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ISZ AMERIKOS Paliko Mergaitei
Milijoną Doleriu

H ' ' •W

Retas Atsitikimas

BROLIS APSIPAOZIAVO 
SU SESERIA KURIOS NE

MATĖ NUO MAŽENS.

New York. — Keturiolika 
metu adgal Mi’s. Minnie Chai- 
zel persiskyrė su savo vyru, 
pasiimdama su savim vieno 
meto senumo dukrele Mollie, o 
trijų metu sūneli Oskaru ati
davė pas svetimus žmonis, mo
kėdama du dolerius ant jojo 
nžlaikvmo.

Tankiai atlankydavo sūneli, 
bot tūla diena atėjus pas žmo
ni}!, pasuke jai buk mažas Os
karas miiv, parode jai judini
mus mirties ir motina nuliū
dus nuėjo namo.

Sziadien Oskaras ir

savo vyrusa 
savim

Mollie 
gyvena kaipo vyras su mote
rių Bronx’e. Brolis turi 17 me
tu o sesuo 15. Abudu likos už
daryti kalėjimo. Sesuo kalba 
kad ji (Iškąrą myli, norints ji
sai yra josios brolis ir vyras, 
sakydama kad tai ne juju kal
te kad apsivedė nežinodami 
savo artimos giminystes.

Slide visa istorije iszsiaisz- 
kino. Szeimyna, kuri augino 
maža Oskaru, pamylėjo labai 
vaikuti ir nutarė ji pasilaikyt 
ant visados, pristatydami mo
tinai melagingus dokumentus 
apie jojo mirti. Oskaro pravar
de permaino ant savo ir užau
go vaikas kaipo Max Cashdan. “■ *** M1*'' **

kuri

■•ir ■■ '*•■ - "" * '
PraoitA meta Maxas dagirdo 

laiko barnio savo priimtu tė
vu, kati jisai ne 
nnm, pamote juos

yra juju su- 
, ir su pagel- 

ba apgarsinimu laikraszcziuo- 
se, atrado savo motina, kuri 
jam pasako buk jojo pati yra 
jojo tikra sesuo.

Maxas susipažino 
sesute ant szokio,
vienas kita ir manvdami kad 
yra vienas kitam svetimi, Ap
sivedė. Yra tai Žvdai.

su savo
pamylėjo

DINAMITINIS PATRONAS 
NUTRAUKĖ MERGINAI 

RANKA.
Chester, Pa. — Morta Vai- 

ciekauckiute, deszimts metu, 
2507 W. 7th ulyczios, ana die
na neteko rankos, kada daužo 
dinamitini patronu, kuri ato
me nuo savo dvieju metu 
su tos, nes
noje. Motina tame laike buvo 

bažnvezia. Drūtis 
; po 
rado 

ant grindų keliolika tokiu pat
ronu, kuriuos mažesne sesute 
buvo sukandžiojus ir kokiu 
budn kūdikio burnoje ne eks- 
plodavojo tai visi stebisi.

sė
toji kramtė ji bur

iszejus in 
eksplozijos davėsi girdėt 
visa aplinkine. Palieije i

EUROPOS MOTERĖLES 
NORI IDANT VYRAI 
TURĖTU DAUGIAU 

PACZIU.
New York. — Europiszkos 

mcMeres neduoda ramybes sa
vo valdžioms, apsakinėjo Fitz
hugh Green admirolas Ameri- 
koniszkos f lotos, kuris ana 
diena rugryžo isz 
Valdiszki virszininkai apreisz- 

“ Moteres

kuris
Europos

isz t uju 
sklypu, kurie dalybavo Svieti-

- neje Karėje, vyru daug pra
žuvo, spyrėsi idant valdžios 
duotu vyrams pavelinima tu
rėti daugiau paežiu, jaigu ga
li jaises užlaikyti, nes Euro
poje randasi daugiau moterių 
ne kaip vyru, todėl per i n ve
dima poHgcmijos (daug-patys- 
tes) kožna nuliudusi moterėle 
gantu vyra norints tasai jau 
turėtu viena paezin.

ke jam:

DUKTEREI
FARMERIO, KURIA NO

RĖJO PRIIMTI UŽ 
AUGYTINIA.

VARGINGO

Salisbury, Md.
metu mergaite kuria jis geide 
labai priimti už savo angy tine, 
aplaitke milijoną doleriu po 
m i rėžiai D r. Edward o E. Tūli, 
kuris mire Wisomico Credk, 
Somerset paviete praejta san- 
vaitia. 'Paji inilžiniszka turtą 
aplaike dukrele Edna Davy o 
josios sesute 11 metu aplaikys 
po 300 doleriu ant menesio per 
visa savo amži.

Mergaites yra dukters var
gingo fermerio, bet apsigyve
no pas daktara Tūli per kelis 
motus, prižiūrėdamos jojo na
rna ir ji pati, o per visa ta lai
ka senukas labai geide mergai
tes priimti už savo augytines.

Edna aplaikys turtą kada 
daeis 25 metu, o lyg tam laikui 
turės gera narna ir moksle ko
legijoj.

Dr. Tūli kitados buvo geru 
daktaru per 30 met u New Yor
ke kur pastato s 
dele ligonbu'te.

TURĖJO DVI PACZES IR 
DESZIMTS VAIKU.

Philadelphia, Pa. — Kad ne 
butu inskundo kaimynai pali- 
cijai, tai da ir sziadien Petras 
Laimia, 45 metu, but ii gyvenos 
su sjiyo .ftv’^ms, p^ęziulew ir

— Trvlekos A

savo kasztu di-

deszimts’valku, bet dabar sė
di uždarytas už groteliu ir 
mausto kas ežia pasidarė, kad 
jam uždraudė gyvent, su 
dvients moterims ramybėje.

Viena paezia su penkiais vai
kais turėjo po No. 255 Rich
mond ulyczios o antra gyveno 
su penkiais vaikais po No. 217

Wildey ulyczios. Nuo pir- 
paczio's (kuri buvo nasz- 

le) iszviliojo $1,750 kuriuos 
turėjo sugražint. Gyveno su ją
ją du metus u su pirma de- 
szimts metu.

uždraudė

E.
mos

165 NEGRAI CHICAGOJ BU
VO APKRIKSZTYTI.

Chicago. — Szv. Kri'kszto 
sakramentas iszikilmingai buvo 
suteiktas Szv. Elzbietos bažnv- 
czioje, 41 gatvėje ir Wabash 
avė., 123 vaikams Negrams 7- 
16 metu ir 44 Negrams suaugu
siems, -kurie atversti Kataliku 
bažnyczion praėjusia Nedelia.

'.v. Elzbietos 
Ta mo-

Vaikai priguli 
bažnyczi os mo ky k I a i. 
kykla Negrams ir Indijonams 
veda Szvencziailsiojo Salkra- 
mento Seserys vienuoles.

Draugaujant savo globėjams 
ir 15-ai kunigu, visi 165 Neg- 

i szlk i 1 m i nga ja procesi je
buvo invosti bažnyczion. Baž- 
nyeziojo in atverstuosius pir
miausia prakalbėjo Szv. Bene
dikto Moor Misijos, isz Milwa- 

, rektorius kun. Phil-

ra i

pamokslui at-
ne-

kee, Wise, 
lipi).

Pasibaigus 
versti buvo paskirstyti
skaitlingomis grupėmis ir pen
kiolika kunigu suteikė 
szv. Krikszta.

Po Szv. Krikszto invvko 
Szvencz. Sakramentu laimini
mas.

jiems

Szv.

7 UŽMUSZTI, 40 SUŽEISTI 
PER EKSPLOZIJE.

New York. — Isz nežinomos 
priežasties baisi eksplozija ki
lo namo ant E. 23rd ulyczioft 
arti East River. Užmusztuo- 
sius iszlkase isz griuvėsiu o su
žeistus iszvežiojo in artimas 
ligonbutes. Priežastis eksplo-
zijos da neisztyrineta.

V

PREZIDENTAS COOLIDGE ATIDARIS SZITA TILTA.
Szi menesi bus

I I .
atidarytas naujas tiltas tarp miesto Buffalo, N. Y. ir Fort Erie, Ka

nados, kuriame dalybaus prezidentas Suy. Valšt. Uoolidge ir suims Anglirzko karaliaus ant
atminties szimtmet iniu sukaktuvių pakajaus tarp Suv. Valstijų ir Kanados.

Iszgelbeta in laika

13 METU MERGAITE NO
RĖJO “GOOD TIMES“ 
SUSIPRATO IN LAIKA IR 

LIKOS ISZGELBETA.

BET

Kansas City, Kaus. — 
lekos metu Bernica Wilson 
ra i isz.s i v v s't inns

rn

Atidarys Pranaszes ISZ LIETUVOS
Graba

MIRĖ 113 METU ADGAL, 
TURĖJO 300,000 PASEKĖ
JU; KETINO BŪTI MOTI

NA NAUJO MESIJO- 
SZIAUfc.

London, Anglijo. — Su pa- 
gialba N-splnduliu, likos per
žiūrėtas grabas garsingos 
naszos

sura-

Isz Visu Szaliu
— Pa Ii ei 

nuszovo

Tri- 
, g<“ 

mergaite, la
bai mylėjo szokius ir vakari
nius pasilinksminimus. Namie 
tėvai negalėjo josios visai šu
va Idvt.

Musza mano, kada ja ja ko- 
lioju ir negaliu nieko su jaja 
padaryt,“ kalbėjo pro verks
mus motina. Nenorėjo klausyt 
visai savo motinos ir prigel- 
bet jai namie, ant galo pabėgo 
isz namiLir tėvai nusidavė ant 
palicijos su praszymu atrasti 
pabėgusios aveles. Po keliu va
landų palieije jaje surado pa
leistuviu urve su 
draugėms in laika 
žengimą 
lio...

Ant palicijos aproiszko, buk 
jai nubodo naminis gyvenimas 
ir lankymasis in.mokslaine, tė
vu priminimai ir anksti 
Geidžia 
nori turėti

O kiek
instume jaunas

k i

kalbėjo pro

kelioms 
priesz i li1

ant pragrtriszko ke-

gulti, 
vyru draugavima ir 

rvA'n/1 4 i )
“good 

“ instume jaunas mer
gaites in pragare mano mer
gink? Soskie czion prie manos 
Bernice, i 
skaityt,“ 
cijos.

Perdot i uis 
aiszkiai baisu

( 4 
tai ms

good ta ims. 
tai tieji

noriu tau ka toki per- 
’ tarė perdetinis pali-

skaitė liūdnai, 
atsitikima isz 

laikraszczio. Bernica klausė su 
atyda. Ant galo pradėjo verk
ti, dingo josios piktumas ir pa- 
sisziauszimas,
prie verkenezios motinos,

> i ‘

staigai priszoko 
a li

pe rdeti- 
Ar ir t u

NUŽUDĖ PACZIA IR TĘVA, 
SUGRYŽO IN NAMA, LI

KOS NUSZAUTAS
Herkimer, N. Y.

jautas Joseph Butts, 
trimis sziiyeis Prana Nova- 
kovski 
nužudo savo' paezia ir 
tęva, l’ž keliu valandų žudin- 
tojas sugry^o namo. Poliui jun
tas buvo pasislepiąs namie, nes 
mane kad žadintojas atlankys

I vieta nelaimes.
Novakov.41(ieine buvo pame

tus vyra i r įlips i gy veno pas tę
va. Vyras prisiege jiems už tai 
atsimolket ir iszpilde 
kerszt a,

sznyeis
isz Rochester, kuris

josios
t

t 11 r 
paaukaudamas 

savo gyvaste.

