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ISZ AMERIKOS
MERGAITE

VALKATA
KASTUTE STRAKAUSKIU- 

TE, 11 METU, NE NORI 
SĖDĖTI PAS GERUS 

TĖVUS

Waterbury, Conn. — Perei
ta sanvaite buvo sujudinta vi
sa Wateiimrio, Naugatucko ir 
Springfiehlo policija del pabė
gimo Kastos Strakauskaites, 
11 metu amžiaus mergaites ku- 

<yvena Oakville j, 
szalia Waterburio.

Kai Kašte pabėgo isz namu 
užpereita sanvaite, tai ja suga
vo Naugatucko policija ir pra- 
nosze apie tai Waterburio po
licijai. Konstebelis nuvyko in 
Naugatucka ir parsivežė ja at
gal in WateiHmri. Priėjus ne
toli ♦Strakausku namu, Kasto 
pasiprasze konsttflielio, kad jis 
leistu jai užeiti ant minueziu- 
kes in kremus. Konstebelis su 
tuo sutiko ir pats nuėjo pasa
kyt jos tėvams, kad ju duktė 
jau namie. Jie lauke jos ir lau
ke, bet ji nepasirodo. Iszejo vi
si jos jeszkoti, bet pasirodė, 
kad ji apgavo konstebeli ir 
vėl [>abego.

Iszejo kelios dienos, 
mergaite nebuvo jokiu žinių. 
Pagalios Waterburio policija 
gavo žinių isz Springfieldp po
licijos, kad tenai randasi su
imtu mažh* morgai t e, kiiri at
važiavo isz Waterburio pasi
slėpus ant tavorinio traukinio. 
.Ji buvo visa apnikus suodžiais 
ir taip juoda, kaip nigeruke. 
Springfiėldo policija nuprausė 
ja ir pradėjo klausinėti, kas ji 
per viena. Mergaite pasisakė 
esanti isz Thompson vi lies, no
rėdama tuo budu sumaiszyti 
policijai pėdas. Bet vis dėlto 
policijai pasisekė iszganti tik
ra jos pavarde ir sužinoti, isz 
kur ji paeina.

Waterburio laikraszcziai ra- 
szo apie Kašte Strakauskaite 

piacz i a i, pa žy modami,

rios tėvai ()akvil)ej

o apie

MOTINA IR SZESZI 
i VAIKAI UŽMUSZTI
SAMOGONKA EKSPLODA- 
VO SU BAISIOMS PASEK
MĖMS, TĖVAS IR BUR 
DINGIERIS SUŽEISTI.

Reading, 
nais ant formos Fehr’u kilo 
baisi eksplozija •samogonkos 
kuri buvo priežaste mirties 
motinos ir szesziu vaiku. Mo- 

p tina turėjo 34 metus o vaikai 
14 metu. Eks- 

’ ° 
pakol kaimynai subėgo ant 
trenksmo ir persitikrini kas 
atsitiko, tai namas buvo lieps
noje.

Tėvas su burdingierium ra
dosi ant kiemo pusnuogi ir 
baisiai apdeginti ir kaip rodos 
mirs. Szmoteliai amogonkos li
kos surasti po visa farma, bet 
Fehr užginežiną kad tai samo- 
gonka truko tik gazinis pe- 
cziukas, bot palicije nerado jo
kio pe<lsakio pecziuko. 
SUKANDŽIOTA PER

SZUNI; UŽSIJUOKE 
ANT SMERT.

Ga.llesburg, III. — Mrs. Reu
ben Hoytt, 36 metu isz London 
Mills, likos baisiai sukandžiota 
per pasiutusi szuni nuo ko ga
vo juokinga ataka ir užsijuoke 
ant smert.

Daktarai

labai 
kad tai labai nepaprastas kū
dikis. Ji pameta gerus savo tė
vu namus ir jaueziasi laimin
ga tiktai tada, kai pabėga nuo 
visu ir gauna progos viena pa
ti nakvoti giriose arba laukuo
se. —K.
KALIFORNIA PADIRBO

7,569,899 SVARU SŪRIO.
San Francisco, Calif. — Czio- 

naitinis valstis California pra- 
7,569,899 
o kairu v-

872 vsaru, pagal raparta ukys- 
tes administratoriaus Greona 
isz Califomijos.
pailduota 83 procentą, 
Franciske 82 procentą.
NUŽUDĖ PO-SUNI KAD

