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ISZ AMERIKOS
SUDEGINO PACZIA
SKATIKIS PRISMAUGĖ PA

CZIA, INKISZO IN KA- 
MARAITIA IR UŽDEGE.

Holyoke, Al ass., — Pereita 
sanvaitr, ežia buvo prismaugta 
ir sudeginta Stefanija Skati- 
kiene, jauna lietuve, o jos vy
ras R. Skatikas aresztuotas už 
žmogžuilystc. • Kada atvyko 
ugnagesiai, miegamas Skatiku 
kambarys buvo pilnas ugnies. 
Smarkiai dege lova ir kamarai
te su drapanomis. Gesindami 
ugni, ugnagesiai rado kamarai
tėj jau be žado Skatikiene. Ji 
buvo ingrusta tenai dvylinka. 
Jie iszneszo ja in kita kambarį 
ir ji atsigavo.

4 4 

gerai,

Ji tuojaus pa
klausė, ar ji mirs. Ugnagesiai 
ja nuramino, kad ji pasveik

Jaigu taip, tai viskas bus 
’’atsake jinai.

Ugnagesiu virszininkai tuo 
tarpu pradėjo klausinėt Skati
ką, kokiu budu ugnis kilo, 
atsake nežinąs, tik i ne jos in (a 
kambarį ir jau pamatęs, 'kad 
jis dega. Girdėdama tuos žo 
džius, jo patLtare: “Nemeluok, 
juk tu žinai, kaip ugnis atsira 
do. Tu žinai, kaip tu instumei 
mane in kamaraite... Pasakyk 
visa teisybe.”

Girdėdami szitoki kaltinimu, 
ugnagesiai paszanko policija, 
kuri tuojaus Skatiką aresztavo. 
Skatikas
žmoJrŽTYd yst e j.

Jis

tapo apkaltintas 
’ Apkaltinimo 

aktas sako, kad jis savo žm«> 
na sumuszes, prismaugęs ir ir/- 
stūmės in kamaraite uždegei. 

Skaitilkas sakosi esąs nekal
tas. Jis sėdi l>e kaucijos, 
licija betgi kaltina ji dviem 
prasižengimais: uždegimu na
mo ir. nužudymu paezios. 
Angliszkai Skatikas vadinosi 
Raymond Scott.

Velione Skaitikiene paliko 
naszlaicziais du kūdikiu ir jau 
treczio lauke.

Priesz apsivedima Skatikas 
turėjos daug pasisekimo tarp 

Bet vie
nas vyras syki netikėtai paro
jęs isz darbo ir radęs kur nerei
kia, gerai ji apkalos. 
Skatikas iszvažiaves in 
cesteri ir apsivedęs 
oke’a jis atvykęs

II oi v ok e ’o mo torelių. *

Po-

žmona

Po to 
Wor-

In Holy- 
su

apie 6 menesiai atgal. Žmones 
ežia labai tamsus, girtuokliau 
ja, laTkraszeziu neskaito. —K.

Pa., — (Via

PIRKO VYRA IR 
AUTOMOBILIU UŽ $500.

Philadelphia,
Meoli, apskundė savo vyra Pe
trą, už tai kad jisai jaja aplei
do su kudPkiu ir susinesze su 
Lili Pace, 26 metu. Kada t mice 
stojo sude, pasirodė, kad Lilli 
pilko Petra už 500 doleriu ir 
jojo automobiliu. Apleista mo- 
tere nieko apie tai nežinoj, nes 
Petras jai jokiu pinigu neda
ve. Sudže apgavinga vyra nu
baudė ant 6 menesiu, o jojo 
prielaidine ant 50 doleriu.

RADO KARAVONE ALŲ 
VIETOJE NEBASZNINKO.
Philadelphia, Pa., — Suši

ki rviezin imas terp dreiverio 
karaVono ir jojo pagialbinirtko, 
buvo priežastis abieju nelai
mes. Stovintis artimoje detek- 
tivas Walsh, priėjo prie baran- 
czilįsiu o kada jam neatsake ko 
del barasi, atidarė karavona ir 
vietoj grabo, paregėjo vidurijo 

baczkucziu gero 
alaus. Betektivas aresztavojo 
Joną Milleri ir jojo broli Filipa 
konfiskavo karavona ir alų.
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NORĖJO GREITAI SAPNAS VYRO 
ISZSIPILDEPRALOBTI

PRIŽADĖJO JAM $10,000 UŽ 
$5,000, BET IR TUJU 

NETEKO.

SAPNAS JAM APREISZKE, 
KAD JOJO MOTERE

______________ L______ __ ___ ______----------- , .,.-4— ------------------- —► — —-

DĖKINGAS SZUO
FARMERIS NORĖJO JAM
ATIMTI GYVASTĮ, BET

ft

Isz Visu Szaliu

BRANGUS MOKSLAS.

Providenoo, R. L, — Vincas 
Smaleviczius, vilnietis lietuvis, 
sziandien veikia su savo žinomi 
kad žulikai nuneszo jiems $5,- 
000, kuriuos jiedu per l() metu 
buvo susidėjo. Vienas žuliku 
apsigyveno pas juos jau senai. 
Sziomis dienomis jis atsivedė 
stora plika “milionioriu,” ir 
sako: “Szitas ponas turi mili 
onus ir nori jums'duot i $10,000, 
jeigu prirūdysite, kad žinote 
kaip pinigus taupyt.

milionioriu,

Taigi 
iszsiimkit isz banko savo $5,- 
000 ir parodykit jam.”

Smalevicziai pa klauso ir pi-
• • Z-m 4 . . ..nigus iszeme.

‘ ‘ mili oni orius ” 
suriszo in skepetaite ir sugra
žino Smalevicziams atgal.
ko, laikykit, 
biski iszeiti.
ir nesugrįžo.

Smalevicziams pasidaro ly 
Pažiuręs jie savo 

po- 
ant 
Nu-

Storas plikas 
suskaite juos,

O ba
il mudu turim
Kaip iszejo, taip

ir ne rainu.
pinigus,—ogi sukarpyti
piergaliai dkepotaitej ir

• A * *

virszans viena dolerine, 
sigando žmonos, nubėgo in po 
licija, bet jau pervelu, Židikai 
dingo už septinto kalno.

TURĖJO DVI SIDABRINES 
VEDIMO SUKAKTUVES.
lialtimbre, Mil.,-— Mrs. F. A. 

Broadbent, tomis dienomis ap- 
vailksztincjo savo antras sida
brines sukaktuves savo vedu
sio gyvenimo Gymus Virginio; 
isztekejo už savo pirinutihfiio 
vyro, turėdama penkiolika‘7iic- 
tu už B. H. M organo, kuris’mi
re po 
dange.

In meta laiko, po tam, iszte
kejo už Broadbent, su kuriuom 
sugyveno taipgi 25 motus. Mo
tore turi szeszis vaikus ir dvi- 
leka anuku.

I25 metu pagyvenamo

GALĖJO PALIKTI TURTĄ 
ANT GERESNIO TYKSLO.
Lindley, N. V.,—Nesenei czi- 

Jeva,onais mirė senmerge 
Bennet, kuri gyveno pati vienu 
su keliolikoms katėms, 
advokatas atidarė josios testa
menta idant perskaityt susi
rink us i aj szc i my na i, ^nusi s t ebe - 
jo nemažai kada testamente 
buvo’ užraszyta, kad del savo 
milemu miaukiu paliko 8,000 

o gyminems 4,500 do- 
Dabar gymi nes pradėjo 

kova prieszais palikta testa
mentą, tvirtindami kad Jeva 
buvo nepilno proto, nežinoda
ma da daro. Gymines prižadė
jo puse tu pinigu paaukaut ant 
priglaudus del apleistu vaiku, 
jaigu sudus testamenta pripa- 
žys nclegalisžku.
MOTINA IR TRYS VAIKAI 

SUDEGE ANT SMERT.
Port Huron, Mich. — Nuo 

eksplozijos lampos užsidegu 
namas Stepono Malinskio. Ug
nis taip smaikei prasiplatino, 
kad no buvo laiko gesini. Mo
tina pirko diena priesz tai dc- 
žia kurioje iszpere visztukuM. 
Nunesze in vaiku kambarį, už
degė lampa ir palikus nuėjo 
žemyn. Po kokiam laikui moti
na patemino visa virszune na
mo liepsnojant. Nelaiminga in-, 
bego gelbet tris mažus vaikės 
kurie tame laike miegojo tam 
kambarįje, bet pati daugiau 
nesugryžo — gelbėdama vai
kus, pati paaukavo savo gy
vastį. Likos tiktai-josios vyras.

doleriu 
leriu.

m i re

Kada

i
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JOJO 
TURĖJO KITA 

VYRA.

Nuo kokio tai 
paliovė ateiti o
Tula nakti Ka-

Minneapolis, inn.,—Karo
lius Anderson ir Gladisa Bur
ley, užaugo ant farmu Owen, 
Wis., abudu pamilejo viens ki
ta ir apsivedė. Pacziulei nubo
do gyventi ant formos ir pasa
ko vyrui, kad važiuos ant keliu 
menesiu pas gymines in Minne- 
opolis, raszvidama tankei pas 
savo vvra, kad yra sveika ir 
užganadyta. 
laiko laiszkai 
vvras nulindo.
rolius turėjo nepaprasta regė
jimą sapne, kad jojo milema 
paeziule randasi gclbije kito 
vvro.
kartus — vienas po kitam.

Karolius pradėjo nerimaut. 
Nuvažiavo pas p rok u ra tori n 
apsakė jam savo sapna. Pro
kuratorius susinesze su kance- 
larije (kuri iszduoda laisnus 
ant apsivedimo, ar tokia ir to
kia moterėlė yra iszemus lai
snus-ant apsivedimo. Už keliu 
dienu atėjo atsakimas, kad isz- 
tiikrju iszeme laisnus ir apsi- 

■su kokiu tai Walteru 
Johnsonu, 20 diena Gegužio.

Vyras nuvažiavo pas paeziu
le ir užtiko josios glebije kita 
vyra, taip, kaip sapno mate.
NEKALTYBE

-- MAŽAI VERTA.
Pittston, Pa.,—Mikola Trni-

randasi g
►Sapnas pasiantrino tris

ved e

MERGINOS

la, likos paszauktas m suda 
per Helena Sefina, už atomimn 
jai nekaltybes. Sudže nubaudė 
Mi'kola ant 100 doleriu ir kasz- 
tus, bet vėliaus permaino sa
vo nusprendimą, kad nubaudė 
Mikola ant vieno dolerio ir už-, 
moOcejimo Helenai 99 dolerius.

Matyt, kad Helenos nokalty-. 
be buvo mažai verta.
PATĮS KENTE BADA, PASI

DALINO PASKUTINIU 
SZMOTELIU DUONOS 

SU SZUNIM.
New Yoilk, N. Y.,—Per visa 

nakti, staugimas szunio nedave 
atsilsio szeimynoms namo,.kur 
gyveno daugeli vargingu žmo- 

Antra na'kti tojau buvo 
ir kaimynai pranoszc

apie tai palicijai.
Palicijo ateja prie duriu Gu- 

ssie Tesperienos, pabarszkino, 
bet niekas noatsiliepe, taktai 
staugimas szunio.
kena ir inejo, nes duris ne buvo 
užrūkytos. Ir ka paregėjo tam 
vargingam kambarelije? Sztai 
ant lovos gulėjo serganti 
karsztlige motina, sudžiovus ir 
iszbalus kaip mirtis, ant grin
dų gulėjo du vaikai toipgi ser
ganti ir pusgyvi. Motina kiek 
turėdama pajėgu pasakė pali 
vijai, 'kakl josios vyras jaja 
apleido su vaikais nopaljlkda 
mas pinigu ne maisto. Pasku
tiniu szmoteliu duonos pasida 

dienos

niu.
už daug,

Pasuko ra

gulėjo

'kaid josios vyras

szuniu, dvilino su
adgal.

Motin© su vaikais likos nu- 
ligonbuti.vežta in ligonbuti. Kr>d ne 

staugimas szunio, tai -szeimyiia 
butu mirus nuo ligos ir bado.

APSIVEDĖ SU SAVO 
UOSZVIA.

San Francisco, Cal.,—Izabe- 
Re H. Burch, ana diena pabėgo

SZUO ISZGIALBEJO JO 
GYVASTĮ. 