AUTOMOBILIUS
SUTESZKINTAS IR

Bobiszka Revoliucija

MOTERES ŠUKELE REVO
LIUCIJA; NENORI UŽ
DENGT SAVO VEIDELIU

ISZ KVAILOS MEILES.
Kovo menesio 4 diena P. M., 

gyvenantis Kaune, pranesze 
kriminalinei policijai, kad gy
venos jos buto nuomininkas 
Kovo 28 diena kažkur iszvv- * 
ko. Isz karto ji nieko ir nepa
stebėjo, tik Balandžio 3 diena 
ji žiūrėdama savo daiktus, nie
kur nerado savo vyro auksinio 
laikrodėlio, 3 auksiniu penkru- 
bliu ir aukso žiedo su brilijan- 
t o alk ii te. Bendrai apskaito kad 
jai padaryta nuostoliu už 960 
litu. Pradžioje nieko negalėjo 
intarti ir tik vėliau pradėjo 
manyti, kad tai galėjo padary 
t i jos nuomininkas. Be to, dar 
ji sužinojusi, kad tas nuomi
ninkas noris iszvažiuoti užsie- 

Valdi ninka i, gavo 
praneszima 
emesi

nin.
graudinga

savo 
pats

4 UŽMUSZTI ANT 
GELEŽINKELIO.

Ind. — Du vyrai, dviGary, 
moteres ir 12 metu vaikas li
kos užmuszti kada joju auto- 
mo’bilius likos pagautas ant 

geleži n keli o
likos pagautas 

Penn'sylva n i jos

Samarkand, Turkestanas. — 
M uzulmoniszku 

Rusisz- 
pirma 

‘ ‘ revo-
prieszais uždongineji-

vyne i grc

kabino josios kakla. 
uis josios užklausė: 
nori būti tokia nedora mergi
na?!

“No, ne! niekado 
lin savo motina. Imkite 
namo, busiu gera ir paklusni. 
Gailiuosiu labai kad buvau 
tokia nedera,“ 
nica. *

Kokia istorije skaito jai per
detinis palicijos, kad mergai
te taip sugraudino? Sztai ta 
apie Darata Ellingsona isz San 
Franeisko, kuri* taipgi geisda
ma geru laiku, nužudo savo 
motina ir už lai likos nubaus
ta ant visos gyvasties in kalė
jimą.

s < my- 
mane

paszauke Ber-

KAS TURI DIDESNES 
KOJAS UŽ SZITA 

ŽMOGELI.
Lexington, Miss —- Gal di

džiausias kojas Amerike turi 
Alonzo Terrill, nigeris, gyve
nantis Holme’s paviete. Jojo 
pėda turi 18 coliu ilgio o 24 co
liu storio. Ant vieno czevery- 
ko turi naudoti viena versziu- 
ko »kUKRį*l if

toki 
“ praneszima ir 

dar skubota, emesi tuojaus 
“nelaimingajai”... bot 

jos nelaimei visas taip 'katas- 
trofjngas invykis po tinkamo 
tardymo parode tikroji 
veidą.

Pasirodo, kad nukentėjusi 
iszvogtuju“

met neturėjo ir gal nemano 
turėti ir tik del dideles meiles 
prie savo “nuomininko’’ pas 
ja staiga atsirado tie daiktai 
Nuomininkas, gyvendamas pas 
P., naudojosi visais szoirny- 
niszkais patogumais, kuriuos 
jam suteikdavo jo geroji szei- 
mininke. Vėliau jam pabodo 
visi tie patogumai, ir kad at si 
kratytu, pradėjo.kalbėt i, jog 
jam nepatinkąs butas jog jis 
mielu noru iszsi'k raustysi as ki
tur, to reikalaujanti jo pavai 
gusi ‘sveikata. Negalėdamas 
tuo argumentu jos intikinti, 
pradėjo sakytis, 
žinosiąs užsienin.
tokia baisia žinia, ji jeszlkojo 
priemonių jo tam planui 
trukdyti.
melagingai pranoszti policijai 
apie vagyste.

C 4

pa<leti

savo

< < daiktu niekuo- 
ir gal

pra- 
.Johanuos Sout heot t, 

kuri mirė 1814 mote. Spindu
liai parode, buk grabe randa
si pakauszi's, pisztaliotas, pi
nigu, daug visokio raszto ir ki
tokiu dalvku.

Bariai Johanna buvo
szius savo pranaszystes ir kad 
jiji ketina pasilikti motina 
naujo Mesijosziaus. Gralm ati- 
daris ateinanezia sanvaite. 
Kas tame grabo radosi, tai nie
kas negalėjo atmini i per 100 
metu, pakol nedažinojo su pa- 
gialba X-'spinduliu. Po mir- 
cziai Johanuos grabas gavosi 
in rankas Rebekos Pengrath, 
kuri prižadėjo savo draugei jo
jo neatidaryt,'tik tada kada to- 

s didelis pavojus, ir
tai turės atidaryti prie 24 vys
kupu.

Johanna Southcot t, buvo tar
naite, gimė DevonJihire 1750 
mete, sakosi kad turėjo dan- 
giszkus prijautimus pranasza- 
vimo. Už josios gyvasties tu
pėjo jiji apie 300 tukstaneziu 
pasekėju po, visa Anglijo, ku
rie tikėjo in josios pranaszavi- 
mus. Ka suras josios rasztuose 
po atidarymui gralio, tai sun
ku pasakyt, bet tikisi i iškai
tyti a ky v us da ly k us.
ISZLAIMEJO ANT LOTERI
JOS 300,000 PENGU, BET
UŽTAI NETEKO PROTO 

ISZ DŽIAUGSMO.
Raab, Vengrai. — Ndkolkis 

tai muito virszininkas vardu 
Harwath, kėlės sanvaites pir
ko losa ant loterijos
61,349, Kovo menesi jo 
traukimas ir didžiauses losas 
puolė ant tojo numaro, iszlosz- 
damas 300,000 pengu.

Bankas pranosze gilukmiil
gam žmogui apie jojo laimia 
bet tasai neatsiszahke atsiimti 
pinigus ir tiktai po keliu san- 
vaieziu atėjo in bjura kokis tai 
sumenkins žmogelis su moterie 
ir advokatu. Buvo tai Horwath 
as su paezia ir advokatu kuris 
prilndino buk tai isz ti’kruju 
yra žmogus, kuris laimėjo pi
nigus.
grama su žinia

nuomininko
Tukstancziai 
motoru gyvenanezios 
kam Turkestane laiko 
diena Gegužio, saikele 
Ii unija“
ma savo veideliu.

Penkiolika tukstaneziu 
toru laike paroda ant ulyczios 
be uždengtu veidu Samarkan- 
de. Taszikonte & 
prisižiurinejo kaip moteres nm 
plesze Uždangalus nuo savo 
veidu ir sudegino ant laužo. 
Kokande 250 moterių panaszei 
padare, o vyrai net dejavo re
gėdami savo moteres nuogvei- 
des,'kas yra uždrausta Muzul- 

moterimis pagalmoniszlkoms
ant skerskelių per lokomotiva. ju tikėjimą.

nio<

'1,000 žmoni u

lavona f ’ - - -
nežinomo žmogaus not in Chi- gU motoro parode savo
I jokomot i va nunesze

eaga. Užnmsztieji yra: Mikas 
Butavicz, 38 melu; Ona Berk- 
lovicz, 38 metu ir josios sunirs 
Petrukas 12 metu. Visi paeina 
isz Gary. Nežino ar tai Lietu- 
via i ar Lenkai.

už laužymu pro
tinau, jaigu gerymai 

procento 
parodo, kad 

susi-

2.75
Tas 

Wiskonsinas

Ikad iszva- 
Iszgirdusi

WISK0NSINAS TURES 
GERA ALŲ.

Madison, Wis. — Wiskorisi- 
no legislature nusprendė pri
imti byla, 'kuris praszalina vi
sas bausmes 
Iii bicijos
nopervirszma 
alkoholi a u s. ' 
noužilgio 
lauks geresnio alaus.

Detroit, Mich. — Pagal da- 
nesziinus hz Windsoro, Kana
dos, tai fenais pardavinės ge- 
’’U

tai fenais pardavinės 
alų po deszimt'S centu už 

bonka. •• *
10 UŽMUSZTI 80 SUŽEISTI 

PER VIESULĄ.
llutehi son, Kansas. — Smar

ki viesulą, 
Phorson pavietu 

žmonių

kuri praputo pro
užmūsze de- 

szimts žmoni u ir sužeidė 80, 
padarydama bledes suvirszmn 
ant milijono doleriu. Apie du 
szimtai namu likos sugriau
tais.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

V Rymas. — Italijonai Oi- 
ranailkojo muszyje su tenai!i- 
nes pasikėlė!iuis, užinnsze šū
vi rszum szimta žmonių, paim
dami tulkstanezius verbludu ir 
aviu/

II WiUlies-Barre, Pa. — llan- 
ovor mokslninos direktorei ir 
kontraktoris likos pripažytais 
kaltais per suda ir bus nubaus
ti ant dvieju metu^cąlejihio.

N* ■ N"" 1 'Di : - i/l:’ I * ./* 1
■m

Senovįszkuosia laikuosia, jai-
• veidą 

svetiniam vyrui, tai buvo nu
plakta ant smerf. Turkijoj jau 
senei moteres numoto ^Uždan
galus nuo veidu ant paliepimo 
prezidento ir dabar rodosi kaip 
Europisztkos moteres.

20 MAHOMETONU UŽ- 
MUSZTA SUMISZIME.

Lahora, Angliszka Fiidije. — 
Dvi deszimts 
kos nžmuszta, 
žeista sumiszime Ikcttis kilo 
tarp Mahometonu ir Szrksu. 
Priežastis sumiszime buvo pa
niekinimas tūlos Sziksu mote
res. Policije 
no maiszati.
DUKRELE

PLAUKUS, MOTINA 
NUSITRUCINO.

Varszava, 
joną Ulrieh, 
atome sau gyvasti su pagelba 
trucyznos, kada dažinojo, buk 
josios dukrele paaukavo savo 
puikius plaukus ant altoriaus 
mados.

Motina lankei 
savo dukrele idant nodrystu 
duot sau misi kirpt plauikus — 
“nubabit“, 
sergėjimai nuėjo 
dukrele davė plaukus nukirpti 
ir tas buvo priežaste motinos 
savžudystos.
DREBĖJIMAS ŽEMES PIE

TINIAM AFRIKE.
Joliannesbiirgas, 1*. Afrika.
Drobejimas žemos kuris da-

Mahometonu li- 
o daugelis su

Ikctcis

greitai apmalszi-

“NUBABIN0 > )

Lenki jo. — Juli-
64 metu sentike

iszbardavo

bet motinos per
mit niek ir

UI “DvJlIlUln /ivlllUo Kill 1 n liti- 

vesi jaust per puse minu tos, 
smarkei sukratė Johannesbur- 
ga, bet bledes nepadaro, bet nr- 
timosia kasyk losią |5ąjiuosavo 
akmenis, kurie užmusze asz- 
tuonis darbininkus ir sužeidė 
apie keturesdesziirits. t,r

numara 
buvo

Aplaikydamas telegra* 
savo laimia, 

staigai pradėjo juoktis, szciki- 
net verkt ir kalbėti nosupran- 
taneziai.

Bankas iszmokejo moteriai 
pinigus, o vyras pasirasze ant 
korto su drebanezia ra nik a ir 
pailkszingu nusiszypsojimu ir 
visi trys apleido su nuliūdima, 
norints•iszsinesze su savim tris 
szimtus tukstaneziu pengu.
DIDELE BEDARBE

VOKIETYJOI
Isz priežasties dideles be

darbes Vokietijoj, apie 15,000 
Vokiszku darbininku instoja 
kas meta« in Erancuziszka už- 
rubežini legioną. ‘Tuose pul
kuose jau randasi apie 45,000 
Vokiecziu. Daugelis isz t uju 
kareiviu melde valdžios idant 
juos paliuosuotu isz Algiro, 
bot Francuzkzka ^valdžia pri- 
verezia juos ant i'sztarnavimo 
penkis motus.
KVITU knygele Draugystėms del is* 
mokėjimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
išsirinkimu. Preke - - - 25c.

W. U. BOCZKAUSKAS - CO., 1
«< Preke - -

MAHANOY CITY. PA.

su-
Ir sumano pagaliau

APVOGĖ BAŽNYCZIA.
Vilnius. — Szio menesio 

pradžioj nežinomi piktadariai 
apvogė Gardino Pranciszkonu 
bažnvezia. Anksti rvta bažnv- 
czios tarnai pastebėjo, kad isz 
bažnvezios isznc'-zta 3 bran
giais akmenimis papuosztos re
likvijos, keletas ikioliku. mon
strancijos ir'kiti brangus daly
kai.