GRAJINO ANT PIJANO.
New York. — Penkiolikos 

metu George Gage, mire ligon
buteje nuo žaidulio koki jam 
uždavė ant galvos patėvis 
Harry Custance. Vaikas moki
nosi savo lekcijos ant pijano ir 
tame lai'ke grajino “Hunga
rian Riinphsody”. Patėvis lie
pė vaikui paliauti skambyt ant 
piano, o kada tasai nepaliovo, 
uždavė jam su pagaliu per gal
va taip smalkiai kad pakauszis 
tvilko ir nuo to mire in kėlės

pažymėdami

ejusi metu padirbo 
svaru visokio sūrio, 
niszki valscziai padirbo 22,967

Los Angeles 
o San

tame lai'ke grajino

valanda*. Žvcriszka patėvi už
dare (kalėjime. Motina tame 
laike buvo iszejus in miestą. 
Maža sesute mate visa atsitiki-
ma ir apie tai apsako motinai 
kuri paszaiike tuoj ambulansa 
jrpolicije. 

f I * t ’
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Pa. — Ai't i czio-

turėjo nuo 1 lyg 
plozije kilo po pusiąunakt 

subėgo

r n

nusistebėja 
nes motore

vra
tuom atsitikimu, 
vietoje gauti pasiutime, tai ga
vo juoku k^riedaktarai ligon-

negalėjo npmalszyf?būtoje
Szuo jaja inkando pen'kes san- 
vaites adgal.
•DESZIMTS METU

MERGAITE PABĖGO 
SU SZOFERIU.

* Elkton, Md. — 
tu Fiorentina Sussman, adbe- 
go in czionais su '.savo levo szo- 
ferin 27 metu Antanu Schiavo, 
tiksle apsivedimo, bet czionai- 
tine palicije sulaikė abudu ir 
pranesze apie tai Florentinos 
levui kuris pribuvo ir nusivo
žė dukrele namo o szoferi už
dare in kalėjimą.
VARGINGI VYRAI MOKA

PACZIULEMS $3,640,000.
Chicago..— Czikaginei var

gingi vyrai, kurie neteko savo 
paeziuliu per persiskyrimus, 
turi joms mokėti 3,640,000 do
leriu kas menesis ant juju už
laikymo. Cook paviete ma-^ 
žiausia mokasi po deszimts do
leriu ant menesio del porsisky- 
nisios moteres, o daugiausia 
aplaiko kintamųjų paveikslu 
ak t orka Peggy Joyce nuo savo 
vyro Slant e’jo fio 3,000 dole
riu ant sanvaitos.
SUĖMĖ DAUG GINKLU IR 

AMUNICIJOS.
New York. — Valdžios agen

tai konfiskavo 350 karabinu, 
100,000 patronu ir kitokiu ka- 
riszku ynagiu isz laivo, kurie 
ketino gabenti ginklus ir amu- 

Tumaco, Columbia^ 
del Pietines Amerikos revolhu 
cijonieriu. Policije aresztavo- 
jo tris Iszpanus kurie turėjo 
pasirupyt po 2,0(M) doleriu kau
cijos. 1
NEUŽILGIO VISIEMS

užteks automobiliu:
Washington, D. C. — Suv. 

Valstijose randasi dabar vie
nas automobilius del kožno 
penkiu žmonių, nes ant svieto 
ąziadien randasi 27,650,289 au
tomobiliai o idant juos pada
lyt žmoniems, tai vienas auto
mobilius pripultu ant kožno 66 
žmonių. Sakoma kad 95 pro
centas visu automobiliu ant 4 » I L , , ( ‘

Deszimts me-

nicije in

svieto yra padaryti Amertye, 
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38 METAS

SLAPTA MIRTIS KŪDIKIO, 
UŽMUSZTAS SU 

AMONIJE.
Detroit, Mich. — Kas tokis 

inpyle amoni jos iii gerkle de- 
szimts
1\H7 41IIIVUW .-vvi»urft, 1.1.', i
mirė. Motina paliko kūdiki antį 
keliu miliutu iszeidama in szto- 
ra, o kada sugryžo, rado kūdi
ki troksztanti.