—----
n'

NEKALTAI
KANKYTA

II.,— Farmeris

kad isz-
Willi

KALTINO MERGAITE UŽ 
RAGANYSTA; SUMUSZE 

IR UŽDARE KAMAROJ 
PER 3 DIENAS.

o

KŪDIKIS SU
3 NOSEMS ISZ LIETUVOS

YRA GERAISVEIKAS, 
VALGO, BET NEGALI

ŽINST MOTINOS 
KRUTI.Rodkford, 

William PriiĮc, isz Oregon, tu
rėjo nedideli sžiinyti, kuris tu
rėjo taji papratimu, 
c z i u 11) i n o k i aus z i n i u s.
mas taip užpyko ant szunyczio 
kad nusivodias ji in artima 
girraite, tiksle nuszauti už jojo 
prasikalti ma,

Kada farmįeris taikosi szauti 
in szimyli, 
jojo bulius, kuris farmori per
inote ant žemos, pradėjo baidyti 
ragais. Sztai, szunytis supra
tęs pavoju savo pono, szoko 
ant buliaus, ir pagriebė už 

Bulius nesitikėjo to
na vo 

Tuom

lame pribėgo prie

pagriebė
sznerviu.
kio užpuolimo, atkreipė 
ragus ant {szunyczio.
tarpu adbego kiti žmonis ant 
riksmo farmbrio, nuvarė bulių 
ir smarkei subadyta farmori 
nuncsze namo, kur nuo žeidu- 
liu iszgys. { Dabar farmeris 
duoda szunycziui tiek kiaii- 

, kiek szunVtis nori.
Taigi už pikta, atsimokėjo 

geru, norintš pats buvo pavo
juje subadiipo ant sinert per 
inirszusi buliu.
MOTINA TRIJŲ VAIKU 

PASIKORĖ.
Bridgeport, Conn.

priežast ies

r>

szin i u
rr ‘

ne
žinomos priežasties ezionais 
pasikorė A liejo Lavockiene, 30 
metu, mot ina trijų mažu vaiku. 
Vyriaus© mergaite, asztuonii-. 
motu, nueju-s ant pastoges je- 
szkoti czistos szlebukes, užtiko 
motina kabant ant virvutes.
TĖVAS PENKIŲ VAIKU 
PABĖGO SU MERGINA.
Wyom i ng, Pa.,—Tamoszi u s 

Vilanovicz (Szmnok) 32 metu, 
gyvenantis ant 164 Sharp ulb, 
pabėgo su kokia tai 30 metinia 
Helena Sofka 
poet Ave., 
mas penkis 
serganezia paezia.

Apleista vargsze nusidavė 
pas savo motina, nes locninin- 
kas st ubu iszmete 
kais ant ulyczios. 
girdo buk tasai

y

isz. 1122 Pros-?

Scranton, palikda- 
mažus vaikus ir

ja su val
idoli ei ja da- 
“ padleėas” 

iszpyszlkino in Chicaga, kur 
daug randasi panasziu porelių. 
“ŽMOG BEZDŽIONIS” SU
IMTAS IR VĖL UŽDARY

TAS KALĖJIME.
Winnipeg, Manitoba, Canada. 

— “Žmog-bezdžionc” sztaino 
gorila,kuris badai nužudė czio
nais moteria ir mergina ir apie 
dvideszimts moterių po visas 
dalis Suv. Valstijų ir uždary
tas kalėjimo’ Killarney ana die
na pabėgo, bet in kolos diena*? 
po tam likos suimtas ir volą už
darytas’kalėjimo, bet szi kart 
sukausto jojo rankas ir kojas.

PASKUTINIOS ŽINUTES.
Vagis

Žmog-beždžione

11 Worcester, Mass., 
insigavo in Vardan Jėzaus ka
taliku bažnyczia, subjaurinta 
altorių,
nesze apie 16 doleriu.

y

-Tu'kstancziai margu gir- 
skersai Amūro, Liejos ir

sudaužė dežukes, isz-

S i be r i •BlagoveszcžOnsik 
j«-r 
riu, 
Salengu upiu dega. Net laivai ,PI' " ... "
negali plaukinet per durnus.

11 Philadelphia, Pa.,—Mare 
Szupinstkiene, 52 metu, gyven
anti ant Thompson uli., likos 

su savo buvusiu uoszviu kapi- surastu negyva, užtroszkusia 
nuo guzo. 4

1[ Baltimore, M(t,, — Jonas 
Pasžkoczil, aplanke $27,000 
atliginimo nuo taksikabu kom
panijos, kurios automobilius 
užinusze jojo moterių praejta 
metu.

tonu Arnoldu Marson, in Los 
Angeles ir ten paemo szliuba
kuri pabėgėliams davė sudže 
Deasy. Buvusi martele turi 32 
metus o buvusia uoszvis 54 me
tu. Izabelė buvo persidkyrus 
su sunum savo dabartinių vyro.

nuo gaz.o.s

z %

Chodorov, Slavokije. — Pas 
gaspadoriu Joną 

Proczka, Harodyszcze, nuo ko
kio tai laiko nematomos ran
kos gesino lampas, numeti nėjo 
nuo sienų paveikslus o toriel- 
kos szepoje szokinejo kazoku, 
bet kada karves pradėjo (lavi
ne t raudona pieną, o visztos n*e 
norėjo nešąli kiauszinius, tada 
Jonas'pasiszauke pas save bur
tininke kuri užžada visokes ne
laimes, ligas ngnes o net ir ka
res.

Sena burtininke atsinesze su 
savim kokias tai slaptingas 
žoles, kurias sudegino ant pc- 
cziaus, sznabždedamft po uosiu 
kokius ten užkeikimus ir ant 
galo sudėjo visa kalte nelai
miu ant 14 metu mergaites 
donos Rūdyk, tarnaites pas 
Joną.

Jonas s’.i kaimynais iszsige- 
res ant drąsos pradėjo iszguiti 
pik’tas dvasos isz nekaltos mer
gaites. Pa s kszi 11 i k e
auka in •šluba,suriszo ir inmete 
in baczka szalto vandens, 
tam baisei sumnsze 
in tamsia kamaraite kur mer
gaite išzgulejo tris dhrtnns’ ir 
naktis nieko negerdama ne ne- 
valgydama.

Nežino kaip tas viskas butu 
pasibaigęs, kad mergaite ne 
butu užgirdės vaitojant, gmi- 
no assesoris kuris laja diepą 
atvažiavo pas Proczkus, pasi
ėmė mergaite su savim ir nu
vožė in 
Proczka 
aresztavotas.

turtinga

tarnaites

nekalta

po 
ir uždare

ligonbu’to. Tamsuolis 
su kaimynais likos

NORINTS YRA TURTINGA, 
O BET KENCZIA BADA.
Paryžius. — Czionais gyve

na milijonierka, kuri sziurno
je grindis, ’ renka maista isz 
szaszlaviniu blesziniu ant uly
czios ir per savo skupuma ken- 
czia bada ir nedatekliu. kuria 
poli ei jo dabar patalpino prie
glaudoje, o valdže paėmė jos 
turtą po savo apgloba ir mai
tina ja prigu'lincziai. Josios 
pravarde policija laiko Slapty
bėje. .H

Toji milijonierka-ubage, yra 
locnininke’didelio namo kuria
me gyveno, turi du mimus Ai- 
raao, tris farmas ir pinigu ban- 
knosia — viso verta apie tris 
milijonus franku. Rinko almu- 
žnas prie bažnycziu ir nuo pra- 

o vakarais jeszkodavo 
sza.'jzlavinesiu bleszi-

oigiu, 
maisto 
nesia.

Argi negod urnas 
szyksztuoliu. 
renka pinigus 
kas ?
ISZNESZE GRANATU 

MOKSLAINIA IN
PADANGES.

— Paviete Szven

nekuriu 
Patys badauje, 
ir kam tas vis-

Vilnius., 
eezionu, prie Lictuvis^ko rube- 
žiaus, įkainio Rumszancuosia, 
nakties laike nežinomi pikta
dariai inmete rankini granata 
kokius naudojo Vokiecziai o 
dar juos naudoje S/Jauliai. 

sudraskyta ant
szmoteliu. Badai yra tai a'tker- 
szinimns už tai, kad mokslai- 
neje pradėjo mokyti Lenkisz- 
kai, norints priesz tai pasiprie- 
szino keli aplinkinei gaspado- 
riai^ \ ,

> j

Mdkslaine

4..-:

del ka. buvo
bet

viskas ketino būt

m ingai J bot

4 4

Vatsznva, Lonkije. — In vie- 
tinia ligonbutia likos a'tvežta 
37 metu Kalia Kaiserieno, Žy- 

Kaiseriene jau 
mo'tina asZtuoniu vaiku,
visi gimė negyvi, bet szi kart 

gaus gut 
ir tikėjos pagimdyt gyva kūdi
ki. Gimdimas atsibuvo pasek- 

gam'ta padare
szposa — kūdikis gimė su 
trim nosom, svėrė devynis 
svarus ir yra moteriszkos ly
ties — mergaite. Rankutes ir 
kojos yra kaip paprasto kūdi
kio, bet galvele turi pavidalu 
szunc buldogo, didėlėms aki- 

ir trvs no- 
už tai negali žinsti moti-

y

nosem

KIEK LIETUVOJ GERIA 
IR RUKO.

Statistikos daviniai rodo, 
kad visoje Lietuvoje 1926 me
te iszgerta degtines — 4,600,- 
000 litru ir alaus — 7,800,000 
litru, o 1925 mete buvo iszger
ta degtines — 5,200,000 litru, 
alaus — 8,500,000. [szeina, kari 
1926 mote iszgerta kiek mažiau 
kaip 1925 mete. Bet vis del to 
kiekvienai galvai iszeina po 2 
l?tru degtines ir po 3 litrus 
alaus. Tabako gi pirktinio su
rūkyta: 1925 mete 740,000 kilo
gramu, o 1926 mote — 875,000 
kilogramu. Taigi tabako rūky
mas per vienus metus padidė
jo daugiau, kaip 100,000 klgr.

mis, dideles lupos 
80S, 
niszkos krūties 
valgo gerai.

Motina užganadinta isz savo 
nepaprasto kūdikio ir tikisi ja 
užaugint.
RUSAI NAUDOJE KIAUSZI- 

NIUS KAIPO PINIGUS.
Samara, Rosijc. — Stoka pi

nigu prispyrė provincijos žmo
nis naudoti ’ kiauszinius vieto
jo pinigu.

Dvideszimts szvieži kiauszi- 
noi nuperka kvorta vodkos, 12 
už švara mėsos, 4 už švara 
cukriqus, 3 už kopelei i duonos. 
Drapanos- kasztuojo 2,000 
kiauszinlu. o pora czeveryku 
galima gauti už 300 kiauszi- 
niu. Kaimisz'ki daktarai teipgi 
yra apmokami kiauszineis už 
gydymą ligoniu. Tas pats ir su 
dvasiszkais. Tūlas popas pasi
liko turtingu reikalaudamas 
kiauszinius už suriszima maz
go — 20 kiauszinius nuo nuo
takos ir 20 nuo jaunikio. Už 
kriksztus moka po 12 kiauszi- 
niu —- nuo kurnu ir tėvu.
JAUNIKIS PAGAVO PUO- 

LANCZIA MERGINA ISZ
DEBESIU;” 

KO JOJO PATI.
Hereford, Angliję. — Tūla

me name kilo ugnis. Ant alar- 
mo pribuvo ugniagesiai, kurie 
pirmiause einesi prie gialbeji- 
mo žmonių isz dega n ežio na
mo. Jau buvo manoma kad vi
sus iszgialbejo, kad sztai ant 
antro laipsnio lange, pasirodė, 
jauna patogi mergaite Mlss 
Ada Miller.

Kada namas dege, nfbrgaite 
per visa ta laika miegojo, ne
žinodama kokiam pavojuj ran
dasi. Pabudus, radosi apsiaub
ta liepsna. Pakol ugniagesiai 
galėjo isztiest sidta in kuri ga
lėtu szokti, mergaite szoko per 
Įauga, puldama tiesiog in isz- 
skiestas rankas stovinezio jau
no žmogaus. Norints puolimas 
buvo smarkus, kad abudu net 
nuvirto kelis mastus, 
mažoms 
mems. 
t 

žmogaus pamote szirdi, kuria 
jaunas žmogus pagavo ir pasi
laiko sau,, na, ir ana diena at
sibuvo ju vinezevone. Jaunas 
žmogus, kuris 
virszininkas, savo 
sake bulk savo mylema paga
vo isz dangaus.