Ligi sziol vagys nesuimti.
DEGTINES VERGIJOJE.
Szvdkszna. — Pažiūrėjęs in 

Szvdksznos purvinas gatves 
men'kus medinius namelius, g 
letumi pamanyti, kad Szveksz 
niszkiai vra labai biedni. Ta- 
cziau tai netiesa, nes jie labai 
puikiai iszlaiko keliolika vio- 
szu ir slaptu svaigalu kraut i - 
viu. Mdkytojas Jurijonas insi- 
taise radio priimtuvą, kurio 
pasiklausyti 2 dieni suėjo daug 
žmonių. Bet ir ta iškilme be 
girtu neapsėjo.

ATSAKIMAI.

ir
ya-

S. M. Du Bois, Pa. —Goriau
sia dažinosi apie tai nuo agen
to laivakorezin. Bet geriau bu
tu, kad sėdėtuniei ant vietos, 
nes neturėdamas pilnu popieru 
turėtumei daug btslcs.

Mrs. M. K. Pittston, Pa. — 
Nežinomo “
minga” dienu ant szio 
nes musu ntsrologas juju da no 
prisiuntė ir neisztyninejo.

Nežinomi. Nantyglo, Pa. — 
Daneszimąs nuėjo in gurbą nes

laimingu ir nelai
mėto,

I
buvo be pasiraszimo ir jokio 

• i*/ nbrinladreso.»1
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ADRESAI LTETUVISZKO

AMBASADORIAUS IR KONZULU:
IL\. i I------
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, DI.
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Kas Girdėt
■ ■ i. mįi I . I-II.I—

Anglijoj ant kožno asztuo- 
niolika vyru pripuola po dvi- 
deszimts moterių. KoŽna svei
ka motore geidžia tureli vyra 
ir savo szeimvnole. Bot ka da- 
rvs szitos merginos, kurioms 
neteks vvru.’ Ar iszkeliaus in 
kur kitur )»asijeszkoti savo v 
ruko, ar pasiliks pnįlystoje f

V-

Dvi patogiom 
susiposze

•wmergiuos ?
Yorke, susiposzc ant ulyezios 
už lai. katrai isz jnju prtsiklo- 
uiojo patogus jaunikaitis. O 
kad abidvi turėjo po revolve
ri, po k a rszt a m bom 1 >a rd a v i - 
mui žioeziu, viena in kita szo- 
\ e. Viena isz juju ilkos paszau- 
la ir nuvežta in ligonhute. 
Tuom laik, jaunikaitis pasi- 
kloniojo treeziai merginai, ku
ri su jnom iiiu'jo in teatru.

nuvežta 
laik, jaunikaiti

cnatu, 
ka I -

“Yra tai enata ant 
laikyti liežuvi už dantų, 
ha senoviszkas priežodis. Ma
tyt tojo priežodžio laikosi dru- 
cziai t’hieaginiai but Jėgeriai ir 
bandos razbaininku. 
ana diena
Jiio/a Kravezyka 
tu liežuviu.
nubaudė tiuun baisiu budu už

f I

« *

Palicije 
rado ant ulyezios 

su 
Manoma,

iszpjau- 
kad ji

tai, kad už “daug iszsižiojo.
O kad Kravczvkas nemoka ra- 
szyti. todėl sunku bus palici- 
jai isztyrineti kas jam taip pa
dare.

Pavojingos žinios ateina isz 
visu szalin apie padėjimą Lie
tuvoje. o kad žinia tiesiog isz 
Lietuvos negalima aplaikyti, 
lodei nežine ar tieji paskalai 
teisingi ar melagingi. Pasku
tines žinios isz Kopenhagos 

po visa Lietuva 
kariszkos tie- 

prasiplat i- 
propo- 
galima 

permai-

ar melagingi.
žinios 

sk(*lbia. buk 
liko 
sos 
nanezios 
gaiidos. 
tikėtis tonais 
nu.

F. I 
Mavta 
kompanijos, kalbėdamas in sa- 

pagialbininkiis ir

■ apszaukt 
isz

os 
priežast ies 

komunist iiics 
Kožna diena 

svarbiu

L.
I y

Maytag, 
Aluminum

prezidentas
Washer

vo pagialinmnkiis ir agentus, 
apreiszke jiems Imk tik 
garsinimas laikraszcziuose 
state ji aut kojų ir padidino 
milžiniszkai jojo bizni, 
pardavė savo skalbimo inaszi- 
nn iii laika szesziu metu ant 
5..3OO procento.

Maytag apreiszke suirinku- 
siems, buk szeszi melai adgal 
Maytag kompanije parduoda
vo maszinu kas metas už mili
joną doleriu, o nuo kada kom
panije pradėjo garsintis dau
giau laikraszcziuose, tai maszi-

u z

apsi-

pa-

nes

nu parduodavo kas metas
35 milijonus doleriu.

Tiktai Lietuviai nežino vin
te apsigarsinimo.

upesVanduo upes Mississippi, 
kuris padare tiek bledes žmo- 
nims, yra priežaste gamtos, 
kaip nekurio žmones sau maus
to, bei kas taip mausto, labai 
biustą, nes tame gamta yra vi- 
(*ai nekalta, kad vanduo iszsi- 
liejo isz MisFissij/pi upes užlip
dama didelius plotus žemes.

Isz pradžių taip visiems nu
davė, bet jaigu pradėsimo gi
liau maustyti taja priežasti tai 
pasirodys kad kalte yra paežiu 

kuri iszkirto girresžmonių, 
ant k rantu upes, iszdžiovino 
pelkes, kurie buvo paskirti per 
gamta idant pervirszini vande
ni sulaikyti.

Žmones padirbo pylimus bet 
tieji nesulaikė vandenio ir to
dėl sziadien matome pasekme 
žmoniszko godumo, 
juo ir neiszminties.

apsiloidi-

Nepaprastas sutvėrimas va
dinamas Centaur, arba žmogus 

o’ pusiau žmo- 
koturioms kojoms ir 

uodega, randasi zooloĮgiszkam 
darže Amsterdame, 
joj, kaip ra.<zo apie tai 

'fasni nopa-

pflsrthtl arklys 
gus, su

?(iszKam 
lolandi- 
“Ber-

1 Ilinger Zbitung.
prastas sutvėrimas badai ginu* 
ant farmos
ke, bet daugiau apie ji negali
ma dažinoti, nes ji laiko pasle
pia nuo žmoni u. Valgo žmo- 
g isz k a valgi, beT per visa die
na, nes jam užima daug laiko 

arklini stuobrį.

rnTeksuose, A įnori-

Isz < Lietuvos.
MEILUŽES KERSZTAS.
Sziu metu Kovo menesio 17 

diena Kauno Apygardos Teis
mas nagrinėjo Al'kaczinnienes- 
Janczausko byla, kurioje At- 
kncziuniono kaltinama -sužalo
jimo Benedikto Janezaus-ko 
apipylus jo veidą si<»ros riiksz- 
t imi.

Patsai nusikaltimas maždaug 
padarytas:

Benedikto

pripildyt savo

Pour and twmdy Yankees, 
Keeling vm’v.dry

Went across to Canada
And bought a case of rye. 

When.the case was opened
They began to sing: 

'To heck with the President,
God save the King.

Kanadoj, sakoma
yra labai charakteringa. Be to, 
ji yra labai charakteringa: 
aiszlkiai parodo, kad prohibici- 
jos i irsta tymas yra niekas dau
giau,

sziaip buvo padarytus: l!)2(> 
motais Birželio menesio 22 dio-

I na apie 1 I valanda Slabados 
gyventoja Boleslavą Atkaoziu- 
niene-M vlkulainiene

A Idksoto

tn daina

kaip tik juokas.

Lais’Zkai

ji

I

Amerikos in 
Lietuva ir in Amerika isz Lie
tuvos dabar labai asztriai cen
zūruojami. Nei vienas laiszkaš 

ar in
neiszvengia
Aiszku, kad bent kiek 

Lie- 
cen-

Amerika 
cenzūros

isz Amerikos 
dabai* 
spąstų, 
netinkamu dabartiniems
tuvos earukams laiszkus 
zura naikina. Kitus praleidžia, 
bet ilgiausiai sutrukdė, todėl 
koki nors reikalą atlikti tarp 
Lietuvos ii* Amerikos 
vra labai sunku.

susitikus 
miesto Aldksoto gyventoja 
batsiuvį Janczauska susitarė 
su juo eiti in b’reda pnsivaiksz- 
czioti, Pak('liui, Vytauto pros 
pokte netoli geležinkelio 
ties užsuko in f\*algykla, 
užkando ir iszgere 
liu 'degtines. Pas i vaiszino, 
ojo in Erodą, (’zia susirado pa
togia vietele susėdo ir vol emo 
girtuokliauti ir ežia pat dar 
piuAmtelius
.Kada jau abu buvo gerokai in- 
sikausze, Alkacziuniene papra- 
sziusi jos laukt i kaž kur iszvy • 
ko. Janczauskas belaukdamas 
užsnūdo ir pabudo iszgirdos sa 
ve vardu szaukiant. Atsigry- 
žes pamate Atkaeziuniono ežia 
pat stovinezia emaliuotu indu 
apie 2 litru intalpos 
Vos spėjo Janczauskas 
volkti, kai szi pyle jam in 
t

sto
ikui* 

2 pusbuko
mi-

o• )
degtines iszgero.

dabar

6 6 6
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmutza mikrobus. — Aptiekose

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vico-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 15c
••

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

TURYNIS:
Sccita Polka 
Lietuviu Marszas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Griež Polka 
Szvilpis Marszas 
Klumpakojis Polka 
Marcele Polka 
Pade-Espan Valcas 
Noriu Miego Polka 
Helena Polka 
Mojavus Vainikas Polka 
Rnsluca Valcas 
Mojava Veszna 
Augonele Polka 
Ilgėjimas Tėvynės Marszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles Valcas 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas . , 
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke su prisiuntimu tiktai 75c.

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

rankose, 
susi- 
voi- 

skie- 
u- 

dar bando piktadaro 
in medi 

nes tuojau nustojo

ki kažkokiu deginaneziu 
(liniu ir pasileido 'bėgti. N 
kentėjos 
vvtis, bet atsimuszes 
parvirto, 
regėjimo.

Isz tardvmo ir liudininku 
parodymu paais’/lkejo kad szis 
žiaurus'kersztas buvo padary
tas už tai, jog Janczaiu-ikas ne
sutiko motes savo szeimyna su 
kerszintoja gyventi, kuri sn 
antruoju vyru buvo pasiyietusi 
ir jau kuri laika negyveno.

Kadangi Janczausko teismo 
medicinos ekspertai pripažino 
dideli sužalojimą, nes be veido 
iv ranku subiauriojimo nukim- 
tejo ir akys.
Al kacziuniene 
tams sunkiųjų 

pasemk nieuiis.su

i r

gWOUl I.

SAULE > 
.... ........................................................

♦ A
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NARSUS LEKIOTOJAS.
Joe Crosson, kuris ana die

na atlėkė in Kotzebue, Alaska, 
pats vienas tiksle isztyrineji- 
mn Boring mariu pakraszczius 
del Su v. Valstijų geografisZko 
dopa rt a men t o.

UKIU DARBININKAI 
REIKALINGI.

• Per ateinanti menesi 'Texas 
valstijoj bus reikalinga dauge
lis ūkiu darbininku. Irlarbininku.

r p

ATMESTOJI
Verte Leonas Vitkauskas.

mos 1 ’ ’
Joje prabudo visas jos.isz<l:- 

d urna s. “Man 
galva skauda, 
jus su jusu
atsako jinai griežtai.Molli vilkosi neskubėdama.

Akys jos sujaudintai žibėjo, o kad tamstok 
skri|OS)tai dogo rysJkiu raudo 
nikiu. Kiekvienai savo tualeto 
smulkmimai jinai dkyre iszim- 
tina domi*. Jinai jau kelis kar
tus perdirbo siiszukavima ir, 
pagaliau, suerzintai iszlrauko 
špilkas isz auksingu plauku, 
kad susukti juos paprastu maz-

I gu nnt akanszio. Baskui jinai 
numetus nuo savos matine, ap
sivilko in goresni ruba. Ilgai 
jinai prastovėjo priesz veidro
di, pirm negu iszeiti in svoeziu 
kambari. Atsisėdus ežia pato
gioj (kėdėj, jinai paomo knyga 
skaitymui. Bet 'kaip jinai ne
si stenge misi kraupti, jai tas no 
vylko. Visa laika jos ausyse 
girdėjosi balsas Petro, kuriuo 
jis su ja sziandie ryta kalbė
jo telefonu: “Man reikia su 
tamsta, kalbėtis labai svarbiu 
reikalu. Nuo tamsios atsaky
mo priklauso visas mano liki
mas.”