Locnininko stubu Helena 
Dogrovicziene, 38 metu, likos
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SZIMTAI PRAŽUVO
menesiu senumo kūdi

kio Alfredo (’ockiug, nuo 1“', DEBESYS’ TRUKO UŽLIE- 
DAMAS VISA APLINKI-

NIA; MILŽINISZKOS
ĘLEDES.

sl ubu
r '

Dresden, Voilciotije. — Dide-
lis plotis Saksonijos likos už-

aresztavola kaipo nužiūrėta už Reta per trupimą debesio ap- 
taji dauba. Sakoma, 1
Cocking’ai buvo kalti randa už pražuvo keli szimtai žmonių
taji dauba. Sakoma kad i linkinėje Berggeissliuhel kur

negalėdamiszesziolika dienu, 
užmokėti isz priežasties opera
cijos kuri buvo padaryta ant 
kudi'kio. Dogrovicziene užgin- 
czina buk ji ji taip padare, bet. 
kaimynai badai mate kaip mo
tore sukinėjosi aplinkui narna 
tame laike kada tas atsitiko*
DINAMITĄVO SU

PREDENTO NAMA.
Washington, Pa. — Namas 

Fletch ro.r. supredentoW........... ........,
Union Valley Coal Co.j kasyk
lų Haul in Station, likos di na
rni (uotas ana vakara, bet ant, 
giliuko nieką nesužeidė. Pali
cije aresztavo tris nužiūrėtus 
vyrus: yiktora Krclinski, Mi
ka Szuta ir Alfonsą May vert, 
kurie dirbo tose kasyklose. 
Priežastis d i narni (avimo, buvo 
nesupratimas darbininku su 
supredentu
pastatyti po 5,000 doleriu kau
cijos lyg (eismui.

nes vanduo aip smarkiai ap
ėmė visa aplinkine, kad žmo- 
nys neturėjo laiko gelbėtis. 
Daugelis žirniniu nesurandama. 
Nelaime atsitiko pusiaunakti. 
Visi tiltai ir geleži akelei nu- 
uoszti. Vaiskus likos nusiustas 
in pagelba. Vanduo ritosi nuo 
kalnu nuo 6 lyg 7 pėdu auksz- 
czio. Gyventojai neteko visko, 
bledes milŽinjKzkos nes vanduo 
nunesze namus, gyvulius ir 
kas tik papuolė in kelia.

AUTOMOBILIAI BE 
SZOFERIO.

Paryžius^ Franci ja. — Na n-

darbininku 
už mokesti. Visi

MEDIS TURINTIS 298 ME-

jausies jszradimas automobi
liu einaneziu be jokiu vežiku 
bus neužilgio demonstruoja-

;i ~ Jį

mas Paryžiuje. Vietoj žmogaus 
bus investa maszinele sujungta 
su stoezia ir 
antomobiliaus eis isz stoties.

UŽMUSZE 18,000 SZUNU 
IN .VIENA DIENA,

Moskva.

kerk vo j imas

<7 **■ Konia 18 tul<8-
TU DA VAISINA GRUSZES/?ancziai ?Z^’‘U likos. užmuszti

įkuria

prezi- 
rasztinin-

Danvers, Mass. — Locniįlin
kas senos gruszios Endecott, 
bitVo labai susirupines, ar szi- 
met medis turės gruszes ar ne, 
bet nudžiugo, kad grusze spro
go ir apsidengė žiedais. Tasai 
medis turi 298 metus,
valdžia pripažino už seniausia 
vaisiu medi Amcrike. Medi pa
sotino giminaitis gubernato
riaus Endecott, 1629 mete. Ge
nerolas Wasbingtonas, 
dentas Lincolnas ir
kas Danielius AVebsteris valgė 
gruszes nuo tojo medžio.
GAVO MILIJONĄ DOLERIU 

BET DA MAZGOJĘ 
TORIELKAS.

Monticello, Ind. — A plei
kius milijoną doleriu po inir- 
cziai savo brolio Harry Erede- 
ricko isz Humbolto, Kanados, 
neapkvartino galvos Edmun- 
des Music, 49 inetu moteres, 
kaip tai butu padarius su kita 
kokia moterie, bet Edmundą ir 
toliaus mazgojo torielkas czio- 
naitiniam hotelije. Ant prl- 
kalbinimo savo giminiu ir pa
žystamu ant galo davėsi prisi- 
kalbyt, pirko maža stubelia iv 
dabar gyvena sau malszei isz 
procento.