Bot tankei gyvenimo gali 
atsitikti,1 kad tokia moterėle 
gali permainyt žmogaus gyve
nimą ant peklos, o po ke'liu me
tu vyras gali savo 
liui” iszmotineti: u 
man aito galvos, kaip plyta 
nuo ”

• . L
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daug re k e ir

kasat uo jo

PASILI-

b led i ngoms
'bet su 
pasek-

Ada puldama in glebi jauno

yra policijos 
draugams

“aniuole- 
nupuoliai

apskaieziavimu 
skaiezius

KIEK LIETUVIU 
LATVIJOJ. 

Paskutiniu 
1925 mete Lietuviu
Latvijoj siekias 23,192. Rygo-

L
Mintaujoj 

Nemaža Lietuviu esą 
sodžiuose žemdirbiu ūkininku 
tarpe. Kalkunu valscziuje esą 
net 882 Lie'tuviu.

j* 
Liepojoj 
— 635.

Lietuviu
— 2,637,

gyvena i

B

BOLSZEVIKU AGENTAI 
DARBUOJAS.

Kaunas. — Gegužes menesio 
29 diena Kauno geležinkelio 
klėtyj sulaikyti piliecziai Moi- 
sejas Rafas ir Clioja Rozenta- 
Ivte.

Juodu norėjo atsiimti apie 
100 kilogramu bagažo, tai bu
vo invairios Komunistines li
teratūros. Abu buvo specialiai 
atvykę in traukinio sustojimo 
vieta, Alvyta, 
kurjioma jau buvo atvež 
Vokietijos maiszuose spaudi
niai, kurie turėjo but gabena
mi in Kauna.

Isz esamu ant atskiru rvszu- 
liu Rusijos paszto instaigos 
sztampu matyt, kad szi litera
tūra ėjo pasztu isz Rusijos in 
Vokietija, o isz ten jau slaptai 
buvo gabenama Lietuvon. Ras
ta daugelis laikraszcziu,, 
sziuru, proklamacijų Rusu ir 
Lietuviu kalbomis.

netoli Virbalio
Ha isz

bro-

AMERIKIECZIAI

kurios rodo,

KIEK 
LIETUVIAI ATSIUN- 

CZIA PINIGU.
Kaunas. — Žemiau paduo

dame skaitlines,
kiek kuriais metais per Kauno 
paszta yra ateje perlaidu ir li
tu:

1924 mete 8,194,930 litu 35, 
407 perlaidu.

1925 mete
49,274 perlaidu.

1926 mete
56,303 perlaidu.
GYVACZIU GUZUTE;

IR TAI ŽMONES GERIA.
Veliuona, Kauno

10,929,699 li t a

12,767,260 litu

ps. (“V.” 
kor.) — Gegužes 3 diena Ve
liuonoje per jomarka, pastebė
jau susipiefusins apie ’kažin- 
ka žmones.
pamaeziau žmogų pardavinė
janti... gyvates! Žmones jas 
noriai pirko mokėdami po vie
na, du ir tris litus už egzem
pliorių. Nupirktąsias gyvates 

pa
vėlinu jas 

ir geria kaipo

apie 
Priėjės

’kaži r.- 
a rėžiau,

pardavėjas su k isz lavo in 
duotus butelius.
užpila degtine
vaistus nuo visokiu ligų. Sako, 
kad iszgerus stikleli tokios 
degtines, labai pakyla r.petilas.

Man matant,
gere degtine^ isz 'butelio, 
riame buvo jau padvesu<i gy
vate.

Nors jau degtine yra nuodai, 
bet gerti degtine nuo gyvates 
yra staeziai saves nuodijimas.

du vvriszkiai 
k n-
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ADRESAI LIETUVISZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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
Isz Ontario provincijos, Ka

nados ateina 
ežios žinios,, 
Kunadiszku monopoliu kuriuo- 
sia parsiduoda svaiginanti ge
rvinai ir praszalinimas prphibi 
vijos yra <laug daugiau pasek- 
mingesnis ne kaipiez prad’žiu 
buvo manyta. Valdžia persiti-

užganadinan- 
buk atidarymas

krino kad buftegerysta dingo, 
gyventojai gavo ta, ko nuo se
nei troszko ir pinigus nuo isz- 
troszk usiu Amerikonu. Žmo
nis prisigrudia prie monopoliu 
laukdami savo kaleinos gauti 
tikintus (laisnus) ant gorimo; 
girtuokliu susimažino tiktai 
ant dvieju procentu — kur ki
tados areszlavojo deszimts 
žmonių už girt nuklysta, 
sziadien vos 
Szia vasara 
priimti pas sava aipie du mili
jonus Amerikiocziu, kuriuos 
pavioszys gera guzute ir skanu 
alueziu. O Suvienyti Valstijai? 
Atima nuo darbininko taji su
raminanti 
t rokszta

a resz tavojo
tai 

du aresztavoje. 
(Mario ketina

s k v s t i mėli kuriuo 
po sunkiam darbui 

atejas isz fabriko ar kasyklų.

Trumpos moteriszkos 
bukos apsaugoje 
visokiu nelaimiu, 
kada lipa t repais ar in st ryt ka
rius ir trukius, nes gali pakel
ti kojas augszcziau ne kaip ki
tados devedamos ilgas szlebes, 
priek tam yra labai sveikos.

szle- 
moteres nuo 

ypatingai

Istoriszka geležine Italijos 
karima, kuri likos padirbta 
594 mete del karalienes Theo- 
dolindos kada a-psivede su gro- 
fu Turino. Badai toji karūna 

. likos padirbta isz trijų vinių 
su kurioms Kristusas buvo pri
kaltas ant krvžiaus.

Per ilgus metus toji karima 
radosi kliosztorije Monza o 774 
mete likos iszimta ir suvienyta 
su Francuziszka karūna
tam vda likos padėta in Mon
za kliosztori kur ir sziadien 
randasi.

po

Ba<lai didžiausias szmotas 
gryno sidabro kokis kada li- 

buvo surastas 
per Indijona Sena roję, Meksi- 

provincije

kos surastas,

ke kada toji provincije da 
prigulėjo prie Ispanijos. Tasai 
szmotas svėre 2,750 svaru. O 
kad per jojo atradima kilo ne
supratimas tarp surastojo ir 
valdžios, todėl sidabras likos 
konfiskuotas 
valdžia.

Earl V. Shannon, dažiureto- 
ja valdiszko m užėjau s Wa- 
shingtone, sako, buk jisai turi 
rekordą,

per Ispaniszka

kuris parodo, kad 
szmotas gryno sidabro sveren- 
tis 422 svarus likos surarstas 

o kitas
800 likos surastas 

per du Indi jonus Peru jo.

Montanoje 
sverent is

szmotas

Marga rietą Parr, isz Colling
wood, N. J.
daugelio kunigu visokiu iszpa- 

mano inveMti poterėli 
užvadino

• Aniuolu Dievu, 
mas kaipo: “ 
Augsztybcs

su užtvirtinimu

žilumu, 
kuri “Svietiniu 

o bus žino-
Ga?be Dievui ant 
o arit szio svieto 

pakajus ir gera vale del žmo- 
” kuri privalo at kalbėt vi 

si žmonys idant tokiu budu
užžydetu pakajus ant 
tarp visu tautu.

nijos

svieto

Angliszkos laivines kompa
nijos mano vėla permainyti 
savo laivus nuo aliejiniu ant 
angliniu, nes ’tvirtina kad va
rymas laivu su aliejum yra 
daug brangesis ne kaip angli
mis. Anglijoj tonas aliejaus
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kasztuoja $36.00, o geriausios 
garines anglys po 5 dolerius 
už tona ir tai sunku gauti, nes 
jojo mažai randami Anglijoj. 
Jaigu aliojus kasztuotu nors 
du kart pigiau kaip anglys, (ai 
kompanijos ji naudotu.

Ka pasakytu Ba'bilnonie- 
cziai, juigu atsikeltu isz grabu 
ir paregėtu milžiniszkus bu- 
dinkus Najorke ir kilosią di- 
desniuosia Amerikos mies'tus? 
Nusistebėtu nemažai, nes lieje 
budinkai pervirszina ju Bobe- 
loni Boksz'ia daugeli kartu.

Bet da to negana. Dabar Na- 
LaUkin 

(bokszla-nama) ant 
West 42-ros, tarp 8-tos ir 9-tos 
a ve., kuris turės 110 laipsniu 
augszczio, kasztuos 25 milijo
nus doleriu ir bus užbaigtas 
pabaigoje 1928 me'tc. 
Tower bus 1200 podu 
ežio arba 267 pėdas augszJtes- 
nis už garsinga Eiffelo Boksz- 

Pnryžiuje. Ant gabenimo 
gyventoju tojo mi'lžiniszko bu
dinki), reikės 61 elevatoriai. 
Bus tai didžiauses budinkas 
ant svieto.

Ba'bililoni

jorke pradės statyti 
Tower

Larkin
augsz-

ta.,

Meldžeme skaitytoju atsily
gint su prenumerata, nes visus 
skaitytojus traukėme in nau
jas knygas, o senus paliekame 
senosia su kryželiais kaipo 
“numirėliai” ant atminties 
kad yra mums skolingi.

kry žolinis 
a irt

Kaunas. — Sovietu Rusijos 
prekybos atstovybe užpirko 
Kaune Tilmanso fabrikoj in- 
vairiu geležies iszdiiduniu už 
250,000 aukso rubliu. Klaipė
dos celiuliozos fabrikoj už
pirko celiuliozes už apie 300,- 
000 aukso rublius. Numatomas 

padidėjimas tarp
Lietuvos ir Sovietu Rusijos.
prekybos

MAŽAI SILPNAPROCZIU 
ATEIVIU TARPE.

(’enzos Biuras mums parodo, 
kad 1923 metuose isz viso bu
vo 93,825 silpna-proeziu ir nuo
marnin'kai beproeziu ir pana- 
sziu insteigu ligonbueziuose. 
Juodi žmones (negrai) sudarė 
tik antra nuoszimti tu visu. 
98 nuoszimtis buvo bal tieji 
žmones. Buvo beveik keturi 
syk tiek daug silpnaprocziu 
kiek nuomarninku. Abiejose 
grupėse mažiaus ateiviu toms 
ligomss sirgo negu vietiniu. 
Del kiekvieno 100,000 gyvento
ju 13.6 ilpnaprocziai buvo atei
viai, sulyginus su 47.3 vieti
nius. Nuomarninku ateiviu 5.4 
sulyginus su 9.6 czion 
siems.

Ta žema ratu ateiviu gal yra 
kad silpnaproeziai ir 

Imigracijos 
Biuro neinleisti in Suv. Valsti
jas. Tanpe silpnaprocziu yra 
daug mažiaus vyru negu mote
rių, bet dauginus nuomarninku 
vyru tarpe
szimtis silpnaprocziu ir 
nuoszimtis nuomarninku 
sulaukė 20 metu amžiaus. Dau
gumas serganeziu novede 
(langiaus paeina isz miestu ne
gu kaimu.

gnnu-

todėl, 
nuomarnin'kai

Beveik 73 nuo- 
31 

ne-

ir

EUROPOS ŽEMDIRBYSTES 
ŽINOVAI ATVYKSTA IN 

SUV. VALSTIJAS.

Atstovai žymiausiu Europos 
žemdirbystes organizacija at
vyks in Washingtona Birželio 
13 diena. Jie ketina aplankyti 

Amerikos žemdirbvstes •f

Ekonomijos

visas 
dalis.
Ekskurcija tesis per 60 dienu.' 
Bure.lis susideda isz 12 szaliu 
atstovu.

Žemdirbytes
Biuras rengia tarptautiszka 
susirinkimą tarpe szitu Euro- 

atstovu ir Suv. Valstijų 
Žemdirbystes Departamento 
v i rsz i ni n k ių pasida 1 i n t i i nf or- 
macijas apie pasaulio žemdir
byste.

Delegatai praleis tik kelias 
dienas Pirmame Žemes Mokslo 
Tarptaiftiszkame Kongrese ir 
tuoj pradės savo tyrinėjimus 
keliaudami isz vienos žemdir
bystes apielinkes in kita.

pO8

ATSITIKIMAS
PRIE TELEFONO

NEW BOSTONE

in Mabanoju
J 

niunirl n.

Vincui 'Žirneliui apsirgo ana 
nakli pati. Daktaro New Bos
tone (už kalno nuo Mahano- 
jaus) nesirado, o 
negulėjo eiti, ba nebuvo laiko
pati in ta laika gal 
Ka ežia darvt ?

