėjo 
Birželio menesy pereitu metu, 
ir ti'k dabar kaltininkas suse’ 
tas. , — A. L.

Vagystes
u,

K i
Wilkes Barre, Pa. — ’Parpė 

vietos parapijom! užvirė tokie 
nesutikimai, 'kad in ju
gus prisireikė kviesti policija 

Vvėžius fe

mit in-

*) 
o diena Rusz-

arcsztuoti karsztus 
kuriuos teisėjas iszvadino Bol- 
szevikais ir grasino deportuoti 
in Rusija.

Parapijos mitingas buvo su
šauktas Kovo 1
kio svetainėje 314 E. Market 
St. Snszauke mitinga taip czia 
vadinamas “A’ycziu genero- 

Kvietimo plakatuose bu
vo sakoma: “
k imas Wil'kes Barre Lietuviu, 
kasi ink musu szv. Trejybes pa
rapijos padėties. Tie, kurie my
li tvarka ir teisybe, privalo 
atsilankyti; ežia bus riszamas 
klausimas kaslink musu para
pijų? skolos, kuri jau kelintas 
metas ant vietos stovi.

V veži u
las.

Svarbus susirin-

nariu

pra-

Kur 
musu parapijai verta Imt augt: 

skaitliniu, eina mažvn. 
Taipgi bus kalbama apie tuifs 
parapijomis kurie buvo
szalinti isz parapijos neteisin
gu būdu.”

Mitingui buvo gauta valdžios 
leidimas, ir ji vede Jonas J(*so- 
nis, senas Vycziukns. Kvietėjai 
sake nori parodyti 
stovi, nęs kunigas 
atskaitų.

! raut, pasirodė policija, kuri la
bai sznairavo in mit'uigininku* 

!o užuakalvi policijos stove.].

parapijas 
neduodąs 

♦Jau mitinga atida-

užpakalyj policijos stove,], 
kunigo Paukszczio jėga. Kaip 
tik atidarė mitinga, tuojaus 
policija griebė pirmi ui n'ka už 
plau'ku in grindis ir pradėjo 

'minioti, o paszaline armija tat 
kitus pradėjo muszti, net ir du- 

į rys užsikimszo ir krauju buvo 
pilna sale. Žmogelis, sales 'sa
vininkas, paskui turėjo darbo 
i szmazgo t i suk r u v i n t as 
dis!

Keletas buvo aresztuota 
ta Pirmadieni teismo nebuvo, 

'tik neleido do užstatu: bet tai-

grin-
I 
11

1802
Amerika 
apsigyveno Mabanojuj, po tam 
apsigyveno (’oal Dale kur per
gyveno 21 metus. Paliko dide
liam nuliūdime paezia Marijo
na, viena vedusi snnu Kazimie
ra ir viena anūkėli.

Laidotuves atsi'bus
ryta su bažnytinėms apeigoms 
Szv. Jono bažnyczioje prie ku
rios velionis prigulėjo. Dauge
lis pažinstamu ir giminiu da
ly baus lai do t uvese. .M * .

Lai i ilsisi senas gyventojas 
szaltoje žemeleje kur tiek me
tu pragyveno Ir lai Dievas su
ramina jo likusia nuliudusia 
szeimvnelc.

Reike primyt kad a.a, Ras- 
laviczim buvo pirmutiniu skai
tytoju “Saules”
uždėjimo kuria skaitė lyg pa
baigai savo gyvenimo.

Buvo jisai gerai žinomas del 
Mahanojiecziu 
tarpe juju 23

nuo put (josios

ne.t pergyveno
metus.

Paskutines Žinutes.
11 Scranton, 

Coal Co. brokeris sudegė 
kibirksztios praejnanezios Io 
komotivos. Ugnis padare ble- 
des ant 60,000 doleriu.

•11 Wilkes Barre, Pa. — Ri-. 
nalda Capellini prezidentas 
anglekasiu distrikte 1, apsirgo 
pavojingai plaueziu liga kada 
lankėsi ant susirinkimo Fila
delfijoj.

U Plymouth, Pa. — Per su
stojimą Nottingham kasyklų 
ant 11 dienu, apie 1,000 darbi
ninku likosi be darbo.