49 metu moteres
7< t

Paskutines Žinutes.
fl Harrisburg, Pa. — In lai

ka 5 menesiu Pennsylvanijoj 
i ne-ant geležinkeliu buvo 418 

laimiu, isz tu 62 likos užmusz- 
ti. Ąutottiolbiliu nelaimėse su
žeista 369 o užmuszta 41 ypa- 
tos.

-s. 1[ ^Vilkes Barro, Pa« — Gus- 
tovas Czikanaviczius, 40 metu, 
likos mirtinai sužeistas per 
truki ant tilto White Haven ir 
mire Mercy ligonbuteje. Kur 
jisai gyveną tai nežinoma.

— Stepo-II Philadelphia.
nas Guidas, 39 metu, Church; 
Lane, užsitrucino^ palikdamas, 
penkis mažus vaikus. Nusitfn- 
oino po susi barimui su paezia. 
Guidas daugi gortfavin J < ; I

n
» > ) ,

vienoje dienojo*czionais idant 
taVp juju. neprasiplatintu pa
siutimas. Ant. dvieju milijonu 
gyvotitpjh mieste randasi czio- 
i ui i s, a ji iė du sz im t gi t u k s t a n- 
cziu sz/rnu isz kuriu' didesneI 1 v
puse neturi locnininku.dvoznas 
locninin’kita szunįes yra bau- 
džemas p(i 50 rubliu, jaigu no 
turi ant szunc snukio modelio.

NERIMASTIS ROSIJOJ;
SIUNCZE KAREIVIUS 

ANT LENKISZKO 
RUBEŽIAUS.

London. — Bolszevikai pra
dėjo labai nerimaut, 
kasdieninio paredko siunezia 
daug kareiviu ant Lenkiszko 
rubežiaus, idant pabėgėliai isz 
Rosi jos negalėtu 'bėgti in Len
ki jo. Visas Len'kiszkas rubo- 
žius yra apstatytas kareiviais.
VOGĖ LENTAS, KAIMYNAI 

SUĖMĖ IR APSUDINO 
IDANT JOJO PATI 

JI NUBAUSTU.
Beri i nas.

burge, kas tok is papildinejo 
visokes vagystes, bet vagies 
kaimuoeziai negalėjo susekti, 
todėl pradėjo naktimis keli 
žmones tykoti ant vagies ir ant 
galo ji suseko. Buvo tai juju 
kaimynas Franz Hackelman 
kuri užtiko kaimynai vagiant 
lentas. Susirinko kaimuoeziai 
ant rodos ir apsvarstyti kokiu 
budu ji turi už tai nubausti. 
Vieni patarė ji atiduoti palici- 
jai, kiti kitaip, bet 'seniauses 
tarė: “Iszvilkim ji, paszauksi- 
me jojo paezia ir paliepsim jai 
nubausti ji su rimbu* ” 
kaimas pritarė ta užmanymą. 
Atvedo jojo paezia ir paliepė 
jai- plakti savo vyra per nuo
gu peczius. Nors motore gailė
josi savo vyro ir nelabai norėjo 
ji plakt, bet buvo tai geriau ne 
kaip atidavimas in palicijos 
rankas.

Vagis prižadėjo daugiau ne
vogti ir likos paleistas. Juokė
si visi isz jojo ir net artimi 
kaimai apie tai dažinojo ir da
bar žmogelis negali niekur

1 " i

kuriu' didesne1 __ 1 '

nes ant

Kai mėly j Nacht-

akiu parodyt.,

Visas

■d

APVAINIKAVIMAS 
PAVEIKSLO

AUSZROS VARTŲ DIDELIS 
APVAIKSZCZIOJIMAS.

TUKSTANOZIAI ŽMO
NIŲ DALYBAVO.

Vilnius. — RoHpublikoniszka
Lenkija, premjero Pilsudskio

i, Liepos 3 diena, ai- 
priesaika, padare v.;

iniciatyva, _ ____  ...
naujino priesaika, padaryt,? 
1656 mete karaliaus Jono Ka
zimiero, kuris momente, kuo
met kone visa Lenkija buvo 
užimta Szvedu, pradėjo iszsi- 
vadavimo karu ir visa szali 
paau'kojo 
Panelei.”

Pergalėjus Szvedus, karalius 
nusprendęs apvainikuot Pane
les Szvencziausios paveikslu 
Lenku vainiku (karūna).