Atsiminė, 
nam sztore randasi telefonas. 
Da niekiui per telefoną Arincas 
ne buvo kalbėjus, bet kada pri
reikė, tai bėdojo žmogus viską 
padaro. Sztore nieko nesirado 
tiktai vaeznionas, kuris 

ir Hope jam 
ir

kad kumpaniez-

pazi- 
eiti 

telefono ir paszaukt 
o lenais ji sujauks

vaeznionas, 
no jo Vinca 
prie 
“centrai 
sn daktaro ofisu.

Na, tai labai mažas daig
ias — pamislino sau Vincas.

centrai konekszi- 
sn daktaru.
trumpai valandėlei isz-

J)

i 4Paszauke
no ’ ’

Po
girdo skambejima telefono ir
net nudžiugo isz džiaugsmo, 
kad jam taip lengvai pasiseko 
paszaukti (laktara.

— Kas ten?
daktaras kalba:

Žirnelis apsakė visa 
kima, o 
daktaru:

— Pasakyk
kur jai skauda ?

užklauso

at sit i-
prie tam prasidėjo su

man Vincai

Ugi prie živala.
() ar labai stena l
Oj, labai.
() ar vra riebi ar ku'da ?

<1

t'gi kudu mister dakter 
■— atsake Vincas, stebėdamasis 
tokiu užklausvmu.

— .Na lai primuszk — atsi
liepi* daktaras užpykins — ha 
daugiau neverta gyvent.

Galima dasiiprast kaip nusi- 
stelg'jo N’incas iszgirdes tokia 
rodą.

Bet visas
vo Iame:

Sztai

r> •

nesupratimas bu-

■>z

*

Ant Vieros
Isz Tikro Amcrikoniszko 

Gyvenimo.

Ona Szivione buvo gyvanaszle 
prielaidini n,
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PROHIBICIJOS CARAS.
Seymour Lowman,

su ja susitikti. Susiti'kes, kal
bėjo su ja mažai, szaltai, sziu- 
i'kszcziai, ir galu galinus, dar 
kielk lai'ko praslinkus, Ignas 
visai nepasirodo Onos namuo
se.

Tokiu Igno pasielgimu Ona 
Susirūpino. Ji isztisoinis nakti
mis nemigo, ner'ke ir kojike Ig
ną bei savo likimą.

Karta vienok Onai pasitaiko 
sutikti Igną gatvėje. Ji pagrie
bė Ignui už ikrutu ir pradėjo 
szaukt i:

— Ignai, biaurybe!
— Ko tu iszmanes nori!
— Juk tu žinai, Igneli.

* 'Bi

gyveno su “prielaidiniu,” nu- 
sisamdydama skalbė svetimu 
moteriii skalbinius ir 'tuom pa
dėjo palaikyti savo dvynoliu

” vieno kudi- 
Jos padėtis (odei I 

buvo sunki ir negaFbingn. J’a- 
cziaus 'kur kas 'kitaip ji seniau 
gyveno!

Kodėl taip atsitiko, tai yra 
jai reikia gyventi su svetimu 
vyru vienuose kambariuose, ji 
tikrai net nežinojo, 
rodo tiktai sapnu, 
žmonių prietarai kalti ? 
kada ji pamislydavo. 
koma: “ 
mo'ka.”

Taip, žmones kalbėjo ir mo
ko Ona, davinėjo jai patarimus 
bet ji jn neklauso, 
pasimatymo su 
kad in ji insimVlejus ir vėliau 
su juo apsivedus.

Buvo taip.
Keli molai atgal, tūla sekma

dieni Ona nuvažiavo pas savo 
pussesere, kuri gyve-

Yorke,
Tuo pat lai'ku pas Onos pusse
seres vyra buvo atvažiavęs jo 
pusbrolis, Ignas Szvirlis. 
tvezia tai buvo suderinta L..

Pussesere ir pusbrolis savo 
jaunus ir mielus svetelius vai- 
szino szirdingai: gyrde, valgdi 
no, linksmas pasakas sake. 
Daugiausia kalbėjo apie i n vai
rius ramansus, veUusiu gyveni
mą—abelnai mažus, paprastus 
gyvenimo reikalėlius.

Visi jautėsi smagiai; ir Ona 
ir Ignas ir namiszkiai.

Besikalbant ir bovieszinf 
Ignas in Ona, Ona in Igną daž
nai pasižiūrėdavo, nusiszypso- 
davo ir užraudusiu, nuleidusiu 
akis žemyn, ilgai nedrįsdavo in 
vienas'kita pasižiūrėt,.. .Jiedu 
link vienas kito 'kaž ;ka nepa- 
prasto, nidkad dar nejausto, 
nepergyvento jaute.

Visa diena vieszo,jusiu, Ig
nas sn Onil pakilo namo va
žiuoti. O mandagumo dolei gi- 
minaieziai norėjo juos nors i'ki 
stoties palydėti, 
ko:

ir “įpriolaidinio 
k'io gyvybe.

.Jai tai isz-
< l Bet gal 

’’ —kai 
Nes sa

lia ryk kaip žmonos

Jai viena 
vyru užteko,

ft

•;<

r

L X-k 5 v • • žinai >

ji

vedusia 
no Now

ir

viesznagen.

žinai!P <1lw- 1

UŽMUSZE NIKARAGVOS 
GENEROLĄ.

Kapitonas Williamas I’. Ri- 
, mariniu

nnszove ant smert

$
...W>/

A

Ka asz žinau, įkas man’ 
Tu privalai mano vesti’

chords isz Su v. Valst.
kareiviu,
Nikara'gviszka generolą Ca'bn- 
11a, kuris ant jojo užklupo ir 
turėjo ji nuszaut 
me.

Supranti ?!. ..
— Tai mano 

reikalas; norėsiu vesiu, 
rosiu—nevesiu.

— Privalai, privalai! Asz 
tai sakau! Asz tavo priversiu!

Matydama, kad negali Igno 
intikinti, prikiszo jum prie nu1

— Juk tu žinai, Ignuti, asz 
jau.. .motiniszkoj pai Iety...

nikstebo ir kiek

ypatiszkas
non o

buvusis 
vice gubernatorius New Yorko 
va 1st i jaus, likos 'paskirtas “ca
ru”
sukusio Lineolno C. Andrews, 
kuris atsitrauks nuo savo din 
st o 1. Augusto.

savo apgini- sies ir pakuždėjo:
prohibicijos iii vįeta at ši

žodžius su pavydu ir norėjo, 
kad ji vis tik kalbėtu ir kalbė
tu. Tik kiekvieno, naujai su
minėto vyriszkio vardas Ignui 
netiko.
drebedavo

pavydėjo,

Ignas 
suminksztojo.

— Nu tai kas kad taip, lai

ir

kas?
Ji pravirko:
— Privalai vesti!
Ignas tylėjo, norėjo prasisza 

lint. . Tuomet Ona paszauke 
policista, pasako jam kame rei
kalas ir pareikalavo Igną

nia mažyczius vaikus prieglau
doje, ėjo fabrikan dirbtu. Isz 
szios innamijos ja kaipo daug 

su mažais užimanezia, 
, Ji ėjo pas kitus žmo

nes ir dar ir dar pas kitus.
Viena syk Ona susipažino su 

vyru, kuri yra pati pametusi ir 
palikusi jam viena kūdiki. Jis, 
iszklauses Onos nuoskaudas 
pasakė:

— Jei taip, tai ateik pas 
mano gyventi...

Ji taip ir padare.
“Ant kampo” 

nereikejo gyventi bei praszytis 
kad kas suteiktu prieglauda. 
Ir fabrikan dirbti daugiau 
nėjo. Ji skalbė svetimu motoru 
skalbinius, prižiūrėjo sudetine- 
pamestine szeimyna ir jautėsi 
kiek patenkinta: gali gyventi 
ir auginti tai kas jai, kaipo 
motinai, brangiai kainuoja...

Tacziaus tokia Onos elgęsis 
žmonėms netiko. Jie apie ja ir 
jos “prielaidini ” visaip kalba. 
Ja apszneka kai-mynai, pažys
tami, gimines. Jai ramybes ne 
duoda vidi, kur ji tik eina, kur 
ka daro. Ne karta ji pati girdė
jo moteris kal'banlt:

— Sžtai, eina ji! Tszsivijusi 
savo vyra, gyvena su svetimu! 
Paleistuve!...

Tai Onai begalo netinka, ja 
neiszipasakytai kankina. .Ji vis- 
ko-visko sziame pasaulyj atsi
žadėtu, viską kad ir arsziausia 
pergyventu, bet tik ne tai.

'Podcl ji dažnai prisiminda
vo savo praeities laimingas, su 
Ignu pergyventas, dienas... At
eities ji sziame pasaulyj nema
to, o jei ir malto, tai buvo tam
si, nepakeiicziama, szlykszti...

Kad patenkinus žmones ir 
užmirszus savo karezia praei
ti, karta ji, iszsiuntus savo 
“prielaidini” sn kūdikiu pas 
gydytoja, karsztai iszbuczia- 
vo savo kūdikius, atsuko gazo 
vamzdeli, atsigulė szale ju ir 
amžinai “užmigo”...

Tuomet 'žmones st abejosi:
— Kvaile, kiim jai reikėjo 

žudytis?!...

FARMA ANT PARDAVIMO

vietos i 
isz va re.

j r 
arosztuoli.

Už trijų 
prieva rfa 
Ona
Jiedu nusipirko rakandus, pa 

kambarėlius 
prie didžiosios gatves ir pra
dėjo gyventi.

Pusei metu praslinkus, Ona 
pagimdė du mažu, klykianeziu 
kūdikėliu.

Tuomet ju gyvenimas jau 
buvo panaszius in gyvenimą 
Ona jautėsi smagiai ir buvo 
patenkinta. Tuomi labiau ji 
džiaugėsi, kad jai pavdko už
kariauti stiprus ir atkaklus vy
ras, Ignas.

Ignui tacziau visa tai kitaip 
atrodė. Jis tuo gyvenimu nesi
tenkino. Jis tuo gyveniniu nesi 
priekabiu ir bereikalingai bare 
Ona. O dar kiek laiko praslin
kus, pradėjo girtu,kliautį, vė
lai namo sugrįžt ir neiti dar 
ban. Viena gražia diena visai

Ona iszbc- 
giojo visas policijos stotis, vi 
su r i.szkl:uisinejo. Nerado. Tik 
už sanvaites Ignas susirinko ir 
buvo dar arszęsnis, piktesnis.

Viena rytmetį po to, jis pa
niūromis žemyn žiūrėdamas, 
pareiszke:

— Asz su tavim negyven-
kada

s f Isanvaieziu po to, 
Ignas apsivedė su

Tai iszgirdes, jis su . 
, ji sziurp'is nukrės

davo. Jis luomct tik žiurėjo in 
Onos skubiai jndanezias lupas, 
skaidriai žerinezias melvnas 
aki, geltonus plaukus ir netvė
rė pavydu. Kodėl
kode! taip jaute, nežinojo. Jam 
taip jaute,... nežinojo. Jam 
norėjos, kald Ona apie ji ir sa
ve kalbėtu ir jam tiesiai,tiesiai, 

atsitraukimo, in akis 
žiūrėtu.

Kada Ona, gerai savo kalbo
je indrisejusi, pasako, jog jau 
senai galėjo but vedusi, Ignas 
paklausė:

— Oii 
nevedusi ?

—- Paspėsiu... Savojo dar 
Tai Įpasdkiur, 

Ona drąsiai pažvelgė in Ign 
Abu susigėdo, 
kinvs 
kur

be in

kodėl girS dar

si samdo mažus todėl jai jau
I

sujungė“centrai
Vincą su gyvuliu daktaru, ku- 

, kad 
serga n te

1 y

nesuradau...
ris buvo tosios nuomones 
Vincas kalba apie
kiaule, o Vincas mane kad kal
ba su tikru daktaru nuo žmo- 
niszku ligų. Pabaigsiu ant to, 
kaip tasai pasikalbejimasužsi-

Svarbiansin dalvku tai 
kad Vincaus motore isz-

girdus kad daktaras paliepė ja 
damuszt, ant rytojaus 
kai pasveiko.

sziadien
gyduole kokia

i rd ėjo ant

baigė, 
v ra,

visisz-

A’incas 
kad tai geri a use 
kada g 
paezios, atėjus ant rytojaus in 
Mabanoju užmokėjo daktarui 
deszinits doleriu už gera rodą.

— F.

džiaugėsi

serganczios

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sicriaus nog Budėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

sudėtu
Preke

W. D. BOCZKAUSKAS - CO
MAIIANOY CITY. PA.
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Ignas pasa

Ar sutinki ?

su manim

n
Tuo laiku t rau- 

prisiartino prie stoties 
Ona •- privalėjo iszlipti.