“Mielas Petrai,
‘ ‘ Pamanyt i t ik tai, 

toks puikus, geras ir 
turtingas, pamylėjo 
Jinai almėto knyga, 

atsistojo ir perėjo per kambari. 
pataisydama pagalvi

dėjo jinai.

to
, t

kad jis 
prie 
mane.

Man

susznibž-

nuo
menesio

()k-
i. Birželio iki Rugsėjį 

sekaneziose valstijose — 
lalioma, Missouri, Kansas, Co
lorado, 
nesota, South Dakota, North 
Dakota, Montana, Idaho, Ore* 
gon ir Washington. Farm La
bor Division of the I’. S. Em
ployment Service pagelbės 

gauti darbus sziose

Iowa, Min-
Soutli Dakota,
X(‘braška,

vv- 
vie-

Teismas nuteisė 
szesziems me- 
darbu 'kalėjimo

rp

rams 
tose.

l’kiu <
nž*simok(‘t i 
bet <

t iin 
iszlaidas, 

gelžkeliu duoda 
ratas agrikultu-

darbininkams jeigu

sziandie be to 
o ežia dpr abu 

iszdykavimAis“, 
“Viliuos, 

pasitenkinsite,
kitu ir niAn atleisite.

lankus. Priesz gryžima Betti 
namo, jai paskambino 4s)c£)nu 
Petras, klausdamas, ar gali jis 
ateiti pas ja po pietų. Molli at
sake, jog lauks jo.

r r., ___•____ :______L

birbininkai paty 
kel iones

langelis
.sumažintas
r isz k a uis

gelžkeliai 'keliauja in 
kur reikali n

larbininku. GalĮina gauti pil-
1 isz DhVctor,

P. S.
2033

ga ukiu

informacija
Labor Division,

Service,
Main St., Kansal City, M o.

. .. ...................................... ........ .......... .... .. ...........................               II! . ..
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

. ---------$_------
3-ezia Procentas už jusu pinigus ir saugumas did jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart a ilga n didyn. 
d(d žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka ()• 
kaip tai pinigas auga sn padauginimu Procento.

negur->

Yra tai saugiau ir geriau 
Dekite savo 

persitikrinsite ir matysite
i

Tūkstantis Naktų ir Viena
AR ABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Druežiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszah
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

Tai ptdaisydama pagalvi ant 
sofos, tai nuimdama nudžiovu
si lapeli nuo geliu, 
galvoti apie jaunosniaja 
Betti.

Indomu, 
reaguos.

jmai ome 
seserį

vienas
'Asz eisiu pas-savo in virszu ir 
atgulsiu. ’’

Jinai atsistojo ir sn vertin
gumu įszejo isy, kambario. Bot 
kuomet jinai atsidūrė pas savo 
miegamajame ir uždare duris 
ant. rakto, visas jos i-szsilaiky 
mas pražuvo, laužydama rhn-

kaip jinai in tai 
Man rodosi, jai bus 

visiszkai vistidk pat, nors Pet
ras vienintelis isz mano arti
mųjų pažystamu, kuriam jinai 
rodo [laikanturna, 
mis dargi jinai lyg kad siiniia 
tizuoja jai. Tuo goriau, tai |)n 
prastinas dalykas.’’

Tuokiama vis in didesni susi 
jaudinima, Molli iszejo in ve
randa ir, 
priėjo prie 
jai buvo matomas visas tylus, 
skęstant is žalumoje skersgat
vis. Sztai ton netoliese, baltuo 
ja tvora jo namo. Dar taip ne
senai, laik ilgamoezio nebuvi
mo Petro namie, .jisai stovėjo 
užkaltas, o dabar su jo atvaj 
žiavimu jis visAs atgijo. Greit 
prasidarys durys ir .jis, dar išž
ioto sveikindamas ja ranka, 
ims eiti prie jps, 
ranku gauti savo laime. O lai
me jinai duos jam didele

Jinai iszlengvo nuėjo

i i

Valaridole-

nusileidus in sodną, 
varlelių. Isz ežia

dabar su jo

i ja 
'kad 1SZ JOS

r*

Gorbemaals Tamlstal: —
Sulaukiau nuo Juru slunczlamos 

mano vardu knyga '‘Tukhtantis 
Naktų ir Vldna” ui kuria tariu 
■zirdinga acziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nta man 
labai yra žlngeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei neptr 
sljuntl kaip laikas ezventat ir sma* 
gial praeina. Ask visiems linkCoziaU 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
AJ « A A A w A 1 A A t k A A

vardu knyga

”TukatantI«

aTūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja

'Ta diena jinai apsirengė to
kiu pat domumu, kaip tuomet 
kuomet lauko jo pasiūlymo. 
Pėdsakai 
šiame veido buvo praszalinti 
sugabia ranka ir sznltas žibėji
mas akiu kalbėjo apie sielos 
kanezia atmestos moteriszkes 
ir verto bijotis jos komio.

Kuomet Petras ojo in sve- 
cziu kambari, Molli sutiko ji

“Man taip 
sunku, jog prisieina poniliioti 
tamstai liūdnas žinias tarė ji
nai szvolniai.

“ Dievo mano!
Kas nors i

Sakyk tamsta greiczinu 
kankink!’’

“Sn Bot t i nieko neatsitiko, 
Petrai. Bet jinai prasze manos 
duoti žinia apie viena dalyka, 
kuris, asz žinau, tamstai su
teiks dideli skausmą.”

Petras’ inkypai pažvelgė in 
Molli, lyg kad norėdamas at
spėti, ka jinai pa^saky 
sisodo ir 
klausau. ”

“Priesz tris metus Beiti vv- 
liojo tūlas llodfrejus Grantas’’ 

“Mes visi ma
nome, jog jie apsives, liet jis 
staiga iszvažiavo ir dabar pa- 

f f
Suprantu/’ tarė Petras 

“ir jinai dabar nori, 
jai gražineziau laiš

1

nuovargio iszbalu-

kas ir siispausdanin dantie ji- 'su gilia užuojauta, 
nai puolė ant lovos, kad 
romis išverkti Smaugusias ja 
kanezias pavydo ir pykezio.

.Jos priepuolis tęsęsi hėlloni. 
Jinai greitai stojosi nuo lovos 
ir nusijuokė trumpu, piktu juo
ku. Paskui jinai skubiai atida
ro duris ir nubėgo žemyn.

Kuontiet Molli iszejo isz'kam 
bario, Bot t i keistai nuszeziiivo.

brangioji
Petras su 

Tu dargi pabalai.
Molli musu susitarimas pasiro
dė isztiesu
sa. Ko gi tu netenfl<i ūpo?

Beiti pakoĮe
didelo'S juodas akis ir
kai nelauktai apsipylė aszaro- 
mis.

“ Ka tu,
Kame dalykas?’’, užklauso isz- 
sigandusiai Petras.

“Ak, Petrai, asz bijaus’, 
pritarė Betti pasilkukeziodamn 
ir apglebdama jo knkla ranlto-

“ Bijais? Ko tu bijais?“
Petruk, miela’sai,

Bet ja vieži u, jog kažkas
tiks tarpe musu.”

Jis raminaneziai glosto jos 
garbanuota galvele nors nori- 

porsidave ir
Brangioji mano morgx**

4 4

Kas su tavimi, 
« T »

k 4

mano ? 
neramumu.

užklausė
4 k

nelauktu, sztai vi
? ’ ’

in jauniki savo
visisz-

I rupuli mano:»1 ♦

i i

l 4
suszuko jis. 

atsitiko su Betti?
i, ne-

S.
tarė tvirtai:

pradėjo Molli.

mis.
4 C nežinau.

at si-

ma-stavimas jos 
jum.
fe,’’ tarė jis rimtai, “tu žinai 
puikiai jog tarpe musu atsitik
ti niekas negali. Tu privalai ti
kėti in mano. Nesuprantu, kaip 

galėjo 
min-

k 4 
tarė jis rimtai,

in tavo sveika galvele 
inlysti tokia beprasme 
t k”

Betti nustojo verkti ir pako 
le prie jo gal va, ‘,‘Pe.lrai, ” taPetrai,4 l 

įf

re jinai tvirtai ir su insitikini- 
bet 

Kas

t J

Jis at- 
‘ ‘ A sz

, gilia, 
prie 
Sn- 

Molli.
Bet tai buvo 

Leist-

namo n* atsisėdo terasoje, 
paukszejo varteliai ir 
apmirė szirdis.
tiktai Betti. Kokia jos vaikisfc- 
ka, nirszi iszvaizda. Jai jos 
t rampai s, 
tais plaulkais, niekas nebūto 
davės dauginus szosziolikos 
metu, o tuo tarpu jai jau apie 
dvideszimts. O sztai paskui ja 
bėga ir Petras. Sugavo ir su
griebė ja už rankos.

Molli atsistojo i’.* mi piktin- 
gu jausmu inejo in kambari. Ji 
buvo nepatenkinta Petru. Argi 
taip ateina su pasiūlymu? Ma
tomai, jis perdaug insitikinoh 
pasisekime. Gerai gi! Koikes ji 
truputi palaikyti, pitkahkinti.

Pamaczius, jog Petras nepa
suko jos, jinai pajuto dar dides
ni piktumą ir gryžo atgal in 
terasa. Sodno pievele j sėdėjo 
Betti, o priesz ja ant keliu su 
pakelta in dangų ranka, stove* 
jo Petras. Abu' jie kvatojosi 
kaip maži vaikai.

“Praszau labai, Moli 
szulko Petras,

iszvaizda.
amžinai iszdraiky*

y

”, Sir
gai* galima man 

paimti tamstos mažaja sesele 
už žmona?”

Praszau labai, Molli, ar ga-“Praszau labai, Molli, ar ga* 
lima man Polrn paimti už vy-

■kaitydamaa įmokus at>ic viuka tada ra?”, antrino juokdamasi Beti. 
pamlt’Bztl ir vilioki rūpesniai non 

’ ant valandėlės atsitraukia.
Su pagarba, A. ZOKAfl,

18 <1. Gegužio 
Dv. Palazduonys.
Czektszkes vai, 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

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

'V

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygoe Amcrike $2.00
V 1 _ ___ _ _ • a « - •• mPreke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50,

W. D. BOOZKAUSKAB 00. MAHANOY OITY, PA.
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Molli liko tamsu priesz akis. 
Lupos jos,pabalo ir sudrėbėjo, 
o sekanezia valandėlė jos vei
dą užpylė ryszkus raudonikis! 
Bijodaniasi noiszlaikyti,
tylėdama atsisuko ir i nėjo in 
narna. Betti ir Petras, pastebė
jo, kaip jinai persimaino vei
du’, mėtosi paškui ja'.

jinai

<wf
I

»*

Kaino dAlylka«s>, Molli? 
užklauso Petras. “Kodėl tam 
Šta mui nesveilkini nolinOcl lai

(t

4 4

perbėgus ja.
szan'kia mano.
jaus reikia važiuoti.

“Bot, Beiti!”
jaute prikiszimas.

11

mu, “asz tikiu tau pilnai, 
mintis mano beprasme, 
tai negera atsistojo tarpi* mu
šu ir gresia musu meilei.

Ja pertrauko tarnaite, pada
vusi jai telegrama.

Nuo tetos Anės”, t aro Bot t i 
Jinai susirgo ir 

Man tncz tuo

Balse Petro 
“Argi Mol

li negali važiuoti? Kame tavu 
teta gyvena ? ”

“Jinai gyvena llorstende, 
kaimynystėje su draugu tavo 

su kuriuo 
vie-

Jinai vienai- 
mėgsta,

Hodfrėju Grantu, 
asz susipažinau, kuomet 
szejau pas teta.
vingu senute ir mėgsta, kad 
asz jai intikinecziau, o no Molli 
jinai saiko, kad sesuo netaip 
moka.
ežiai važiuoti.

“Taip?..
kia

kad sesuo
No, no, man reikia pa- 

> >
Reisz/kia mus lau-

neapribo-

4 4 Ak, Petrai”,
Sztai ji-

persi siky rimas 
tam laikui?”