11 Washington, Pa. — Mrs. 
Helena Greiez,
arosztavota už žudinsta savo 
vyro, kuri novos užinusze ple- 
szikas, bet buvo tai darbas bur- 
dingiefiaus kuri motore pri
kalbino ant tojo darbelio.

Odesa, S.S.S.R. —Auksz- 
cziausias teismas ežia pasmer
kė mirties bhusmei septynis 
asmenis,, įkurio tuojau buvo su 
szaudyti. Jie priklausė bandi
tu szaikai, kuri per keletą mo
tu terorizavus žmones Molda
vijoj ir Odesos apielinkej.

Pa. Fail
inio

29 metu likos *

Juozas Karaszauskas
LIETUVI5ŽKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus,
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas
reikalauja. Goriausios ir didžiau
sios korhpanijos amorlko.
137 -139 W. CENTRE ST.

MAHANOY OITY, PA.

♦ 
t 
i

J

'11

Lietuvos
Mokvklajr (Iv- » •
Naujas Žodis.

M ( ( pataisytas ir asz esmių svei’ka^ 
tai turiu eiti in džela nt.A'dct 
bausmia už suvažinėjimąir “ Naujas Žodis.”

kalba, kad ta padare kio žmogaus ir taip aplinkui 
ne

, J > IKO-

28d. , net fili Rokisz- 
kio stoties, traukinyj nusLzove 
kareivis Pantienis, kurisPaul ienis 
žiavo atostogom.

SKENDUOLE.
Kovo

Kupiszkio valscsj. Lovanos up
ėje rasta pil. Vorobjovaites la
vonas,

Įia.-lydusi 
upe, prigėrė.
tu,

va-

ld. Panevėžio a*pskr.,

kuri eidama upes kran- 
ir inpuolusi in

'4 Ti.«<4^.; O •;

eina ir dabar pasakyk tu man 
Antanai, kada asz galiu naudo
tis isz tojo prakeikto nntomo- 
biliaus? *

Ant pardavimo.
Turiu tnszcziu lotu, priva- 

tiszku ir del biznio namu, taip
gi barber shop ir pool-ruimi.

Puriu

Ramlasi Tower City ir Reiner
ton. Geri keliai atvažiuot isz 
visur. Atsiszaukit pas

Joną Kasputi
Box 22 Reinerton, Pa.
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ANT ATMINTIES MIRUSIO PREZIDENTO ROOSEVELT’O

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

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
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

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

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

No. 108 Szeszios istorijos,
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 apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu....

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinau! sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipacxia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo pacr.ia 
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 visoa 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai gaiva-žudžiai, Ražanczius iszg«J- 
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 (dzūko pasaka 
Užlickos isz senovės padavimu, Pcary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu. . . .

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszvcntimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c

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

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

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........    15c

priminimai,
Toj paezioj kny-

t.

(3

...20c

. . . .15c

dalis) 
Ila iu

likos pastatytas prieSzis memorialas ant atminties mirusio prezidento Roosevelt 'o 
American Museum of Natural History, Central Parke, New Yorke ant 77-tos ulyczios.

BBBW

Chicage Dirba Didžiau
sia

....25c

Žverincziu Ant
Svieto

svieto, prie kurio
22 margu

/

Riverside, Chicage miestas stato viena isz didžiausiu žverincziu ant 
Ant paveikslo matome darha prie kasimo

I

aplaike darbus szimtai darbi ninku. . 
didumo ežerėlio, kuri naudos visokį žvėrys.
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Meilo sunaus.
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W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY. PA.

••

1
z. Lietuviazk** Graboriut

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
ii* W. Nnrac* Kt.,

■ AHANOT CITT, PA.
SO* MARKET ST .

TAXAQUA, PA.
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VILNYS SUDAUŽĖ LAIVA ANT SZMOTELIU
Nova Scotia” užėjo ant piesku laike didelio szturmo, kuri 

n_
Laivas “

vilnvs smlnirze nnt szmotoliii. Knminnns. Inivo ir keturi Inivorini nrnžnv
vėliaus smarkios
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