Laikas skirtis. Ignas paėmė 
Onos hntrasza ii; pasako: 

netrukus— Sudiev 
matysim.

Ir pasimato.
Nedėlios

jau sėdėjo pus

pasi

11J

Sekamo Nedėlios rytmety, 
Ignas jau sėdėjo pus Ona. 
Abudu džiaugėsi ir kaž ka ne
paprasto savo szirdyse jaute.

Namiszikiams gi prasiszali- 
nus ir ti’k jiedviem namie likus, 
Ignas prisiartino prie Onos, 
apkabino ja ir 
karsztai pabueziavo jai in rau
donas, uūnlki'sztueziukes lupas.

Ona, nusigandusi, paklausė:
— Na k a tai reisz’kia?
— Myliu tave, Ona!
Ona niisiszypsojo. Nusiszyp- 

Buvo lai sma
giausi ir niekad noužinirsztina 
ju gyvenimo valandėlė.
ypacz smagiai pasijuto. Perbė
go mintimi ji savo pergyven
tas, pilnas skausmu dienas, 
atsivaizdavo busianti gyveni
mą: vyra, namus, szeimyna,...

Netrukus po to Ignas persi
krausto Onos miestan gyventu. 
Nuo to laiko prasidėjo jųdviejų 
nepertraukiama, ilga-ilga mei
les pasaka.
lankėsi pas Ona. Jiedu ėjo in 
balius, važiavo in piknikas, 
lanjce teatrus, koncertus, szlai- 
stosi gatvėse, volai nakty galė
jai matyt i juos stovint prie du 
ru, sėdant ant namu laipteliu.

Taip jiedu pergyveno apie

d rasi a i be i

li amo nesugrįžo.

žemyn •/

siu, asz tavo visviena 
nors pamosiu!

Ona p ravi ik o:
- Kaip gi tuomet asz vie- 
szituos mažus kud'.lkeliussojo ir Ignas.

Ona

na
auk lesi u ?

— Mane tai neapeina!
— Ignuli, tai negražu! 

isztiesu galėtume gražiai, sma
giai yvcflnti; sutikt, auklėti kū
dikius, būti visu kuo palenkiu 
tu. v
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TiKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Panlapcziu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Perslazku, Gralklfizku, 
Arabiszku ir Clgonlszku burtlnlku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salainono Nose.

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

VISO* TRIS KNYGUTEI 
TIKTAI Už.......................

PriiiUBkitR mumis 26c. Gausiu 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti etempomts.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
’ _ ■ .j

25c.

MAHANOY CITY PA.

%
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Iszsyk

— Nereikia. Stoti surasim. 
O kaslink Onos, tai asz ja ga
lėsiu palydėti, 
paklauso Onos.

— Sutinku,... atsako ta, 
nusiszy’psojus.

— Nebijosi 
važiuot i ?

— Paklausė!...
— Tikrai?
— Taip, tikrai.
Tai pasakius, Ona nuleido 

akis, o Ignui buvo tinkamiau
sia proga pasižiure'ti iii jos 
skaistu, nekalta veidą.

Atsisveikinusiu <su giminai- 
cziais, jiedu nuėjo stot in.
. Gelžkeliu jiems reikėjo va
žiuoti toli ir ton pat linkmen, 
todėl važiuodami jiedu sėdėjo 
szale vienas Iki to ir kalbė josi 
apie savo kasdienius, papras
tus'bei kuomet tai pergyventus 
reikalus, reikalėlius.
jiedu vienas kito nedrįso, vė
liau bet gi i nd r išėjo ir kalbėjo
si tartum seniausiu jaunu die
nu draugu.

Ona, kaip ir visuomet, buvo 
atvira ir mėgo daug kalbėti. Ir 
daug ko ji Ignui pripasakojo. 
Sake'apie tai, kaip Lietuvoje 
jaunystes dienas leido; tarna
vo pa® 'svetimus,—liuobė kiau
les, ome rugius, krėtė meszlus 
ir abelnai dirbo sunkius ūkio 
darbus Nuseko vėl, kaip, czio- 
nai gyvena, dirba fabrike ir 
kiek daug meilužiu turi.

Onos, visuomet megianezios 
judėti, plonos lupytes tauszke- 
jo 'smarkiai ir skubiai. Rodosi, 
kad ji keletą sanvaieziu su nio 
ku nekalbėjusi ir dabar, umu
laiku, viską, visiką, nori I^nui 
iszpasalkoti. Ignas gi gaude 
isz tu lupyczin tryksztanczius

I

iszpa šakoti.

V •

Ignas dažnai

metus laiko. Žmones apie juos 
kalbėjo in vairia i. Onos szei- 
myninlke pyko, bare Ona, žadė
jo isz i narni jos praszalinti. 
Kai kada ji jai .sake:

v

— Botum atsargesne, Onu 
to, daug geriau butu!

Onai bet gi tai netiko. Pyko 
ji ant szeimyninkos, pyko nnt 
vimi, kas tik ka nors turėjo 
prioszais Igną, Ji sake:

— Tai mano grynai ypa- 
tiszkas reikalas!

Bet pagaliau Ignas pradėjo 
vis reeziau ir recziau pas Ona 
ateiti. Jis kiek galint venge
/

’'•lIR

i . Ii ir I Ji

— Tu mane pamokinsi, tu!
— szauke Ignas.

— Tai ne pamoka, tai lik 
pasitarimas.

— Lyg nesuprantu! Manai, 
asz kvailas, o tau rodos, kad tu

Tau pavykoperdaug žinai.
mane apvilti, tai nlanai dabar 
ir darysi su manim įkas tau 
tinlka. Dar ne! Palauk, pama
tysim, pažiūrėsim!

— Ne, Ignuti, ne! As taip 
nemanau. Asz noriu, kad hutu 
juogeriausia tau, man ir musu 
kūdikiams. Asz noriu su tavim 
gražiai gyventi.

Ignas neklauso.
savo daiktus ir drebanczhi bal 
su pasako:

— Tu manos daugiau ne
matysi! Sudiev! Amžinai!

Jis iszejo. Ona jo daugiau 
nidkad-nidkad nemato.

Likusi viena su dvejatu ma- 
žycziu kudiku, Ona dug ko per
gyveno. Ji iszpardave savo vi
sus rakandus, gyveno pas sve
timus ‘ant kampo,’ ir palikda-

t
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Susirinko

Gera farina, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Win. Kunsavage, 
Loust Valley 

Barnesville, Pa.

t.f.

I

J

Lictuvitxkat Graborlye 

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

Zl Z ;»r«ce SU.
MAHANOT CITT, PA. 

«<»« MAUKKT RT..
TAMAQUA, PA.

618 IT. Spruce Sr 

«<»« MA UK KT RT
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Motina Dievo
Gramnyczios -

Ūkininkas apsigryžo ir pa
rėjo namon.

Pati padavė jam vakariene, 
ta.

užžiebė -amt valandėlės

PUIKI APYSAKA

radosiAnt kalnelio kuris 
netoli vieno bažnvt-kaimio ma- v
tyt da ir sziandien gulintis ak
muo 30 pėdu ilgio, 6 pėdu plo- 
czio, dvieju pėdu augszczio. 
Gyventoje! tos aplinkines va
dino ta akmeni volniszku.

Ant to daigto pricsz kelis 
metus radosi ūke ūkininko An
tano, galingo gana žmogaus.

Viena meta užradzojus buvo 
gana puikus, jo va i ir szienas 
jau buvo nukirsta ir ketino but 
in trumpa laika suveszta in 
ruiminga kluoną. Laikas bego, 
o pagal žmoni u kalba ketino 
nupult už poros dienu smar
kus lietus taip, jog užsems vi
sas pievas.

Viena diena, ne žinoma isz 
kokios priežasties sudegė An
tano kluonas draugo su visu 
turtu, o nelaimingas ūkininkas 
ne turėdamas kur sudėt ura- 
dzojaus paliko ant lauko kur 
likos apsiamtu per vandeni. 
Buvo labai nulindęs, nes būda
mas toj nelaimei nesimeldė in 
Dieva, tiktai prasze žmonių, 
idant jam duotu rodą. Pava
kare pinodamas iszejo isz na
mu ir norėjo nusiduot pas broli 
savo kuris gyveno už dvieju 
myliu.

Eidamas keliu, pamate 
pricsz save žmogų dideli apsi- 
siaubusi su rausvu ploszczium, 
su sztilietu prie szono ir skri- 
beleje turėjo inkiszta raudona 
plunksna.

— In kur trauki, kūmai?
— Kam tau reike žinot 

apie tai.* — atsake ūkininkas 
ne žiūrėdamas ant jo, ba buvo 
labai užsimislinias ir ėjo toliu 
savo keliu.

— Tau reikė atsakvt 
mano klaus^no, idant asz ži
notai! in kur eini.

— Del ko?
— Asz tiktai 

galiu iszgelbet isz tos nelaimes.
Ant tu žodžiu ūkininkas pa

kele akis in nepažinstama, ku
ris jin labai sujudino, ba Anta
nas labai tikėjo in burtus, o 
ypatingai dabar kada buvo to
kiam blogam padėjimo.

Nepažinstamas atmine suvis 
misli Antano; Antanas norėda
mas 
gai žiurėjo i 
mato, jog aki 
jo baltinio; tiktai dvi lehikes 
juodavo. Ant t 
jama Antanas Belzebubą, 
ne padare ant savos ženklą 
Kryžiaus Szv. tiktai paklauso 
tos piktos dvasios:

— Kokiu spasabn mane isz 
gelbėsi!

— Pastot vsi u •r
— Isztikro! ar ir su 

kuom kas jame radosi?
Sykiu su vLskuom.

— Nes kaip ilgai užtruksi!
padary-

gyveno už

keliu,

ant

vienas tave

ji geriau pažint, 
in jo veidą ir pa
is jo suvis neture-

temin-

ženklo pažino 
nes

tau kluoną, 
vis-

Da szenakt ta
siu.

Visokios 
jam in galva; 
mislino tai labiau jaute, jog ji 
api ponavo jo koke siela tajem- 
nyczios; ir reikėjo jam suma
žini misles.

— Tinku ant to! — atsake 
ant galo.

— O! tai tokem karte, kū
mai pasiraszyk ežia.

— Ka ženklina tas pasira- 
Rzymasf — paklausė Anta
nas, kada pamate knygas ku
rčia jam Balzebuba padavinė
jo.

m isles 
k a

ateit i nėjo 
daugiau

— Ženklina <tai, jog dusze 
tavo ir kūnas bus mano už 
penkiasdeszimts 
skubink, ba jaigu gaidys 
giedos, tavo kluonas bus ne pa
statytas.

— Penkesdeszimts metu,— 
pamislina Antanas, — tai labai 
ilgai turiu in vales laiko... 
laszu kraujo pasirasze.

Pikta dvasia tuojaus iszny- 
Jco.

bus mano 
metu, nes 

už-

ir

* ik

Mėgino paskui pats dabaigt’vo ir 
kluoną, nes ant tuszczio. Lotas gramnyczia, kuri pricsz abro- 
kureis diena uždedavb, nak- 
czia nupuolinejo, 
plesztuR pęr boganezius velniu 
kus negalėjo pataisit. 
lai k 
iszsipildo, 
nupuolė.

Javai suversti in kluoną tik
rai supus, o Antanas bus da la
biau susirupines, žmonys nuo 
jo suvis atsiszaldo, kada pa
mato, jog kluonas jo stojdsi in 
viena naktį per kokia tai vol- 
niszka pagelba.

Lietus pyle kaip isz viedro; 
susirupinos Antanas nieko ne 
sake savo paczoi, viena vaka
re, ne sukalbėjo no poterio nu
ėjo in ta pati daigta, kur pasi
tiko su Balzebubu. Lauke ilgai 
ir buvo perimtas szalczio net 
iki kaulu, o da nesusitiko su 
neprieteliu. Vietoja idant pa- 
dekavot Dievui, 

veidais, su katinineis nagais ir nuo jo pikta dvaso 
ant sau užkeikime koki, apie kuri 

buvo skaitės senose 
naneziose knygose, ka pas save 
turėjo užslėpęs; sngryžo namo 
o perskaito knygas pilnas vi
sokiu volniszku pamokinimu ir 
sekdamas tais pamokinimais, 
paonie juda viszta, kuri da no 
dėjo, nuvejo volei ant kelio ir 

aprėžo rata su 
, o pats stojo 

in vidurį ir sumurmėjo kokius 
nesuprastiniiis žodžius kuriuos 
buvo radęs knygoje.