Betti vėl pabalo. Jinai apie 
tai nepamano.
suszn i bždejo j i na i.
na i, pradžia musu nelaimes.

Jisai paėmė josios nuliudus-i 
veideli in abi rankas, 
tu kvailele, Betti’’, 
i i

4 i Iv ok i a 
tarė jis 
kaip tuir kad inrodyti tau, 

nuteisi, asz nu veži u tave ten 
motoru, 
kis.”

Ei’k greiczinu, reng-

♦ ♦ «

Molli isztisoms dienoms li
kosi viena su savo mintimis. 
Szirdyje jos vis labiau augo ir 
stiprėjo neapykanta link jau
nas n e sės sesers, ■į

“Apgavikė, nudundanti!”, 
sznibždejo jinai. “ 
keneziu tavos, nonpkeneziu! Ir 
tu niekuomet netapsi jo žmo
na.” Atsitiktinai iszgirstasis 
sakinys apie gryžima H6d f ro
jaus Granto davė akstiną už- 
giifiti jos smagenyse planui. 
“Asz padirbdinsiu jos raszy- 
80110,” pafnane jinai.

Pats likimas jai buvo prie-

*

Asz noap-

Atsitiktinai

rasze, jog atvažiuos jos.
4 * i t v\ VIA C t * 

sza11 a i, 
kad asz 
ve

Molli priėjo prie jo ir atsi
klaupė priesz ji:

“Petrai, balandėli, neimk to 
tamsta prie szlrdios. Perskai
tyk goriau tamsta jos laiszka 
ir stongkis ja suprasti.”

Petras drebaneziomis ranko
mis paėmė laiszka ir perskaito 

“Brangusis Petriukai, do
vanok man. 
myliu tave ir 
myliu, bet netaip, kaip reikia, 
tikrai. Asz pati nesusivokda
vau savo jausmuose, kol ne- 
gryžo pirmyksztis mano geras 
draugas, llodhvjus Grantas. 
Jeigu tu žinotum, Petrai, kaip 
man sunku. Pasakyk, jog tu 
supranti mane ir dovanoji. Be
iti.”

Petras lotai suglamžo laisz
ka ir, atstūmės isztiesta in ji 
Molli ranka, pakilo nuo kėdės. 
Akys jo žiurėjo in ja su neapy
kanta.

“Asz nežinojau, Molli, jog 
yra pasaulyje tokios motery 
kaip tamsta”, 
baneziu isz pasipiktinimo bal- 

“Tamsta pasirodei esanti 
tuo blogu, kūno taip bijojosi 
Betti. Tai žinok gi tamsta! Mes 
su Betti, kad padalyti gala vi
siems kankinusiems mus isz- 
gaseziams, susituokėme szian
die ryta, ir mano geriausias 
draugas Hcwif rojus Grantas 
dalyvavo snžiedavime kaipo 
pajaunys.”

'Tai tavęs, jis griesztu jude
siu atsisuko ir iszejo isz sve- 
cziu kambario.

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 ligų. Mes užlaikoma invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iaagasties, nuoma- * 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užslsenejusio leata- 
ro, b ai t-l i ges ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greiciiaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir sutelksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, TUžee 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.76. Atsiųskite

t a re 
ir jinai daliai*

JL

SU.

Asz maniau, jog 
asz isztikruju

«•
prataro jis dre-

10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinMn*
j u musu žolėms po visus lietu viszkua 
kolonijas. Adresavokite szltelp:

M. ŽUKAI T! S,
Spencerport, N, Y,26 Gilht Rd.
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Ul((Vieszbutyje

ir

Valkar asz negalėjau pnkliut 
in savo butą, nes mano drau
gas, su kuriuo bendrai nuoma
vome kambarį, užsirakino ir in 
mano skambinimu, bildesį
praszymus buvo’kurczias, 'kaip 
vietos filantropas.

Man nieko daugiau nepasili
ko, kaip tiktai nukeliaut per
nakvot in vieszbuti. Tacziau, 
norėdamas sujungi malonumą 
su naudingumu, asz tycziomis 
nuvvkau in treczios nmzios 
vieszbuti. idant susipažint ir 
su Rzia musu pramones szaka.

Aszaigi iszkarto pastebėjau, 
kad ežia renkasi vien tik po- 
relee, ir tiktai asz vienas atvy
kau, (kaipo nevedus, kas labai 
nustebino vieszbuczio prievaiž
dą.

SENATORKA KEARNEY.
dienaAna diena atvažiavo in 

Washingtona, D. U.,'senatorka 
Mrs. Belle Kearney, dnlybauti 
moterų seimo ant privertimo 
pildime tiesu.

O jeigu koks-nors
o (J

sve-
asztuoniom

Į «■ MR.....

dienom ?
— Tuomet mos sakom, 'lead 

pas mus visi numeriai esą už
imti, nors ikad ir no vieriftįi isz 
ju.nebūto užimtas: musu szei 
mininkas sako, kad jain esu go
riau asztuoni svecziai por vio 
na diena, negu vienas svoczia,s 
asztuoniom dienom,

pas mus visi numeriai osa
tT

asztuoniom dienom. Tok i s il
gai bunas sveezias turi daiktu, 
visokiu reikalu, jis ilgai deras!
ir kvarszina galva, o iszvažiuo- 
jant neduodąs net ne arbatai..
Jeigu ne policija, tai mos ju

"BAOTBP*

Ibys'mandWliai isz Lkub

Duokite man szvaru nu 
su szvaria lova, pasa- 

ir už lai asz
meri, 
kinu asz jam — 
jums noriai branginus užmokė
siu.

ri inejo szypsodamas prievaiž
dą.

— Tamsta tikini vienas? — 
paklauso jis, gudriai pamerkęs 
akimi.

— Vienas!
— Ebo! na, tai asz tamstai 

duosiu No. 1. szvarus, kaip 
stiklelis!

Jis nnveile mano in kaž-koki 
prafszvinkusi 'kambariuku, 
doge lempute ir atneszo 
glamžyta 
bei paklode.

Ar daugiau tamstai nie 
paklauso prie

szvarus,

už 
su 

kaldrn ir priegalvi

nuli!...

ko nereikia .’ 
vaizdo.

Nieko.
— Taigi taip, nieko? 

Nieko, nieko, nidko. 
Stebėtina! Labanakt po 

Bet jeigu tamstai ko
nors prireiktu — malondkitt 
paskambint tiktai du kartu, 
tai jau asz žinosiu... Atsipra
szau . Reikia eit, kaž-kas atėji 
in antra numeri.

— Kiek szis kambarvs kai 
paklausė kaž-ko(kF

r r < v M ** V » * •
nuoja! — ] 
storas balsas.

— Jeigu laikinai — pustro- 
ezio lito, — atsiliepė prievaiz
da, — jeigu ant visos nakties 
— penki litai.

Storas balsas niekiok nonų 
sistebejo del szios keistos arit 
metikns ir užmokėjo užkamba 
ri.

Vioszbutyj keikti dalykai da 
rosi: žmones vaikszcziojo 
koridorius, ginezijosi, 
d ed a vosi, sz v i I p< 1 a v o

Antrame aukszte buvo kaž 
koks pokilis arba bankietas 

tail! 
“szumniai“ linksminosi, kad 
beveik (kiekvienas žodis buv< 
girdot, ir asz niekaip negalė
jau užmigt. Kaž-kas tampo ir 
ezirpino armonika, kiti daina 
vo,

— Ar jus skambi not ?
-- Ne.

Czion pas mus visi slkam 
buožini sug^h* ir dėlto asz tu
riu Įniks nuo laiko upei t vism. 
kambarius ir klausinėt — ai 
neskambinęs kas-nors isz sve
cziu... Na. tai likite sveiki, 
jeigu jums ko-nors bus reik 
Jinga, tai...

— Gerai, 
skambinsiu, o 
ana Žydą, nes ji blakes užosia. 
ir tuomet nebus kas nž numeri 
užmoka....

(>, pas mus visuomet is? 
kalno mokama, 
svoeziai nakezia 
liktai jus, ponuli...

O deiko ten virszuj to- 
bildesvs ir triukszmas?

Ton via tokia Marvte. 
kurios sziandien varduves, ii 
ji turi tris jaunikius ir dm 
viena, su kuriuo jinai nuolatos- 
gyvena, ji tiktai sziandien is* 
kalėjimo iszleido kur jis di 
menesiu isztupejo: tai ve jie h 
pasidarė balių... kvaili 
nai... Gal-lmt jus norėtumėt ta 
Maryte pamatyti P ••

— Ne, ne, acziu...

, ir
< a-

gerai, asz pa 
dabar oikito pas

nes kai-kada
Taipabėgo.

CIS

vaiki-

P<‘ 
<znabz

Keliu žmonių draugija 
szumniai linksminosi,

moterys garsiai kvatojo.
- Na, gerk, Maryte.

Fui, ežia 'kaž-koks dvo 
kiantis alus, — kalbėjo mote
ris, — paliepk, kad paduotu 
goresnio.
Atsakyman pasigirdo garsus 

kvatojimas ir choro dainavi 
mas, sulig kurio buvo galima 
spręst, kad kompanija 
jau visiszkai nusilesusi.

Gretimam su mano numerio 
kambaryj kaž-koks 
visa laika niurnėjo

buvo

Bet as; 
ežia negaliu miegot, asz noriv 
su tamsta atsiteist ir eit in ki
ta vieszbuti.

Prievaizda pakasė pakauszi
Asz isztikro supratau 

kad jus ežia nemiegosite, dėlto 
kad pas mus vieszbutis nomie 
gojinmi. Asz ežia jau doszimts 
metu tarnauju ir nepamenu, 
idant ežia kasr-nors isz sveczia 
hutu miegojęs. Iii mus kaip 
sylkis ateina tokie, kurie nono 
ri miego, bet acziu Dievui sve- 
czin pas mus visuomet esama 

negalimapakankamai,
skųst... Ir vis vietiniai.

Z

doriuj buvo beveik 
asz liepiau užžioht žvake*.

— Matote, ponuli, — turo 
prievaizda, — “Auszroj” to
kia žvake* litą kainuoja, o pas 
mus dvkai duodama.
— “Auszroj”

misi

Asz pradėjau ruosztis. Kari- 
tamsu ir

sa.

Auszroj

elektros szvie-

kad

— Taip, bet pakol jos ne
buvo... dovanokite, asz tuojau., 
regis, kaž-lkas skambino..

— Jog tamsta sakei, 
skambuezini esą sugedo....

— Na, taip, tiktai man taip 
rodosi, :ka'd būtent dabar kaž
kas skambinus: 
pranti....

Jis pasislope, bot už minutes 
su gryžo.

— Tai man tiktai taip pa
sirodo. Sveezias, kuris nežino, 
kad musu skambuozai osa pa
gadinti, tai jis spaudžia ir 
spaudžia skambuti ir labai 
pykstas, kai niekas neateina. 
Bet vis-gi kfir-kas geriau, kai 
tu Hkambucziu nesama
kada pakliūva tokis, kad visa 
laiika tiktai ir dirba, kad skam
binąs. Jam esą nieko nereikia, 
o jeigu ir ji užeisi, jis sako, 
idant vėliaus užeiti, nes jis esn 
paniirszes, kas yra reikalinga, 
ir jrs dar tiktai svarstąs. O inn 
su szeimininlkas szito nemylis.

Uis mylis, kad sveezias no ilgai“ 
asz butu, galvos nekvarszintu, at-

sveezias 
miegoda 

mas ir tkaž-ka ‘kalbėjo tai vv 
riszku, tai motoriszku balsu. 
Tsz kito numerio be pertrau
kos girdėjosi keiksmai, iszei- 
nantieji isž kažkokio užki mū
šio provincijos Žydelio.

— Kad jus velniai pagrieb
tu su tokiais vioszbucziais. — 
szau/ko jis. — Prievaizda! duok 
man, man duok kita lova. Szi- 
toj tiek blakių, kad szalia ju 
man jau vietos nebent... Asz 
negaliu užmigt, nes jos mane 
medžioja, ir jos negal užmigt, 
nes asz jas taip-pat medžioju. 
Prievaizda! Gyvuly! Tu, man, 
rasit, tycziomis davei 
kambarį kuriame skambutis 
pagedęs...