Karalius Augustas 2-sis 1717 
metais atnaujino ta prievole 
apvainikuodamas stebuklinga• 
ji paveiksią Czenstakavos Pa
neles Szv. Dabar gi iszpildyta 
antra priesaikos Galis apvai
nikuojant Vilniaus Paneles 
Szv. arba Auszros Vartų pa
veikslą, kuris yra inrengtas se
nu tvirtovių vartuose.

Auszros Vartų Pan. Szv. pa- 
veiskla piesze garsus Kroku
vos artistas 17-to szimtmeczio 
pirmoje dalyje. Tai yra reto 
typo paveikslas, nes be Kūdi
kėlio Jėzaus.

Vainikavimo 
dalyvavo. Lenkijos prezidentas 
MoRcickf,’premjerai Pilsudskis

4 4 ir visa
M ilsu palaiminta^

ceremonijose

apie

kone visi ministerial, du kardi
nolu, dvideszimt vyskupu, ke
lintas diplomatu, kuriu skai- 
cziuj J. p. Stetson Jr., Ameri
kos Jungtiniu Valstybių ininis- 
teris Lenkijai.

Isz'kilmese dalyvavo
100,000 mal|dininku, kuriu tar
pe 1,200 Latviu. Atsižiūrint, 
kad Lietuviai turi lygiu teisiu 
in Auszros Vartų paveiksią, 
kaip ir Lenkai, Lenku vyriau
sybe deszimcziai dienu atidaro 
frontą ir leido liuosai be pasu 
Lietuviams atvykti.

Buvo manyta, kad iszkilmos 
padės suszvelnint Lietuvos- 
Lenkijos santykius, bot Lietu
vos vyriausybe sudraudus mal
dininku keliavime in Vilnių. 
Pagal frontą buvo iszstatyta 
dviguba sargyba, bet tukstan-
ežiai Lietuviu gavosi slapta 
per rubežiu nakties laike no
rint buvo didelis pavojus nu- 
szovimo per rubežiaus sargus.

Auszros Vartų paveikslas 
isz savo vietos buvo nugaben
tas in Katedros Aikszte, kad 
tuo budu didesnis žmonių skai • 
ežius galėtu matyti iszkilmos.

Vainikavimo iszkilmes isz- 
pilde Varszuvos mkivyskupas 
kardinolas Kakowskis, kuris 
uždėjo paveikslui vainiku, 
tuo metu skambino ,varpai,! 
szaude. kanuolos. Vainikas yra 
tikra senovės Lenku karūnos 
kopija, padaryta isz gryno 
aukso ir iszdabintą brangiais 
akmenimis. Ji verta daugiau 
$50,000. Ji padaryta isz auku.

o

Trumpi Telegramai.
* I ’    ■ - '■ ■

11 Bruksela, Belgija. — Eks
plozijoj dinamito fabrike Ar- 
emlonske, likos užmuszta asz-
tuoni darbininkai o 22 sužeisti. 
Bledos padaryta ant $20,000.

H Philadelphia. — Pralo
tas, monsignoras W. j. Walsh, 
54 metu isz Ilarrisiburgo die
cezijos, mirė sirgdamas nuo ’ r ’ ikokio tai Ikilko. 4

ISZ LIETUVOS
SUDEGINO UŽ SAMDYMĄ 

“ŽEMAIOZIU”.
v

Žeimelis. — Birželio 9 diena 
isz nakties invyko gaisras, ku
ris sudegino ūkininko trobas 
ir padare nuostoliu apie 250,- 
000 litu. Panaszus gaisras pir
miau jau buvo ir kitoje vieloj. 
Aplink pastarojo ūkininko tro
bas rasta iszmetytu popergallu 
s u pa ra szy t a is žodžiu i s: 
samdys Zemaiczius,
rensis, kaip szie ūkininkai 
mos neturim darbo.”

Tikrenybėje gaisras yra ko
kiu ncvaluyvos nuotaikos žmo
nių, o ne bedarbiu darbininku, 
kuriu kaimuose vasaros laiku 
nėra.

(<

Kas4 4

visi kil
nos

Kretingos ap.
Pet roneles

I
ISZ KORTU MIRTIS.

Mosėdžio vals., 
Dirkincziu kaimo 
Andriuszkienos namuose* losze
kortom. Tarp losziku kilo posz-

Pesztyniu metu peiliu 
negyvai nudurtas Endriuszka 
Aidomas, 27 metu ir sunkiai 
sužeista jo brolis Kazys. Kalti
ninkai Pranas ir Antanas Rim
kai ir Jurgis Viszcziunas 
imti.

tynęs.

su

25 metu 
Veiveros kaimo, 

atvyko In 
odų su-

ISZVILIOJO ISZ NAMU IR 
UŽPUOLĖ.