Tuojaus ugnis iszimusze isz 
žemes ir Belzebubą stojo pricsz 
Antanu; nes Antanas suvis ne 
nusigando.

— Ka nori nuo manes?
— Noriu pakalbėt su tavim.
— O! turiu tavyM priver- 

cziau tave vienok prie to, idant 
mano sujeszkotum.

— Teisybe.
— Mislini, jog duosuosi in 

laukus iszsivest 
kui, kaip tu?

- Tai ne asz; tai mano pa- 
(nuo laiko Adomo

• Ne esmių alkanas, — su
niurnėjo Antanas.

— Atsilsėk truputi, Anta
nai, pasikalbėsim rytoj abudu 
Ponas Dievas susimylės ant 
mus.

Dievas

Paczoi 
nesi norėjo, 

neramumas

— Kalbi vis apie Poną Die
va. Duok man pakaju; no eisiu 
gult no noriu miego, 
taipos-gi miegot 
ba pergazdino ja
vyro; gulėdama mate kaip jos 
vyras iszeitinejo ir vėl siigry- 
žinejo kas kartas labiau iszba- 
lusiu veidu ir susijudino. Pasi
kėlė ant galo motoro isz lovos 
ir iszejo paskui vyra; nes atsi
stojus ant slenkszczio tarp du
riu nuistebejo: labai baisei 
persistatė jos akim.

Tamsumoje nakties 
ma mažu gaivalu su

daugu- 
ugninois

i nėjo in

viszthiom kojom krutėjo 
degėsiu kluono ir su neiszpa- 
s’akyta siela stato nauja kluo
ną.

Vvras tame laike 
grinezia.

Ka tai ženklina. Anta
nai, — paklauso motore drebė
dama, — prakeikiu tavo ant 
Krist ūso, atsakyk man.

Kada motore suminėjo Kris- 
tusa, Antanas atsake su verks
mu :

man o— Tai yra, mano brangi 
Franciszka, iszgelbojimas mus 
ant szio svieto, nes pražuvimas 
amžinas ant ano sviėto.

Ir viską apsako paezei.
Franciszka buvo motoro do

ra ir dievobaiminga; ir atsimi
nė ta k a priesz ugni buvo už- 

sngryžo in grineze,mirszus;
puolė ant keliu ir karsztai pra
dėjo melstis pricsz 
Szvoncziausios Panos.

Kada pabaigė melstis, rodė
si jai, jog Marija juokėsi, o 
velnias ant jos pėdu raitėsi ne 
iszpasakytai. Pricsz abroza 
Marijos radosi taipos-gi stora 
gramnyczia paszventyta die
noje Apczystijimo Szvencziau- 
sios AIarijos Panos, kuri buda- 

užsidega •laike 
arba

abroza

vo užsidega ' laike svarbu 
szveneziu arba valandoje 
smer'ties. Franciszka dasiprato 
pamokinimą Marijos, paėmė 
gramnyczia, uždege ja su sier- 
ka aplietu (ba da tame laike 
zapalku nesirado) ir iszejo isz 
grinezios. Kada nusidavė ant 
to daigto kur visztinis tvartas 
radosi; toje valandoje gaidis, 
kuris po vakarikszczci dienai 
ne užmigo, pamislino sau, jog 
tai ausztrinuke taip 
ir pilna gerkle 
ku-ri-kn!

szvieczia 
užgiedojo ku-

mTam geidalui atsiliepe szvil- 
pimas laukinis 
sutvėrimu;
binte iszszauke

szeto-

visu tu mažu 
paszventyta ži- 

giedala gai
džio, kuris pergalėjo Belzebu
bą.

Nuo laiko kaip giedalas gai
džio pakele gailesti szirdije 
Szv. Petro kuris ketino but no
ru i osn i n k u Bažnycz i os,
nas kuris nemato ausztrinukes, 
baigė savo darba pekliszka 
tamsumoje nakties, nes baisa 
gaidžio iszgirdos viską pame
ta.

Tame laike vienok szetonas 
norėjo ta darba pabaigt ir pra

dėjo rėkt kiek tik turėjo pajė
gu: — da ne laikas! Nes velniu
kai jiaversdaini ožiukus vienas 
per kita ka greieziause pradėjo 
begkt, palikdami beveik pa-, 
baigta kluoną.

Buvo jau daug pastatyta; 
czitai jau buvo gatavi, lotos 
jau gulėjo, o skersinis balkis 
30 pėdu ilgio, apreiszke augsz- 
ti stogo. Belzebubas persigan
dęs mete ta balki ant lauko ir 
ko greieziausia pabėgo.

Kaimo buvo girdėtas riks
mas baisus o ant rytojaus 
anksti pamato ant lauko ilga 
velniszka akmeni, ant kurio 
matyt buvo trys ženklai nuo 
tripirszte letenos Belzebubo.

1

Antanas kuo greieziausia su
voži* javus, nes suvis ne pade*
kavojo Dievui už tai.

Ant galo pasirodo

I

— ■—I a „III — I1l.ll.ll— ...................  —II.

O pnfs nuo žmonių, kvaili
• ’ gaut.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

III.
Szventadioneis pankaitinek 
Bet ne po urvas maldinėk, 
Ba pati aszarosią minks....

O tu u, kiszenei džiova sirgs.
IV.

Milck paeziuke ir guodok,
Prie sunkiu darbu no 

gainiok,
Nes darbai sunkus nu- 

kankins,
Tavo begedžiiu kiti vadins.

V.
Ant paezios niekad ne 

supyk,
Ir gialbek Dieve — ne 

daužyk,
Ba tas in kapa ja, invarys, 
O tu patiksi —‘žmogžudys.

VI.
Nelysk prie svetimos bobos, 
Juk tau užtenka ir savos, 
Ba paczoi szirdelo skaudos, 
O tau... gal kailis nukentės.

VII.
Nevogk nuo paezios pinigu, 
Del p ra gėrimo ir kortu,

• Ba pati turės badant, 
O 'tau, nususus ubagaut.

VIJI.
Nepliopsek nieku ant 

paezios,
Kas gal pa žemy t varda jos!
Ba pati tave nemylės, 
O tau szirdi skaudet 

pradės.

za radosi. Aid galo pasirodo 
o czitus nu- ant slenszczio žmogus insiren- 

ges in vilnoni abitu padabintu 
visokeis žibuezois, su skrybėle 
didelėis brilėis ant galvos ir 
turėjo rankoje ilga lazdd.

rakblovingas tas žmogiįs tū

nos jo veidas iszrode rus- 
suslraukcs; dairėsi te- 

mįngai po visa grineze; akys 
jo juodos kaip anglys 
kai'p žarijos.

Eik Iduk, szetono! — su- 
Antanas inesdamasis ant

Tuom 
p ra n a sza vi m a s žm o n i u 

ir smarkus lietus

jo suvis atsiszaldo, > .

pusiau-nakti 
szakele ciprisava

jog atstoja 
, atsiminė

papikti-

tokem muži-

priga-

turn pabaigime

ti
vingu ta priežastis visada bū
davo atminama.)

Gana jau to! ka nori?
Noriu idant man ne bu- 
p’orszkadoj

kluono pradėta per tave statyt.
Galėsi tai pabaigkt, nes 

pagal mano viena prisakyma.
Jog man atiduosi kūdi

ki, kuris tau užgims.
Duszia kūdikio savo, ne 

niekados! Savo duszia tau ati
duosiu, jaigu nori!

— Tavo! tavo dusze
suvis bus lengva gautie. Duk
ters tavo reikalauju; ant galo 
jie nieko tame ne pražudys, 
pasiliks kunigaiksztiene.

Antanas ilgai mislino
lai. Ne, ne galiu jam duot loc- 
na savo kūdiki: — paszauke 

nes kas 
jaigu ipasiliks

man

apie

re jo ant saves rubus pėlegrj- 
mo, 
tai ir

I

žibėjo

paklausė

ui ko
pelegriiiio.

— Ar tai taip, žmogau, taip 
laikaisi savo prisiegos! — at
sako Bdlzebubas.

— Ko nori?
Franciszka, kuri pradėjo drė
bėt isz baimes.

— Noriu ta kūdiki 
prie manos prigulti.

Mano duPteri! Ir mėtosi 
ant v i ges.

Gaspador, — paszauke 
Belzebubas, — liepk savo pa- 
czei apsimalszi'nt, ba kitaip...

Antanas nesijudino 
ciszka kaip leviene

kuris
J

J

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarlszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pergalimas, 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.

331 W. Centre StM

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

suteikiam 
Palaidojima

Nuliudimo valandoje 
geriausi patamavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patamavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

, o Fra il
gindama 

savo kūdiki stovėjo prie viges.
— Jog teisybe, — paszau

ke szetonas atsisukęs in Anta-
— kad prižadejei man 

dukterį, jaigu tau 
pabaigt statyt kilio-

na, 
duot savo 
da leisi u 
na?

— atsake Au— Teisybe, 
tanas užkimusiu balsu.

— Nes asz nieko ne priža
dėjau, — atsake Franciszka, — 
o kūdikis priguli prie motinos 
taip pat kai-p ir prie tėvo.

Vyras yra vis galinges
niu, — atsake Belzebubas, — 
skubinkit ne tuniu laiko 
pradėjo
Franciszka liudydama, jog An
tanas ja apleidže, pradėjo vie

pi k ta d vase. Į

ne tuniu 
artintis link

, n’ 
vyges.

na kariaut su pikta dvasc. I
— Susimildamas, palik man 

mano kūdiki.
jis priguli prie ma-

nes.
i\e,

Tik palik iki ryt rytui.
— No, tuojaus imu ja.

O Motina Dievo, — isz- 
tare tikiu balsu biedna moti
na; susimilk ant manos, ir pri- 
gelbck man varde Kūdikėlio 
Jezuso, kuri Hcrodąs 
tau iszplcSzt.

Motina Dievo iszklause 
praszimo tuojaus 
jai pagelba, 
ežio pagelbos ne prisiimtinojo.

— Atsisuko Franciszka 'tuo
jau prie gramnyczios kuri 
■pricsz abroza žibėjo ir paszau
ke.

norėjo

jos 
ir prisiuntė 

Marija ant tusz-

Vieno ciciliko Veselka atliko 
Pricsz veseilo ant tikėjimo 

visaip kliko,
Ant galo taip ne»bagui prisiėjo 
Kad spaviednes eiti turėjo.

Ant Veselkos ciciliko,
Daug juoku atsitiko, 

Uoszve pradėjo gaspadoriaut i 
Stalu valgcis prikrauti, 

Szolderi rūkyta apžėlusi 
Tik pusiau surukytusi

Žiurėjo kiek kas prarijo, 
Visa valgi gerai apsudijo. 
Po bonkute alaus visiems 

padalino
Visus gerti ragino,

Bot ne visi norėjo gerti, 
Ne tos sriubos ragauti, 

Tada jaunoji su jaunikiu pa
griebė bonkute arielkos, 

O pamerge už toriclkos, 
Po ruimus vai’kszcziojo, 
Paskui kožna sekiojo,, 

Kad nors po doleruka surinkti. 
Paskui svoezius laukan

iszvaryti.
Uoszve su kaczcrga prie duriu 

stovėjo,
Katras mažai davė, per kupra 

uždavinėjo.
Buvo ton ir saldotelis,

I s zm i n t i nga s va i k i n e 1 i s, 
Kaip tik munszaines paragavo 
Tuojaus su kaczcrga vos ne

gavo.
Mat, buvo ten ir vadovas 

ciciliku, 
Vadinam didžiausiu fanatiku.

Isz kito miesto pribuvo, 
Ir ant Veselkos czion pakliuvo. 
Su sakloteliu gi nežus pradėjo, 
Pasistatyti su juom negalėjo, 

Sal'dotas cicilika subytino, 
Ant dikusiju iszvadino.

♦ ♦ ♦

Sztai ant galo del vyru ne 
1 kuriu, 

Padainuosiu po szimts 
paibeliu, 

Dainelių 'labai pamokinante
Apie pacziules priminante, 
Kuria Deszimts Prisakymu 

‘ vadinu, 
Kožnam in ausi skambinu

’ Ir taip:
1.

Tik viena paezia turėk, 
In kitas jau nebežiurek, 
Nes gali paežiai nusidėti, 
O pats... ir strėnas palydėt.

II.
Neszauk paezios kaip ne 

pritink,
Padla ir rup... nevadink, 
Nes gali szirdole jai užgaut

>

Telefonas 872.