Tolimesniu skundu jau
negirdėjau nes in mano kamba- si teist n ir sudiev.

tai kaip pa-

Kai-

yisiszkai neinleistume, bot szi- 
to jog osa negalima daryt, dėl
to kad pas mus jog vieszbutis... 
Atsipraszau, jus malonėjote 
nusipraust!... ,

— Ne, nosiprnusiu.
— Asz taip-pat n opa ta r- 

cziau, ežia jog visokio žmonos 
prausiasi ir ežia nelabai szva- 
ru; asz isz szio vioszbuezio 
įszeinu, lai dėlto galiu pasakyt 
teisvbe.

— O kur-gi jus iszeinnte?
— Asz pats atidarau viesz- 

buti, bet tiktai mano vioszbu- 
tis busiąs kitokis ir goresniems 
svecziams. Asz dar neatidariau 
vieszbuczio, o man jau pažado 
ta apie Irisdeszimt svecziu.

— O kas ton 
t riukszmas ?

— O lai Marytes jaunikiai 
misi laiko nuo koto ir pradeda 
kits kita mest laukan, jie pats 
tai daro viens su kitu.

O kas-gi mo/kas už knm-

tok is do

bari ?
— Jie užmokėsią tiktai se

kanti karta. Jie dabar esą gir 
ti, kaip sziaucziai ir jiems apie

primint,tai negalima primint, dėlto, 
kad tuojaus padarysią skunda 
la, o mano szeimininkas szito 
nemylis. Bot užtat, kuomet jio 
ateisiu sekanti Sosztadioni, tai 
jiems įsatkoma, kad jie 
kambarį, kuomet apniokosiu 
nž pereita kart n, ir jie, kol ne
girti visuomet užmoka. Jio tu
ri pinigu, nors asz nežinau, isz 
kur pas juos pinigai imasi.

O anas Žydas ar jau užmi- 
<*o ?s ., . ..

gausia

Ne, jam neduoda blakes 
pa

ir kaž-ka dabar 
ant popieros —•

užmigt ir dėlto jis liepos 
duot žvake 
skaieziuojas
jis taip skaieziuosias iki ryto.
Tai teikis sveezias, kuri reikia 
priimt, kaip ir goriausiąjį, (ai 
yra trumpa sveczia — jis nesi
sieloja, nestkambina ir gerai 
užmoka...

Olkiok asz turiu niokot ’
— Soptynis litus ponkiais- 

deszimts centu — nes szitas 
kambarys su dviem lovomis.

— Priimkite pusasztunto Ii 
lo, nors asz ir neprasziau kam 
bario su dviem lovomi...

Pas mus jau tokia pa
protys: jeigu ateinąs vienas as 
niuo,

nestkambina
J

kada

Bet
o

ir ant kitos 
kaifkada ir

jam duodasi kambarys 
su dviem lovomis. Kai 
pasitaiko ir taip, kad sveezias 
negali s užmigt ant vienos lo
vos, na tai jis einas miegot aiV 
kitos lovos,
buna tas pats, 
blogiau... Jus malonėjote apsi
rengt ? Acziu... Viso gero. Pra 
szau szirdingai kita karta, bet 
jau pas mane...

— N a r u szo v i cz i u s.

Nosinis Katarai ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulls, 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 ii 
parduodama vien tik per

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

’ -f ■ L u 'r HK"*

JOS. P. MURAUSKAS
« •

Lietuviszkas Skvajarh

'lTrys‘mand‘l*alįai isž Skuh 
kino nusidavė in sveezius,
Filadelfijoj ,įn kokius ten

; i .<1,1 J . namus,
O tai buvo (’tarumko vakaras, 

Na ir atsiliko jiems ne kas.
■w -r • V.L •’2' T-l •

užmokėjo,

, namus,

Vienas penkis dolerius
v užmokėjo, 

Nieko pirkti negalėjo, 
No pinigu adgal ne gavo, 
Tai net nuo to kvaila galva 

.gaV°.’.
Kumszczias, biles ir peilius 

panaudojo.
Muszti perkupezias pradėjo, 
Ant riksmo daug žmonių 

subėgo, 
Sztai ir keli palicmdnai 

adnego,
Du suome, in la kūpa nuvede, 

'breczias namon iszdume,

Pt

v
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APĖMĖ VADOVYSTA ANT KARISZKOS KAPELIJOS.
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L
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Kapitonas W. II. Santlemann, pndekavojo už dinsta ka- 
Marino kapelijos, o jojo 

vieta, užėmė Taylor Branson. A nt paveikslo matome sena va
da atiduodanti “batonu” naujam vadui.

pelmeisterio garsios United States

batonu

ODOS PRIEŽIŪRA

gerai žinomas

Sekantis straipsnis sudėtas 
nuo isztrauku Dr. Walt. James 
llighman kalbos per radio. Dr. 
Highman yra 
odos gydytojas gyvenantis

Jo nuomonėje, 
priežiūroje,

dalykai yra muilas, vanduo ir 
sveikatos prižiūrėjimas.

“Kasdieninis pirtis, burnos 
prausimas du syk in diena su 
muilu, kas savaitinis galvos 
plovimas, yra szvarumo pir
mieji reikalavimai. Patartina 
vartoti nestipraus muilo, ža
lias muilas perstiprus, uos oda 
iszdžiovina. Reikia sekli pa
prastas sveikatos taisykles. 
Nuo valgijimo per daug sal
džiu riebiu valgiu, riebiu mo
šų, arba nuo blogo skilvio sto
vio, nevirszkinimo, kraujo 
prastumo, ir 1.1, puczkai pasi
rodo. Tuomet reikia susilaikv- 
li nuo valgymo nekuriu val
giu; reikia gert daug vandens, 

galima

A OW 
odos

York ’o.
svarbiausi

nevirszkinimo,

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka

J 4.- . S •, »

! ,32 W. PINE ST. .

automobilius ir kitokius daigtus 

visokius lėgallsžkus reikalus.
32 W. PINE ST.

MAHANQY OITY, PA'.

K

Treezias namon išždume, 
Sziadien vienas dirba szluotas 

O lasai antras novos sportas, 
Bausme užsimokėjo, 

Kelis doset’kus doleriu padėjo. 
Dabar turi jpavidala kalmuko, 

Ba, nabagui galva nuskuto, 
Jan jierps to ilgai nesinoros, 

Kol gyvi bus, laja diena 
paminos,

'Tam su nuskusta galva 
sport aut a t si norėjo, 

Tai iii platu svietą nesenai 
iszdundejo,

Mat, kupcziauti nemokėjo, 
Tai ir sportystęs iszsižadejo, 

In km' iszdume, nežinia, 
Ba jau ežia jo nėra.

m

f 1

* ♦ ♦

J

Obojaus merginos kaip 
Žydo k p molės, 

Nuo purvyno apsivok',
Mat, nebages ant farmu dirba 

Niekad neapsidinba.
Kojų isz purvyno nemazgoja.

Priesz žmonis.save 
nepaguodoja, 

t) kaip kiek laiko turi,
Tai tik in pakampes žiuri,

Kur koki kvaili paslgriobt, 
Ar ant fundimo prigriebt.

Patvss
Ant dorybes suvis nežiūri
Pra ei gi u s- ant ulycziu 

užkabina,
Nuo visokiu iszvadina;

Da szila karta joms dovanosiu 
Bot kilu kartu visu vardus 

iszduosiu.

ako, sarmatos neturi

♦ * ♦

Vatorburyjc keli gerai 
užsitra ūkia, 

Stovėjo ir rodos ko laukia 
Užėjo da' kelis vaikinus, 

Gerai jau užsitraukusius. 
Ir dvi inergicos ten radosi
Tarp vaikinu maiszesi, 

Sztai nežino isz kur puolė 
keli kiausziniai, 

Net gavo iii kaklą du vaikinai.
Bile pradžia pasidaro, 

Tuoj ir musztis •susitarė 
, Ogi vyreli muszesi, 
Su kiausziniais leidosi 

Kad net ulyczia nieks
praeiti negalėjo, 

Tsz tolo stovėjo, 
Ir visi žiurėjo.

Sztorninke pasakojo,
Isz to pasinaudojo, 

Kad 8 tuzinus kiaūsziniu 
sunaudojo, 

Viena vaikina puikiai .
numalavojo, 

.Jog badai ir akis patoriojo. 
Man tas labai patinka, 

Kad tokia musztyno atsitinka 
Su kiausziniais mėtytis,

No 'kaip su peiliais pjaustytis. 
Vyrueziai, proto neturite, 
Jaigu tokos mnsžtynes "

‘ išzmi^linate, 
Kn gali ant to Amerikonai

J

7

Ka gali ant lo Amerikonai 
kalbėti, 

Už kokius Lietuvius laikyti?

M

i

*>

Kaip Renai Iszgelbejo 
Alaskoš Žmones.

Kas isz mus tikime valgyti 
renu mėsos? Sziaur-vakaruose 

regulariszkai par
pi rk l i n s

kuris pa rd uo-

renu mesa 
duodama. 
Seattle miešti1, 
da tik remi mesa, 1926m. par
davė net 1,129 ronus. Netik ro
mi moša parduodama bet isz 
jos gaminama visokiu deszru, 
ir pati mesa vartojama kaip

V ienas

vartoja ma
yra vartojama jautiena ir ver

ba i p vadinami
parduodami 35 centus už šva
ra, kepsniai 20 centu už

sziona.

ir 1.1.

m 4 4 chops

švara

Nuo 1918 iki 1925m. net 1,- 
875,000 svaru 
siunrta isz 
dvi-t reczdaly? 
A lankos 

gyventojams

* <‘r

renu

remi mėsos rsz- 
A laskos.

puses
Beveik 

milijono 
priguli

niatns 
mos.

vieti-
Eski-

industrija yra
Alaskos svarbiu industri- 

l)r. Sliel-

vienaKenu 
isz 
ju. Pradėta^ 1890m., 
don .Jackson, Suv. Valstijų fe
deral is apBZviet imo 
A las k o j, aplanke

age n tas 
Alaskoj, aplanke mažus kai
mus netoli Bering mariu ir Ar
tie okeano. Alaskos puses žmo
nes buvo vargingame padeji- 

prasimaitino vien tik žu- 
Bet Si berijus pusėn gy

venimas visai kitokia, ežia 
žmonos turtingesni, sveikesni 

linksmesni. Turėjo pulkus

me, 
v ims.

ir I 
remi. Ir Dr. Jąckson tuoj mate 
kaip Im v o 
žmonoms turėti renu.

Kuomet Dr.
Washingtona, 

pilami 
žmones gavo renu.

svarbu Alas’kos

in

bet ve-

.Jackson gryžo 
jis pasiūlo 

sulyg kurio Alaskos 
Ir žygiai 

imti permainyti Alaskos žmo
nes nuo keliaujaneziu žuvinin
ku iii kaimieczius.

Pradžioje, pinigai sukelti isz 
privatiniu szaltiniu, 
liaus Kongresas padaro pasky
rimu ir tarpo 1892 ir 1902m. 
laivai atvožė 1,280 renu isz Li
berijos in Alaska.
insteigtOs tinkamose vietose ir 
isz Liberijos atvyko in Alaska 
žmonos pamokinti kaip tuos 
ronus auginti. J r industrija in- 
steigta. . ,

Renai netik svarbus gyvu
liai maistui ir drabužiu gami-

Stotys4 i Q

nimiii, bet yra puikus “trauki-
(draft) gyvuliai, t raumo” t 

kiant roges per sunkiausias 
suszalusias vietas. —F.L.I.B.

Juozas Karaszauškas
LIETUVISZKAS AGENTAS 

T ' < r«k. .JT 4P*' | « < ‘ ‘

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Taipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sias kompanijos ameriko.
137-139 W. OENTRE ST.

kinti apdraudimus kokius tik kas

sios kompanijos ameriko.

MAHANOY CITY, PA.