Szirvintai. — Gegužes 30 
diena apie 10 valanda pilietis 
Pranas Kanapienis, 
amžiaus isz
SzeszuoHut vai* 
Szirvintu miestą pas 
pirkinetoja Gendlera Szopteli 
ir i-szviliojo vykti su juo in 
gyvenama vota odų pirkti. 
Gendleras sutiko ir pasiėmęs 
60 litu iszvyko jas Kanapioni. 
Pa’kelyj nuo Szirvintu 8-10 
klm., miszke Kanapienis, iszsi- 
traukes revolveri, pareikalavo 
atiduoti pinigus ir szove du 
kartus in Gendleri, bet nuszaut 
nepavyko ir Gendleri ^tik su
žeidė in galva ir ranka..Pradė
jus Gendleriui grumtis su už
puolikus ir szauktis pagelbos 
— pleszikas pabūgęs pabėgo in 
miszka, kurs gyventojams pra
dedant policijos sulaikytas ir 
pasodintas Ukmergės kalėji
mo.

DEL NEGARBĖS 
. PASIPJOVĖ.

Birželio 15 diena Podžiunu 
kaime Salocziu valscziuje ūki
ninkaite S. V. apie 25 metu am
žiaus nuneszusi piemeniui val-
gyti, gryždama namo, persipjo
vė sau britva gerkle. Namisz- 
kiu parneszta, tuoj už 2 valan
dų mirė.

Priesz mirdama pasakiusi, 
kad nusižudė del melagingu 
jos garbe inžeidžianeziu \neno> 
kaimynes platinamu apkalbu.

<<
Kaunas.

> >
KOKIU LIETUVOJ ESAMA 

BEDARBIU.
— Nuolat buvo de

juojama, kad del Gegužes mė
nesyj •sustabdytu vieszuju dar
bu, daug darbininku lieka be 
darbo. Todėl Vidaus Reikalu 
Ministerija rūpinosi suteikti 
jiems darbo. Tuo reikalu buvo 
susitarta su Miszku Depą li
mentu, kuris ir pareikalavo 
200 darbininku miszko dar
bams Prienų urėdijoj. Miesto 
valdyba siuntė 70 darbininku 
vėliau atvyko tik 23, o galuti
nai (pasiliko dirbti tik 12!

Del szito ‘‘Ūkininko Balsas 
ironiszkai pasijuokia sekamai: 
“Tas pavyzdys rodo, kad Kau 
no ‘bedarbiai” nenori darbo ir 
amžinai nori “bedarbiais” bū
ti?’ *

ir pareikalavo

>»

.....------ ---------  1 - —3

SUGRAŽINO DVARA KUN. 
RADZVILAI. MAŽAŽE

MIAI ISZVARYTI 
LAUKAN.

Kunigaikszczio K. Radzi-
vilos Lenio palivarkas buvo 
iszdalintas ir gavo žemo szie- 
met pradėjo pleszti dirvomis. 
Tik sztai raitas kunigaiksztis 
atlekia ir insako isz jo žemes 
tuoj visiems iszsineszdinti, o 
jeigu kas nepaklausys, tai tu 
arklius nuszausias. Vietos kai
mu, Tjonio ir Ažulonio, maža
žemiai apleido žeme, o atvyko 
in Ukmerge sužinojo, kad tas 
palivarkas nors ir buvo isk- 
pa reel i uotas, bet yra gražintas 
kunigaikszcziui.
NUO DEGTUKO SUDEGE 

VISAS KAIMAS.
Papile. — Radžiūnu kaimo 

pamotus vaikui degtuką, iszki- 
lo gaisras. Sudegė 12 trobų 
Nuostoliu padaryta apie 25,000 
litu.

o aukso fondo vra 31

TRAUKINYJE

ji taip

88 MILIONAI LITU 
APYVARTOJE LIETUVOJE.
Kaunas. — Valstybes bankas 

skelbia, ka|d apyvartoje dabar 
vaikszto 88 milionai popieriniu 
litu ir 6 milionai metaliniu. Pi
nigu padėta banke už 42 milio- 
mi litu, 
milionas.