1 1 II

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

IX.
Neleisk paeziulei vienai 

dirbt,
Kad tave tingini maityt,
-»-% * • r# i i i •Ba pati no Žydo arklis, 
Juk tu vyra... ne meitelys.

Kada pati serga — pa
sigailėk,

Kaip Žydas kuino ne 
jodinėk,

Ba pati gal užmerkt akis...
O tu liktum — žioplys 

naszlys.
* * •

Szituos Prisakimus iszkirp- 
kite ir pasikitbykite sau prie 
lovos ir atUcalbcIkitc 'kas vaka
ras einant gult.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkaa Skvajeria

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

MAHANOY CITY, PA.

GYD1K1S SU ŽOLĖMS

— Palik mano kūdiki prie 
manės nors iki tol, pa'kol szita 
gramnyczia suvis ne sužibės.

Zodžei tie dabar sujudino 
Belzebubą; szviesa gramny- 
czios pergazdino ji neisz'pasa
kytai ir norėjo, idanlt žvake už
gestu kuo greieziause. Ir migli
no ka pradėt, sumislino laukt 
taip ilgai,
save ne užges. Pikta dvasc pa
ėmė kode ir atsisėdo prie ka
minėlio, ir žiurėjo ant Antano, 
kuris surisztas prisiega ne ži
nojo ka pradėt ir ne galėjo da

kūdiki; 
susijudinęs Antanas, 
su juom stosis, 
ubagu. Asz, turtingiauses ūki
ninkas visam ka'ime, turetau 
pasilikt ubagu, o mano kūdikis 
po tam turėtu sarmatintis žmo
nom pasirodyt! Ne, tai ne ga
limas daigtas!

Antanas is^trauke rankas ir 
prislėgė velniui, jog tinka ant 
jo noru.

— Eik, pabaigk kluoną; — atsipeikėt isz apkurtinimo. 
tarė po tam velnes, — o už tri
jų menesiu atsimink ant savo 
prisiegos!

In tris menesius vėliau, vie
na rudenini vakara, 
sziĮdėsi pricsz ugni degante 
ant kamino. Franciszka stovė
jo prie vi ges mergiukes ir dai
navo linksmas daineles, o mer
giuke sapnuodama aipie aniuo- 
lus szypsojosi. Mariute, (toki 
varda mergiuke apturėjo per 
Krikszta szven'ta,) 
saldžiai, o lauke vėjelis neszio- 
jo sniegą in visas szalos. Ant 
kart kas tokis ipabarszkino in 
dūri, o už durji atsiliepe grau
dus balsas:

— Del ko ne? Juk taip bai
sus oras lauke!

Antanas užsimislino, ne bu
vo tai jojo papratimu, idant 
varguolius nuo savo duriu nu^ 
varinėt, o kad Franciszka jau 
ne turėjo gazo lemputėje ant 
priėmimo pąke’leviingo, tąi nu
ėjo priesz abroza Motinos Die

Antanas

miegojo

iki žvake pati per

Tuom lai k gramnyczia grei- 
cziau doge; negu velnes nuali
no; staiga! Fra nei szka'pagrie
bė gramnyczia užgesino ir už- 

o rakta pa-rakino in skryne, 
eme pas save.

— Dabar — tarė motina,— 
ne sudegs ji taip grei't! M • -

— Žmona! pamokinsiu ta
ve szposuot su velniui Klau
syk! Ateis laikas, karome pati 
duktė pabaigs degint ta gram- 
nycze.

— Da asz sunaudosiu ja iki 
dūkto mokės ja uždegt.

—- Prisiekiu tau, jog noriu 
kad tavo duktė kuo gpeieziau- 
sia numirtu. Tie baisus žodžei 
sze'tono labai porvere szirdi no 
laimingos motinos.

— _ - — , — — —_ _[TOLIAUS BUS]

Dr. T. J. Tacielauskas
’ I |L t . I I'J “ ■ • . . ‘ < 'M ■ •’ ’♦■4 ' , J »

Pirmutinis Įiietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

vAnt antro floro KHne Sztoro.
- 19 W. Center St. Mahanoy Oity

' 1 ! u ' * „ į .i v

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
M

lazbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. krlksztyniu || 
kitiems pasivažinėjimams,

Bell Telefonas 1878-M.

Geriausias būdas gyditis su žolama, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik told vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, uŽsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuViszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Glllet Rd.

6 6 6
yra tai receptai del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszcrio.

Ušmusza mikrobui. — Aptiekoia

Spencerport. N. T.

The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvęs po vardu Baltic Sta os Bankas)

322 EIGHTH AVE. NEW IfORK, N. Y.

PATARNAVIMAS
Patarnavimo vertybe reikia spręsti ne tiek pagal pigumą
kiek pagal greitumą ir teisingumą.
Musu nusistatymas yra duoti kuogeriausi patamavima, 
kad ypata viena kart pavedusi mums atlikt savo reikalus 
ir liktu musu klientu ant visados. Tas kaip tik padėjo 
musu ištaigai iszaugti in tokia kokia dabar ji yra.
Siuncziame pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, ezokais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu valstybių 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

pinigus ir
Specialo* laikaitoi 4% in metus.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

$ ■ ■

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BĄNĘING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

• t • • > -W-W. 4 k . AM I •
, Dėkite savo 

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

1 1

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

S F

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

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

k

Laidoja kunus numirėliu.
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

I S20 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Pasamdo
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Seredoj pirma diena va-

— Praeita savaite Lehigh 
Valles kasyklos iszdirbo tik 
dvi dienas o Keadingo kompa
nijos kasyklos iszdirbo tris 
dienas.

— Dūmini kas Czesonis isz 
(Tamer, Pa., ana diena lankosi 
pas savo brolius Aleksa, Joną 
ir Frana C’zesonius Shenadori- 
je, ir prie tos progos

Saules” redyste.
— Girdėt,

atlankė
* 4

kad Fra na s
Brummas mano būti kandida
tu ant sudžiaus Skulkino 
viete slide Pottsville, 

net du sudžius
laikas sudžiaus Bcktdio ir Ber 
gėrio ateinanti meta 
ge.

rinksime

pa- 
Szimet

nes

užsibai-

— Nedėlios vakaia ptdmz- 
nyfineje saloje atsibuvo 
szytas perstatymas vaiku isz 

mokslaines,

mm-

kuris

BarrtnaucknJs,

ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU

»>Q

viražų us

— Antanas
metu, gyvenantis amt 305 S. 

West uli., likos užmusztas per 
griūvanti migli nuo
Kehloy Run k ašy klosią’ pry ei
ta Sereda. . \ j

A

s n Jo
tu visikas burmistras Kaziinie- 
ras Miagalinga, kuris keles.'san- 
vaitea atgal nuvažiavo in <101- 
singer ligonbuti, Danville, gy
dantis nuo uždegimo plaucziu

I kuri iravo laike

— Musu gerai žinoma

Mount Carmel, Pa. — Jonas 
Rakus, likos sužeistas per pra
einanti automobiliu ir nunesz- 
tas in daktaro ofisą.
daktaras atgaivino, .Jonas per
sitikrino kad ji kas tolus api- 
plcsze ant 65 doleriu, kada gu
lėjo ant ulyežios.

Kada ji

Lansford, Pa.

gavo zuva vinio.
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pa rupi nes
•buvo pasekmingas ir užganė
dinantis del daugelio žmonių 
kurie pripildo visa sale. Va
karėlio programas susidėjo isz 
dainų, marszu, deklamacijų ir 
du trumpi atloszimai komedi
jų. Vargonininkas Žalnieraitis 
paaukavo savo

prigelbedamas
kams ant piano. Ant galo kun. 
(Tesna turėjo trumpa prakal- 
l>elia del vaiku, padekavoda- 
mas vaikucziams už ju paklus
numą ir netinginejima iszsimo- 
kinimo užduoeziu kaipo publi
kai už juju szirdinga atsilan- 

Bet didžiausia padėka 
priguli del t uju nenuilstaneziu 
savo darbe seselių kurios rūpi
nosi, lavino, mokino ir inkve- 
pinejo mokslą del

gabuma

kvnia.♦

sale.

muzikaliszka
vai-

______ __ vaiku per 
keliolika sanvaieziu idant at- 
losztu savo užduotos atsakan- 
cziai. Lai joms buna garbe vi
same, nes be ju pagalbos ir 
st engimo panusziu linksmu va
karėliu nebūtu musu parapijoj.

— Ateinanczia Ncdelia, at
sibus vienas isz didžiausiu isz- 

in Lakewood Par- 
kuri renge Susivienijimo 

Lietuviu Amerika kuopos isz 
sžios aplinkines.

stengėsi visom 
gom idant iszvažiavimas hutu 
pasekmingas ir svetingas, t 
ežiu ketinu pribūti net isz ke
liu pavietu ir kalbėtojai isz

Filadelfijos ir

važiavimu 
ka,

Gegužis

New Yorko, 
Bostono.

Prezidentas
paje-

Ne

— Kun. J. Tiszkus isz Meiz- 
villes, praleido kėlės valandė
lės pas kun. Czesna Nedėlios 
vakare ir prisižiurinejo vaiku- 
cziu perstatymo kuris labai vi
siems patiko.

— Nedėliojo

No. 159 Istorija apie Markus Ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu.......................................... 20c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar- 
guma in balta vergija, Pusiau-gyvcnii 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą. 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me-

No, 1^7 Trys istorijos apie Duktė RZia vežis, Grapas, Apie Egli.aržiuo- 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........15c

No. 128
mieras ir apie Bedali. 44 pus

No. 129 Keturios istorijos apie

| No. 125 Trys istorijos npie Pa-
Katalogas Visokiu 

Knygų
; skutinis noras, Septynis brolius, Var- 
Įginga žmogaus aunu ir razbaininka 
' 410 nlialnntn

Noktu Iri 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta |

62 puslapiu .. ...............  15c
No. 126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis i;ž savo poną. 
61 puslapiu ....................................15c

P'
No. 100 Tūkstantis

Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad Žmonėms ji. labai patinka.
didolu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziąi ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite, $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-1
kus apraszymas, didele knyga, 404 | Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau- 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00

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

No. 103 Vaidolota, apianka isz 
pirmutines puses azimtmoezio,
mta isz Lietuviszku užlieku.

oudeklinnis

I

704

Dvi istorijos apie Valdi- 
1 5c

K
kNo. 161

las ir uosis, Budync, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus.................... 25c

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

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

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergeiei 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 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
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 
kalbėk, Senas žmogus pavojuje, Na
mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus...25c

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

Septinis istorijos apie 
Dorybe ir miclaszirdingumas. Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges...

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

No. 171

J uozas ir j 
prisipažino 

uždrausto 
likos

Maro Nardauskni
Iltie kaltes varymo 

už kaGirdėt; kad burmistras randasi įRy^iniclio 
pavoji^gnm pndejime ir ketina l)nU8|ais užmokėti 100 doleriu 

užmokėti 
pasilsėti kalėjimo

pavojinga m padėjimo ir ketina
Burini st rasji parvežti namo.

Magai nuga jau yra miesto gas-
* | Ji

padoriu m dvyloka mot u ir yra 
vienas 
riausiu 
koki kada turėjome.

turėjo uemažai 
darbo czionais, net nabagėlis 
paylso neszxlanias mažus rėk
snius del .Juozo 8’kutelos, 641 
W. Coal uli., paliko sūneli. Juo- 
jams Družmns,' 616 W. Penu 
uli., paliko sūneli.

9 7S.

isz teisingiausiu ir ge
ibi žiu retoj u pa ęed k o

Garnys 
czionais,

Družams,' 616 W.
Romanams 

Sedauckams, 9 7^- Catherine 
uli., paliko sūneli. > Jonams \ a- 
lukoniams, 181 Ohio Ave., ant 
Heights, dukrele, ir daugeli 'ki
tiems, bet pravardznu negalėjo
me sužinot, nes ponas garnys 
buvo labai paikins.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant 8 famlliju, bute
lis, sztoras, didelis garadžius 
ir Lt. Geroj vietoj. ‘Viskas ge
riausiam padėjimo. Geras pir
kinys ir ai uesza gera {procentą. 
Platesniu žiniu kreiii’kites ant 
adreso: (J20

Jos. Penkunas
St. Cltiir, Pa.

EXTRA BARGENAS 
FARMA.

Parsiduoda farma pigiai; 40 
akeriu geros žemos, triobos ga- 

gyvuliais ir padarais,ros, s n 
maszinos, žeme apsėta, 8 galvi
jai, 2 arkliai.
macijio su'tei'ksiu per laiszka.

Ant Machuta,
Branch, Mich.