M

BJAURUS SZPOSAS 
ŽYDO SU 

OJSTERIAIS
Jonkelis Solvurszt, atejas in 

restauracijo, paliepė paduot 
tuziną ojsteriu. Tarnas atne- 
szes jam ojsteri u s, Jonkelis 
ėmėsi prie valgio, bet negali 
juju nuryt. Taip dėjo viena 
paskui kita in burna? bet ne
turėjo pasekmes ir kožna isz- 
spjaudavo adgal ant torielkos. 
Prie to pat stalo atsisėdo kokis 
lai ponulis ir taipgi liepe sau 
atneszti tuziną ojsteriu. Jonke
lis temina ant tojo ponulio ku
ris supaezostavojo visa tuziną 
ojsteriu ir net stebėjosi isz jo
jo apetito. Kada jau ponulis 
rengėsi apleisti 'stala Jonkelis 
tare in ji:

. v— Ponp&iiiiv porfMirMHZ ne
galiu suprasti, kaip tamista 
suvalgo i savo ojsterius, o asz 
jokiu budu negaliu, o gal to
mistai padavo geresniu. Bukie 
taip geras paragauti mano.

— Bet jau asz esmių sotus 
negaliu daugiau.

— Niu, tai nieko, paragaut 
nou'žkenk's, asz esmių akyvas, 
ar tamista ir mano galėsi su
valgyk

— Ne turiu noro ant dau-

4

f

giau.
Vėl, asz susilaižyczia, 

kad tamlsta ju negalėsi įsuval- 
gyt, ba josios negeros, ne to
kios, kaip jum padavė, ant ga
lo tik paragauk.

Negalėdamas atsikratyt nuo 
nuobrodžio, ponulis pristūmė 
torielka su ojsterinis ir ant ga
lo suvalgė vi'sus.

— Jsztikruju stebėtina — 
paszaukc Jonkelis, matyda
mas kad jau visus suvalgo, — 
asz bandžiau ir bandžiau, kož- 
na ojsteri nuryt bet visados 
turėjau iszspjaut adgal ant to- 
rielkos, o tamista suvalgėt go
džiai visus. Ar buvo geros t

Iszgirdes tai ponulis, vieto
je atsakyti Jonkeliui, tiktai 

“sli
ght žino” Jonkeliui jojo ojste
ri u-s ant t ori alkos ir pabalo 
kaip drobule.

— A j vai, asz žinojau kad 
tam ojsteriai yra negeros ir 
pas tamista neužsilaikis — pa- 
szauke Jonkelis ir nolankda- 
ma's ilginus, greitai apleido 
restaiiracije. F.

sužiogsojo liaunu! ir vela

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS., 
ŠT. OLAIR, PA.

manksztintis kiek tik 
ir vidurius gerai 'prižiūrėti, ne
patartina sekti invairius vais
tus pagarsintus del gydymo 
puczkii. Keikia kreipti? prie 
gero gydytojo. Perdaug arba
tos, kavos ir alkoholiaus blo
gai atsiliepia.

“Negalima veidą raukszles 
gydyti. Negalima permainyti 
žilu plauku spalva, tas yra pa
vojinga. Galima sulaikyt plau
ku puolimą bet ne vartojant 
patentuotus vaistus. Veido 
gniaužymas, veidams szepetli
kai ir panaszus dalykai padaro 
daugiaus bledes negu gero. Ge- 

“coldra smetonnota most is 
nuvalyti oda priesz 

W « 4 «.«4 • r/
gaus oda vis mainosi. Patys 
matome koks absurdai yra, su
laukti penkias deszimtu metu 
senumo ir pageidauti dvide- 
szimtu metu senumo oda. Su
laukė penkiasdeszimtu metu, 
galima turėti tiems metams 
kuogeriausia oda, jeigu savo 
jaunystėje prižiūrėsimo savo 
generale sveikata ir vartosime 
daug muilo ir vandens. Apart 
to, kuo mažiaus kreipsi atydos 
in oda tuo bus gerinus. Jeigu 
užkrėstas kokia nors odos liga 
kreipkis prie gydytojo. - Ne
klausk susiedo, arba barzda- 
skuczio, arba ko kito, pa
klausk gydytojo.

“Priogamus neerzink, nes 
tas priveda prie vėžio. Jeigu 
priegamos didinasi arba spal
va tapsta tamsesne, reikia jas 
iszimti. Ta galima atlikti per 
kelis budus, bet tik gydytojas 
žino tinkama. Nevartok degi- 
nanezia medžiaga, nevartok 

.vaistus kraujui sulaikyti ir 
erzinanezias mostis. Nespausk 
ir neindresk priogamus. Gali 
netekti gyvasties.

“Lulaukės koturiasdeszimts 
metu, vėžys gali pasirodyti. 
Kartais prasideda kaipo labai 
mažas odos sukietėjimas, ir 
jeigu greitai ir tinkamai gy
dytas vėžys gali tapti nepavo
jingu.

“Jeigu žmones kreiptu tiek 
atydos iii savo -sveikata ir pri
žiūrėjimą odos kiek kreipia in 
pasirinkimą mėsininko arba in 
savo drapanas,

cream” ' 
prausiant yra patartina. 2mo-

ti ra pana s. 
daug pinigu. >»

sutaupytu 
—F.L.I.S.

k

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

? «-*»•'» ■x-W'**** ( r k
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavimu. Palaidojinri 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patam avima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszlmts minusu.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisjkas

Telefonas 872.

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo-

Parsamdo automobilius da)
ssia nuo paprascziausįu iki prakil* 
niausiu, r 
laidotuvių, vesoliu. krikaitynin ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Telefonas 1878-M
kitiems pasivažinėjimams.

»

K

Dentistas Mahanojaje. 
Ant antro floro Kllna Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

■l
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— Sziadien Read ingo ka
syklų pede.

— Read i ngo kasikius ne
dirbo praeita suimta ir pradėjo 

Lehigh
*

IĮ

dirbta Panedeli ryta.
Valles kasikius teipgi nedirbo 
praeita su ha t a ir nedirbs iki 

' Vtarninkos ryta*
— Garnys paliko patogia 

dukrele Antanams Pango- 
niams, 305 E. Centre uli.

— Nelaba mirtis paiima isz

Antanams

musu tarpo senesnius gyvento
jus ir jaigu nepaliaus, tai 
mieste nesi ras jok io seno gy- 
ventojaus kuriu jau ir taip 
ženklyvai surimažino. Daug 
taipgi žmonių serga ant viso
kiu ilgu.

— Edvardas, penkių metu 
Stanislovo Va ji kevi- 

18 W. Spruce

jaigu nepaliaus.

sūrima žino.

Į

sūnelis 
cziaus po No. 
uli., likos pavojingai sužeistas 
ant (Vntre ulyczios per auto
mobiliu. Vaikelis likos tuojąus 
nuvežtas in Szenadorio ligon- 
huti.

0

A — Vakarėlis parengtas per 
. jaunesnius vaikus parapines 

mokyklos Szv. Juozapo, nusi
davė pasekmingai. Žmones bu
vo labai užganadinti isz per
statymo. Padėka piiguli 
seserų kurios
iszlavinimu vaiku.

• — Subatoje po piet kilo 
ugnis buezerio Strembo ruki- 
nyczioje ant Spruce ulyczios, 
kurioje užsidegė tankai. Ugna- 
gesiai po trumpam laikui už
gesino liepsna.

Musu ziegorninkas Juo
zas Stankeviczius, 224 E. Cent
re uli., ana diena aplaike dip
loma nuo Watchmakers Asso
ciation of Amerika už goriau- 
ria taisymą ziegorelin ir savži- 
ningiausia darba. .Jaigu 
taras” 
ziegoreli tai pataiso gerai ir 
žmogus buna užgamulintas.

— Steitiniai ima smarkiai 
in nagus paszelusius bambilis- 
tu.s kurie laužo tiesas. Ana die
na apie penkesdeszinils kalti
ninku pastate priesz skvajeri.

— Sukatoje atsibuvo szv. 
kriksztas sūnelio ponstvos Czi- 
ziku, kuris aplaike varda Juo
zas—Vladislovas. Krikszto tė
vais buvo 
taiickiule su ponu Juozu Gri- 
nevicziuin.

224 E. Cent-

“dak-
SI a n k o v i ezi t rs patai so

pana Helena I jU S •
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del 
daug rūpinosi

— Mi'knlas
ožius isz Brooklyn, N. Y., lan
kėsi pas M. Lapinskus ant W. 
Pine uli., kaipo ir Miinersvillej 
pas gimines ir prie tos progos 
atlankė “Saules” red vata.

Valent ukevi-

“Saules”
Kaipo geras sunūs, neužmirszo 
apie tėvelio kapa kuri davė ap- 
cimentuoti kontraktoriui But
kui.

f Subatos ryta mirė gerai 
žinoma Marijona Turauekiene, 
55 metu, 433 W. Pine ulyczios, 
palikdama penkis sūnūs .Joną. 
Frana, Juozą, Antanu Tamo- 
sziu broli Tamosziu Frida v 
(Piontek) seserias Franciszka 
Turauekiene, Ona Sifoviczione, 
kaipo senute motina ’ Juzefina 
Friday (Piontek) 85 metu am 
žiaus. Velione turėjo operacije 
hnt akmenilku ir nuo tos prie
žasties mirė.
bus Seredoje su pamaldomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioje.

Laidotuves alsi 
su

— Ntolioje lank<‘si pas gi
mines Baltimoreje: J. Ancere- 
viezius su paezia ir uoszve 
Lubinskiene, ir Helena Paszu 
koniene su motina Kranzienia.

I

t Panedelio ryta, apie pu
siau septinta valanda ,nelaba 
mirtis vela iszplesze isz tarpo 
musu viena isz seniausiu Ma
hanojaus gyventoja Juozą 
Zablacka (Miller), 'kuris nuo 
kokio tai laiko sirguliavo. Ve
lionis pergyveno Mabanojuj 43 
metus ir buvo vienas isz darb- 
sziausiu parapijom! kuris su
tverė Lietiivbzka parapija ir 
prisidėjo daug prie pastatymo 
musu bažnyezios. Apie 1888, 
per daugeli metu laike salima, 
bet keliolika motu adgal gyve
no privatiszkai džiaugdamasis 
jog užbaigs savo dienas ramy
bėje su savo szeimynele. Velio
nis pergyveno su savo mylema 
motoro Marijona moteriszkam 
ryazyje per 52 motus susilauk
dami kelis vaikus isz kuriu vra 
gyvi sūnūs Jonas ir duktė Elz
bieta Kižiene, Filadelfijoj, an
gy tine Ona, namie ir dvi anū
kes, kaipo ir paliko broli Pet
ra Lietuvoje o czionais daug 
giminiu. In Amerika pribuvo 
1872 mete, gimė Prienų para., 
Af’uklos kaimo, Seinų para., 
Suvalkų gubernijoj, Batbie- 
riszkiu gurino. Velionis buvo 
tevp mirusio kunigo Juozo 
Zablacko kuris jau silsisi 'ka
puose penki metai.

Laidotuves atsibus Subatos 
ryta isz namu 319 W. Maha
noy Avė., su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje ant kuriu 
užpraszo vieta* gimines ir pa- 
žinsfamtis. Laidotuvėms užsi- 
emo gpaberittfr-Reklftitis. -

gy vento ja

>

Nedelioj lankėsi Wash
ingtone, Jonas 
Viktoras Boczkauskas, 
(3.* ari kas, Antanas
ir W. D. Boczkauskas.

Paserpskis, 
Jonas 

Dziadosza

ANT PARDAVIMO.

Namas su visoms vigadoms 
ir gazu, ant puses loto, su ga- 
radžimn del 2 automobiliu. Ga
lima tuojaus insikraustyti.

1106 E. Centre St.
Mahanoy (’ity, Pa.t .38)

~PARMOS! PARMOS!

Lietuviu kolonijoj parsiduo
da 14 labai gražiu farmu; del 
platesniu žinių raszykit: t .38

J. A. Žemaitis
R. Xo. 1 Box ,17 

Fountain, Mich.

$4 .OO
IN

NEWYORKA
ARBA

$5.00 
Up-The-Hudson Upes 

NEDELI0J 15 MOJAUS

Dubeltavas
Tikietas

Speciali* Treina* Subato* Nakti
Ryte
1:00

12:59
1:5l

. . . 1 :30 

. .. 2:19 
. .. 2:46

Isz 
Shamokin ............
Mt. Carmel ..........
Ashland .................
Shenandoah ........
Mahanoy City . . . 
Tamaųua ............
In Jersey City pribus .... 8:00 
New Yorka (Liberty St.) 
New Yorka (W. 23rd St.) 8:40

Pasažieriai del Up-the-Hudson 
paims laiva iszplaukiant isz Jer
sey City 8:20 ryte Standard*Time.