PIKTAS ARKLYS.
Dovilai, Klaipeda. — Vietos 

keliu prižiūrėtoja Mackų in 
spyrė arklys ir sunkiai sužeidė, 
inlauždamas tris szonkaulius. 
Mackus ėjo keliu pro pakinky
ta arteli ir szis staiga jam spy
rė; ‘Dabar jielainungasis guli 
Klaipėdos ligoninėje. Szis atsi
tikimas aiszkiai rodo, kad sn 
arkliais reikia atsargiau Imti, 
o tappat pageidauta, kad savi
ninkai perspėtu nuo piktu ark
liu tam tikrais užraszais.
SUDEGE

LENKE DAINININKE.
Vilniaus stotyj traukinio va

gone apdege garsiausi Lenki
jos operetine daininko, Niowo- 
rowska. Ji buvo Pulįmano va
gone ir kaž kaip apverto gazo
lino bonka, kuri buvo prie jos. 
Gazolinas užsidegė ir u žk u ri
jos drapanas. Dainininke isz- 
szokoper langaj bet pirm noum 
kas galėjo pagelbėti,
smarkiai apdege, kad mirė li
goninėj.
ISZVARE TRIS ŪKININKUS

Sziu metu Birželio 
isztreme isz Taujenu

e

?imo nai’i, J. Puka, 
valscziaus tarybos pirmininką, 
ir J. Martinion, virszaiti. Juos 
i sz va ži uo ja nez i u s 
tūkstantine minia ir 
sunesze sūri u ir visokiu 
neštu.

NUSKENDO NEMUNE.
Pagėgiai, Klaipeda, 

lio menesio 19 diena maudyda 
mas nuskendo Nemuno 
pins Krebsztys isz 
Drauge maudęsis su juo jo pa
žystamasis ipamates nelaimin- 
gaji norėjo suteikti pagelbos ir 
dar sugriebęs už rankos sten
gėsi isztraukti, 
nes ir jam paežiam kilo didelis 
pavojus. Krebsztys buvo žino 
mas kaip geras ir ramus žmo
gus. Paliko liudinezia žmona ir 
szeimyna.
NUBAUSTAS KAD NESPĖ

JO ATLIKT SAVO 
DARBA.

Taujenu valscziaus seniūną 
Imbrasa Petra sziu metu Gegu
žes menesi nubaudė 50 litu ar
ba 7 paromis pabaiAlos, kad jis 
ta pat diena nespėjo po kaimus 
isznesioszti ir isz.klijuoti 
mo valdžios atsiszaukįp^

isz 
cziaus tris ūkininkus 
Ii, buvusi S

visuomene.

menesi 
vals- 

T. Kesv-

iszlydejo 
kelione!

sku-

Birže-

kur- 
Pagogiu.

bet negalėjo,

pir
ui
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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
i I

Clncagos daktarasTūlas
duoda rodą, kad galima prail
gint savo gyvenimu ir turimi 
gera sveikata, jaigu m'sziosi 
kuonomažiausia drapana. .lai

te », i i rodą < laki arelio yragll
teisybe, lai galima tikėtis, kad 
musu moterėlės dagyvons Mo- 
tuzelio amžiaus, nes moteres 
sziadien tiek noszioje, kad ga
lima viską inside!i in kiszenili.

Kaip Amerikiecziai
Gali Nusipirkti

Žemes Lietuvoje
Žemes pirkimo leidimui gau- 
roikia arba asmeniniai in-ti 

teikti arba paszlu nusiunsli 
M ’misteriu Kabinetui

Ypata pabaigus .52 motus 
Soviat ineje Rosijoj, yra dau
giau 
rraip 
jos

netinkama prie darbo, 
nuspremle Sovietu l’ni- 

A pdraudimo Draugavę. 
Kožna ypata užbaigus 5 
tas aplaiko metine pensije jai
gu dirbo paskutinius septynis 
metus. Pensije aplaiko 
darbininkai.

ar tai motore laikanti tar
ai* rasztininkas, darbi

ninkas ar kiti, turi mokėti in 
paszialpine draugavo lyg sze- 
szioliktam procentui nuo savo 
uždarbio ant suszclpimo t uju 
kurie jau sulaukė 52 metus ir 
tai visi kurie dirbtu bile koki 
darba.

me

v i so k i
Kožnas darb-da-

VIS, 
unite,

Londono laikrodininkai isz- 
rado (ir tai ant didelio rupes- 
czio aktorių) kad plojimas del
nu laike perstatymo gailina 
rankinius ziegorelius. Kada lo
ji žino pasklydo tarp žmonių, 
tai teatruose nemažai nusiste
bėjo aktoriai del ko publika 
taip malsziai pasiclginojo lai
ke perstatymu ir neplojo del
nais, norint s nepaliovė juoktis, 

teisybe', nes plojimas 
domu gadina mažus ziegore
lius nes yra labai silpni ir 
greitai trūksta sprendžinos.