Daugiau infoi-

iin-

knsztns

R-2, Box 42
ANT RANDUS.

t»
Didelis sztoras su namu del 

gyvenimo 
a rd vi lie, 
Lietuvio ant bile kokio biznio 
geroj vietoj, karnkas eina pro 
duria

ant Ogden St., Gir- 
Pa. Tinkamas del

i

(t.f.)

Kreipkitės ant adreso: 
E. M. M agi n n is, 

109 Main St., 
Girardville, Pa.

bausmes, 
teismo ir
per viena meta. Bet slidžia su
simylėjo ir dovanojo kalėjimo 
kalte, paliepdamas tėvui ir mo
tinai rūpintis daugiau vaikais 
ne kaip sumogonka.

apskundė Juozą 
kad

Worchester, Mass. — Jurgis 
Alikeviczius 
Andreliuna ir reikalauja, 
jam butu žinoketa $20,000 at
lyginimo. Andreliunas kaltina
mas pavyliojime Alikoviczie- 
nos nuo jos vyro, ir jos meile in 
vertinama ant $20,000.

Birželio 14, laivu 
iszkeliavo gerai žinoma

Worcesteriete p. Magdalena 
Avietcniene i 
Niurkiene su sunu 
Athol.
siog 
da.

— Sasys Žukauskas, 4 me
tu amžiaus 
in vonia

4 4 Litua-
ma i,

P- 
ir p Leonora 

Jonu, isz 
plaukia tie-

1

“ Lituania” 
isz New Yorko iii Klaipe-

parslydes inpuole 
van-

1

pilna karszto
dens. Smarkiai apsiszutino 
rankas ir krutinę. Vaikutis nu
vežtas in Miesto Ligonine 
greit pasveiks.

— Automobilius
jautis Providence gatve
ant vietos užinusze 4 metu

Laidotu
ves atsibuvo isz jos tėvu namu 
42 Providence St. »

Ketverge

Smarkiai

f

važi lio
vei k

uzmusze
Kleono ra 'Pa m k i u'te.

lace mire pereita 
kan't ilgi liga.

vakare, 
Leiccstcryj, automobilius mir
tinai sužeidė Rita Paulauskai
te, 7 metu amžiaus; palaidota 
Birželio 13 dienu Notre Dame 
kapuos.

S. Romanu sunūs Wal- 
savaite se-

Paliko tėvus ir 
broliuką dideliame nuliūdime.

— Mare Dapkuniirtc — Gri
giene mirė miesto ligoninėj. 
Laidotuves buvo su bažnytinė
mis apeigomis.

— Mykolas Likauskas 
palaidotas

I|amo kapuose. Lieka žmona, 
trys sūnūs, penkios dukterys 
brolis ir trys seserys.

— Andrius Grigaliūnas ini- 
Lieka žmona, 

broliai ir sese-

Sigel St,
, 28

Notre

< 4 kuri

DOVANA DEL 
LINDBERGHO.

Paveikslas parodo paminklą 
Sparnuota Amerika*”

padovanojo Lindbergh ui drau
gu ve Amorikoniszku Lekioto- 

už perlekima pasekmingai 
per mares in Paryžių. Paveiks
las perstato veidą Lindberglio 
tarp dvieju sparnu.

.m 1

ANGLEKASIS KALBA.

szo: 4

ra- 
hvbai sztvva

bonkute Dr.

Mr. Michael Pogurst anglia- 
kasis isz Summit Hill, Pa.

‘Turėjau 
kakla ir nieko man nepagelbė
jo pakol pirkau
While’s Oil of Youth Linimen-

Mauo sunns taipgi turėjo 
įsotinusia ranka ir tas pats li- 
nimentas jam tuojaus ipagelbe- 

Dr. White’s Oil of Youth
I /mi men tas parsiduoda 
arba tiesiog nuo First 
t i on ai Laboratories 
ton, Pa.

ta.

JO. >>

1

visur 
x r N a •

Lehigh-

Gera,

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

puiki farma 75 akie- 
riu žemes, visa užsėta, 2,000
vaisingu medžiu. Labai tinka
ma viela del Lietuvio neS arti 
kaimynai g 
di vieta. Geri budinkai
elektriką, telefonas 
šluboj. Lygus kolei, ,arti geru 
markelu. 1 į/1 mile in žiemius 
nuo

yvena ir ne miobo- 
, locna 
vanduo1

Orwigsburg, 
bėga per farma. 
ingyti farma ant kurios 
ma padaryti gera 
Kreipkite

Pa.
Gera

Lenkinzkoje 
bažnyežioje laikyn pirmas mi- 
szes naujei inszventytas Anta
nas Glaudelis, sūnus Stanislo
vu Glaudeliu, 619 E. Pine uli. 
Kun. (Raudelis pn'baige moks
lą Detroito seminarijos ir likotL

EKSKURCIJA

in New Yorka

j

mszvvnlvtas praėjusia 
lia.

Nedc-

Panedelio
Regina Zardcckiene 

dukteria Magdelena ir Ona 
Matnkaitiene isz Mount (’ar
inei in New Yorka, Bostoną ir 
Dorchester, Mass. Atlankys p. 
Žardeckienes stinu Juozą ir 
daugeli kitu giminiu, kur sve- 
cziuosis kėlės sunvaites.

žiavo
rvta isz va-v

su

Szita Kdtvergą visi vai- 
Szv .Juozapo para’pi- 

tures linksma 
in

kai isz
nes mokslui nes
iszvažiavimn in Lakewood
parka. Vaikai bus nuvežti per .

?s,

bosus. Miniszkos turės vaikus 
po savo globa.

PARSIDUODA

Didelis puikus namas ant W. 
Mahanoy Avė., garadžius ant 
kito galo loto.

Krepkites pas:
M. Janovich,

226 W. Mahanoy St, 
Mahanoy City, Pa.

važiuokite pamatyti. (t.52

i

i
i

Juozas Balsis,
R. F. D. No. 1 

Orwigsburg, Pa J
f

padaryt i

važiuokite pamatyt i.
Juozas Balsis.

R. F. D. No. 1 Orwigsbur

Upeliai 
proga 

gali- 
pininga.

ant adreso arba at- 
t.52

NEDELIOJ 26 JUNIAUS 

$4.00 Dubeltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
BASEBALL

YANKEES su PHILADELPHIA 
New Yorke 26 Juniaus 

Jankee Stadium 1:30 P.M.

DOUBLEHEADER

LeWghXMley' 
Railroad 

*UbcB««to ofTko RUf.kDku»*n4

re ilgai sirgęs, 
sūnūs, duktė,

Pagrabns buvo namuose 
prie 11 y2 Taylor St. 
vėso dalyvavo atstovai
L. U. P. Kliubo ir Szv. .Jurgio 
Draugijos. — A. M.

ANT PARDAVIMO.

rys.
Laidotu- 

isz

i

(p 
m

ANT PARDAVIMO.
Didelis puikus namas ant.W. 

Mahiunov Avė. Garadžius ant 
Įiilo loto. Visi intaisymai.

M. Janovich, 
226 W. Mahanoy Avė.

June 1 Mahanov City

kito < f

J y

Pa.

Pa.

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su salimu, ir

100 margu lauko 
sodas, taipgi 

u

ir didelis 
gyvuliai ir pada- 
• ir Srai. Patogi ir gera vieta prie 

pat Lake Side Parko. Norintie- 
pirkti atsiszaukit po sziuo ad
resu. (t.51

Petras Szvilpa,
R. D. No. įž, Tamaqua, Pa

»WII I.—I .1.   . 10    I. N—H . .....

LAKESIDEPARKE
Utarninke 21 Juniaus

o iszgi raito
Atvažiuokite in Lakeside

HARRY HARRIS IR JO SENOVĖS ORKESTRĄ
*

Linksmas laikas visiems
T

WHITEY KAUFMAN, Ketverge, 23 Juniaus

jo garsinga Victor Recording ir Broadcasting Kapelija
• /
iInžanga 75 ir 50c.

gyvenimui del dvieju szeimy- 
ramaqiia

tojui in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu..........15c

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

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

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

No. 134

No. 131
262 puslapiu.

i»z- 
Su pa

veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c
No. 104 Trys istorijos, npie Ne

valioje pas Maurus, Vieszkclio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimns; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili- 
Pikta Onuka....

No. 106 
Gregorius, 
Dorybe veda in laime, 
Debesėlis. 77 puslapiu. . . .

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

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida, 
gėlojo toipgi 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

Į1

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

žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai-

DelcgataJ, te, Karalius sultonas jio sunu dideli
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie

...25c 
apiePenkios istorijos,

Isz numirusiu prisikėlė, 
Szaltiszaiti, 

...20c

priminimai,
Toj paezioj kny-

ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c
No. 136 Keturios istorijos apie 

žmogus rūdijo o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu................... 25c

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

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus

Netobulas žmogus.
....25c

Sūnūs

Ne yra to pikto kad 
Kaip Joniszkei

Smcrtis Valterio, Sidabrinis grabelis, Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin-
gu ponu. 78 puslapiu.'................. 20c

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

Cholera, Kytrns rabinas, Mano klapa* 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu... .

No. 110 Sziupinis, puikiu skaitys 
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijęs: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, Kandidatas ant apsipac.da- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo pacaia 
Tabakierka, K^ip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka toipgi keletą juoku, geru rodu 
jr t., t. 48 puslapiu. .

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlina, apie boba ka negalėjo

t.
...20c

61 puslapiu h

No. 141
f •"

(3
....15c 

dalis) 
Ilaisž

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

...15c
Keturios istorijos ajie 

Mncziutes pasakojimai, Pasaka aoia 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves traur 
kijo, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 puu .. .70c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei-
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur- niszkas malūnas, Kaip studentas lojo

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

No. 144 Penkios istorijos
Ranka apvaizdos, Nedacjusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pas^aukt tęva zokoninka 

bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, Bernadina.

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

No. 112 Trys apisakos npie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgel-

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 
Užliokos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio "arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu..................... 25c

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

No. 115 Puikios istorijos 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Mergą

No. 114

.15c 
apie

o

apie

61 puslapiu............ 15c
No. 145 Keturios istorijos, apie 

maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele.................................... 15c

No. 146

na,

No. 169

25c

Pasitaisias prasi- 
121 
25c

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

Dvi istorijos apie Dūkto 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu........................................

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

Nusimintas seno jaunikio.
25c

No. 172
68 

15c

Girrios sargas, 
25c

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

No. 175 Pasiskaitymo Knygele 
Kuczios-Zcmaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenėlis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu.............15c

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

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

ir vaitas pasaka, Pasiszventimas lęp*
• ' • i • • t i 1 rRaudos at- 

inenesio.
, Pa.

$125.00 ant
Preke $15,Q0(). ant lengvu isz-

rpnu, 
uesza

lygu. (t.49
W. Shugg,

E. Broad St., 
Tamaqua, Pa.

nigo istorija isz kares,-Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25c

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

No. 117
■’■r'

Nąujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau Užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, sn dau-

V |

gybo nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus

“* I ■'
■ <

• gali sapnuot. Knyga 
puikiai drucziąi apda-i jJUXIWCll. UI 
ryta kietais audeklinais 
apdarais. Pi’cke au nu
siuntimu tiktai $1.50.I

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

1 —........................ ........

ryta kietais audeklineis
M

.15c
Septynios istorijos apie 

Ponus ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gontelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ....................................... 35c

No. 118
40 Razbaininku. 45 puslapiu

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo novalniuko, Luoszis. 
62 puslapiu » ............../ • .15c 

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga ro(|a, A p-

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, jaunus Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piomuo. 60 puslapiu............ t. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu........ ...........................18c

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

Meile sunaus.

* * 'Hlii

Istorija apie Ali Baba ir 
..,15c

Vftlkijozai,^.
skialbtojas. 63 puslapiu

15c

15c

Dvi istorijos npie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu................................... 15c

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

Stebuklas. .74 puslapiu............... 20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

Ir Alena, 
puslapiu ■

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

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

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

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

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukus Spckulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c

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

Valgiu Gaminimas 
-- IR--

Namu Prižiūrėjimas
Kožiia moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

Drūtais
62

15c

62
15c W. D. BOCZKAUSKAS CO- 

MAHANOY CITY, PA.

. .25c
No. 156 Pulki istorija apie Malū

nas girdoje. 77 puslapiu............ 15c
No. 157 Juokingas apraszymas 

apię Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu, «••••< ••••••

46 
15c

15c

PASISKAITIMO KNYGELE No. 199

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo 
Žinos — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka -— Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles. .15c.

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

Klausimas Sav-

4