GRĮŽTANT— Treinas apleis 
apleis New Yorka nuo W. 23rd 
St. 7:47 vakare, nuo Liberty St. 
8:00 vakare, isz Jersey City apie 
8:15 vakare, pagal Eastern Stan
dard Time.

8:20

PANEDELI 6 JUNIAUS
Keturiu dienu ekskurcija su 

su palydovu in 
WASHINGTON, D. C. 
Visi ekspensai apmokėti. Apie 

daugiaus raszykite pas 
G. O. ROPER, D. P. A. 

Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

Llctuvlsskas Graborius
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliu* pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninka moterems. Priei
namos prekes.

ŠIO IT. Hprace Rt..
■ AHANOT CITT, PA.

80S VABKar ST , 
TAMAQUA, PA..

*

k. J

.jį;?

■

</
''

Long Island City, X. Y. su do, kuriame alsibuna teismas
prielaidiniu Henry Gray nužudė 

Buvo tai tai
šavo 
iszpažinimu žadintoju.

SHENANDOAH. PA.

Vincot Pati Vinco Adamavi- 
eziaus isz Turkey Run, sirgda
ma szoszis menesius, mirė pra- 
ejta sanvaite. Laidotuves atsi
buvo Subatoje. Velione paliko 
vyra, motina, •keturis sūnūs ir 
penkis brolius.

t Ona Ma)kevicziene.-Mato- 
szaitiene, 23»4,X» E. Lloyd uli.. 
mirė po ilgai ligai. Arelione pa
liko vyra Joną. Laidotuves at
sibuvo Subatoje kurioms užsi
enio graborius Rėklaitis isz 
Mahanojaus.

Rėklaitis

Saint Clair, Pa. f Praėjusia 
Petnyczios nakti, Pottsvilles 
ligonbutoje mirė po operacijai 

Marijona, mylema 
Jono Urbaiezio. 

buvo teta mirusios 
manaustkienes 
mo

akmenuku, 
pat i

T 
czionaitinio

Velione 
Onos Ra

pa t i gerai žino- 
graborians.

Laidotuves atsibus Seredos ry
ta su pamaldomis Szv. Kazi
miero bažnyczioje su trimis 
misziomis kurias laikys kuni
gai Matulaitis, Xorbuta, isz 
Erackvilles ir Schaffer isz 
miesto.
gra bo r i u s R a ina na usk a s, 
kuriu užpraszorna gimines ir 
pažinsi amu.

Matulaitis,
ir

Laidotuvėms užsiėmė
ant

Pittston, Pa. — Czia invylko 
vostuves Stasio Oželio isz Tn- 
kermano su Mare Rutkauskaite. 
Laike ceremonijų Kasalkaiczio 

vargonininkasbažnyczioj<‘, v«..‘g 11L1: 
Juozas Kudidka sugrojo mar- 
sza ant vargonų 
sugiedojo

o A. K i zis
Avė Marija.

— Vietos kunigas 
kuris padėdavo

Aleksa, 
K ašaka i ežiui, 

tapo paskirtas in Coaldale pa
rapija. .Jis yra nesenai 
isz Lietuvos.

grvzot.r>

Chicago. — Algirdas Laba 
nauskas, 20 metu amžiaus vai
kinas pabėgo teu Jeva Ivinskie
ne, 48 metu senumo moterisz- 
ke, kuri dirbusi tūlame
singtono saliune, prie 115 gat- 

“ medaus mo

Ken-

ves. Kur jaunieji
praleidžia —nežinia. Tunesi ’ ’

vai jesziko savo sunaus.
— Ponia Narbutiene, gyve. 

4345 So. Hennit ago, 
ėjo

So.nanti
Town of Lake ėjo pasakyti 

kad su jais norikaimynams, 
kate ten kalbėtis telefonu. Už
ėjo ant Sulūžusio szalygatvio, 
inkliuvo abiem kojomis tarp 
szaygatvio lentų ir blukiu, Pa
sekme— perskrosta kojos gys-
los. Dalktarai saiko, 'kad žaizda 
pavojinga.

Namu savininkai turėtu ge
riau prižiūrėti sava nuosavy
be, kd apsaugojus gyventojus 
nuo nelaimiu, o ir iszvengus ne 
smagumu patiems. — N.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

V

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
52(fr W.-ttartrerM.; Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

f

No. 117 Septynios istorijos apie |
...........BRIMM ii

No. 150 Keturios Istorijos apie
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo tasis, Ant klek užlaiko moteres pa- 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo- slapti. 61 puslapiu.

Meile sunaus. 181 
35c

....15c
No. 151 Penkios Istorijos apie

Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios. uuv v aiuis ozviipiKuBi I M nirrga, uiazuuo 
Istorija itpie AH Baba ir 'akys, Tamas, Vargdienis Jonukas ka-

tina sopulinga, 
puslapiu . 

No. 118
40 Razbuinlnku. 45 puslapiu.... 15c ralium. 61 poslapiu........

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

. .15c
No. 152 Trys istorijos apie Kajl- 

mas, Drūtas Petras, Nuogai is.
... .15c

No. 153 Trys Istorijos apie Gal- 
62 

... .15c
No. 154 Trys istorijos apįe Jo-

62

’kuri su
savo 

baisi
malszu 

is suma n v t a
leiĮCMiiii i*      wiii omu, *m*„esu 1x1*1111 ■ * iii *m

v v ra,
• T

PAJESZKOJIMAS

Mes A mill ja, Petrone ir Ta- 
vadora Zitkevicziu pajoszkom 
savo tikro 
Zit kevieziu, 
gyveno apie Pittston,

brolio Kazimiera 
girdėjau pirmiau 

po tam 
buvo nuvažiavęs prie Spring
field, 111., girdėjau vėl gyvena 
apie Scranton. Jeigu kas apie 
ji žino meldžiam praneszt 
ka busim labai dėkingos. 

Amelia Zitlkoviez’Ai,
2 Monroe St.,

HZ 
lt.

Bridgeton, X. .L

No. 185 arba
II

576

MALDAKNYGES
Baisas Balandėlis 

Mažas Szaltinolis Dievo Mylistu.
Naujausia spaudimas su Officiutn su 
dadėjitnu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Fancies Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais
minksztais skurinois apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50 

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurinois 
apdarais.................................... $2.00

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

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny
ezios aprobatu, 4 18 puslapiu,
reikalingos maldos, skurinois minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lupu krasztai. .. .

visos

. .. .$1.50
Vainikėlis,No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 

maldų knygele, mažiausia knygol lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

Visuomet, 
gėlo katalikams lietuviams 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioi’uotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms....... $1.50

No. 190

No. 191 
knyga, 
Preke

malda-kny-
visoklo

Kanticzkos arba giesmių 
paprastais kietais apdarais 
...................... $1.00

Gyvenimas Szv. MarijosNo. 193
Panos, 95 pus. Popierinais vyr. . .25c

Katekizmas,No. 194 Trumpas 
pagal iszguldimą Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele 
Szvencziausio 
Jėzaus Kristaus

Areibrostvos
Veido Viesz. Musu 

10c

Naujas Didelis
Sapnorius jau 

Gatavas
* H F I

j ' '

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu.

, 160 puslapiu, 
gybe natiju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa-

: ' ji* 1

pnus kokius žmogus

su dau-

'I

i

gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda-
ryta kioUis audeklineis 
apdaraią. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

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

A

t

Mrs. Ruth Snyder, 
ateina daugybe žmonių klausyt 
žudinsta isz laik.

Katalogas Visokiu 
Knygu

NaktųNo. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga.
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drueziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais

ir
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

704

audeklinais 
virszais. Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

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

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

No. 103 Vaidelota, apianka Isz 
pirmutines pusos szimtmeczio, isz- 
imta isz Lictuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. . .35c

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;
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot;

Onuka..........................
Penkios istorijos,

Isz numirusiu prisikėlė,

Prakcikimhs; Delegatai

No. 120 Dvi istorijom apie Valu* luti, Du broliai. Majoro duktė.
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 puslapiu ....

. 15c j
No. 121 Trys istorijos apie Trys'nukas Spekulantas, Kryžius prie upes

Iszmintinga rodą, Ap- Vislos, Doras valklnells. 60 pus... 15c 
skialbtojas. 63 puslapiu.............. 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sudni Dievo, Sunūs Staiorlaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu................15c

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną.
61 p u slap iu ..•••••.••••15c

No. 127 Trys IstorijosapieDukte 
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

puslapiu . . .

Valkijozai,

.25c 
apie

....20c

No.
46 

.15c

No. 161

No. 155 Puiki Istorija apie Sza- 
cinus nedora žydą. 136 pus.... .25e

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girnoje. 77 puslapiu............15c

157 Juokingas apraszymas
apie Savizrola, didis klasteris, 

juslapiu...................................
No. 158 Keturios istorijos apie 

Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu............. ...........  15c

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aureiianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu...........................................20c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gumo in balta vergija, Pusiau-gyvenis 
Vicszpats Jėzus ir miszko medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli.aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus.................... 25c

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

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

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

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Ulvydus vy
ras. 137 puslapiu......................... 25c

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius di 
delį reikalai, Senelis, Dienos kentejl 
Nantoj, Netobulas žmogus. 122 
puslapiu.................... ..............

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

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 

Pasiskaitymai knygele: kalbėk, Senas žmogus pavojuje, Na-

15c
Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 68 puslapiu..........15c

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. .. . 35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai* 
gtas 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

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

api*No. 135 Penkios istorijos 
Andrius Sukalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas Jio sunu dideli 
galincžlu ir aplę kbralaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

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

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

Netobulas žmogus.

Sūnūs

...25c

Pikta
No. 106 

Gregorius, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti,
Debesėlis. 77 puslapiu. . . .

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

No. 108 Szcszlos istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szcparka, 
Pavojinga klaida, 
gėlėj e teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos proita 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 ii’ naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. 
knygele. 88 puslapiu...................20c

Sziupiniš, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apio arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....................... 15c

No. 111 Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: Ha isz 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis’Jur* 
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, toip-gi juokai, rodos, trumpi ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus..........15c

No- 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiui, Ražanczius iszgsl- 
bsti nog smert, Apie Szv, Kristupą, 
Juokingi szposcloi, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei.. 

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikus, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitlko (dzūko pasaka 
Užllokos 1st senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisui atrado 
žemgali. 64 puslapiu........

No. 107

No. no

Szcszios istorijos,

priminimai,
Toj paezioj kny-

Labai smagi

(3

20c

_____ r_______ _____ ________25c
No. 114 Dvi istorijos apie Gyven 

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

No. 11S Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa- 

.;.... 25c 
apie jSlorata,

skujinis * skaitlkas, Juokiu
No. 116 Istorija j 

puikus aprtiszymfisriIO pus; ... ;

mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1796 meto, Nedo-

mintingesnes už vyrus su paveikslais, ras ponas, Girtavimas. 122 pus.. .25c
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, Mieles, 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 
M^cziutes pasakojimai, Pasaka aoia 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerninuf, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu*. .. . 20c

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
puodą, Dainele. 47 puslapiu.

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins-

maluninkas pabėgo, Stebuklinga
15c

tninkas. Ar pasjaukt tęva zokoninka 
Pernadina. 61 puslapiu............15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele.................................... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu ....................................15c

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

No. 148 Dyl istorijos apie Joną 
Ir Alena, 
puslapiu

No. i 49 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dsedtes (Dzūkiszka), Viena nedels

Pavojinga klaida. 45
................................. 15c

teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jozu- 
so, Teipgi keleto jeleta juoku ir kito- 

1 Sc 1 kiu paskaitymu. 48 puslapiu... 716e

Ne yra to pikto kad 
Kaip Joniszkei

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, 
ant giaro neiszeitu,
pavogė naktini sarga, Atidengta xu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirszo, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu...........................25c

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

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

No. 171

Pasitaisias prasi- 
121 
25c

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

Dvi istorijos apie Duktė 
68 

15c

25c

25c

No. 172
Mariu ir Sruolis isz' Lietuvos, 
puslapiu.......................... .............

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

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu.......................... 35c

No. 175 Pasiskaitymą Knygel*: 
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimlecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna Žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu.............15c

W. D. Boczkauskas Co. 
MahanoyXity, Ta.