Tas ir 
įeinu

nes 
mažus 
labai

Garsus keleivis ir jeszkoto- 
jas senoviszku užlieku, Koz
lovas sugryžes nesenei isz 'ri
bėto, kuri vadina virszune že
mes, apsakinėja, buk tenai su
rado Mongoliszka sztama žmo
nių, kurie yra valdomi tiktai 
per vienas moteres, o juju vy
rai yra tikri nelaisvei, moteres 
turi po kelis vyrus ar*ba jaigu 
randasi vvro trvs ar keturi • •
broliai, lai su visais gyvena isz 
vien.

vvro I rvs
♦ •

Šūviai i no 
gėry m a 
alaus ir vyno ten kur gyvento-

Rosi je 
vodkos

u žd ramie 
iszskiriant

laikė
szveutes,

gvardije Rymo, nesze Popiežiu 
leki ikoje 

kuopa

Nesonei, 
bažuvli nes

tai 
palocine

kokios

(k rosi o) kadjojo
sztai kuopa dievolbaimingu 
kaimuoeziu upsiaubi' ji isz vi
su szali u szaukdami:

— “Lai gyvuoja

3

nereikia 
ai važiuot i
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II.

Pirmasis Darbas.1
Pirmuose

Pi ūsas IX, 
tėvas szventas, lai gyvuoja gel
bėtojas ir prietelis vargszu!”

Popiežius perimtas tais žo
džiais ir isztikimysta žmonių, 
pasilenki' isz loktikos ir szir- 
dingai paglostė areziausia sto
vinti žmogeli.

O leve sz/venlas— 44O teve szventas” — pa- 
szauke susijudinęs žmogelis,— 

jau dabar niekados nesiprau
sia idant nenumazgocziair ta
vo szvenlo dalypstejimo!”

i 4

Musu jaunas kumszlininkas, 
Kas szia-Jack Sharkev-Žukausk:.:. 

dien vėl stoja Amerikos ir viso 
pasaulio sportininku 
doje. .Jis dabar yra iszstatylas 

buvusi
Jack Dėmpsey.

Kiek tenka sužinoti ir kiek 
e ksper- 

kad

ak v vaiz-

nugalėt i ozam plona

pasekami* k umszty n i u 
tu nuomones, nužiūrime, 
musu viengentis sziose kumsz- 
lynese bus pergah'toju.

Jei taip nutiktu, Sharkio 
žvaigžde dar aukszeziau iszkil- 
lu. Tuonu't mažai kas abejoja, 
musji Sharkiui pavyktu pa- 

ezampiono 
, kad jis 
czampiona

Shark i ui
pasauliui

Kalbama,
osiekti ir 

vainikas, 
lengvai nugalėtu 
Gene Tunnev.

Jei Sliarkis liktu pasauliniu 
kumszlyniu czampionu, tai 
musu mažai ir dar tik pradėju
siai sporte kilti tautai luomi 
Imtu suteikta milžiniszka gar
be. T 
visa Lietuviu tauta, 
garbintu visi Lietuviu tautos

C v

nariai-Liet aviai.

czampioiiu,

Luo nuotikiii 
Liet u vi u

< lid'žiuot usi
Sharki

PASISKAIT1MO KNYGELE No. 199

praszy- 
mas- Ministcriii Kabinetas per

4 dienas suteikia savo 
sprendimą, kuris galima pasi
imti Minisleriu Kabineto kan
celiarijoje arba persiimczia- 
mas in praszyme nurodyta vie
ta paszlu.

Nusipirkti žemos 
Imtinai paežiam
Lietuvon. Žemos nusipirkti ga
lima begyvenant Amerikoje 
per savo gimines ar palikimus 
asmenis. Tam reikalui reikia 
prisiunsti giminei arba paliki- 

asmoniui Lietuvos kon- 
pa I i u d y I a s i n ga I i o j ima s 

, kuris, turėdamas
toki ingaliojima, paduos Mi
ll isl oriu Kabinetui praszyma, 
gaus ingaliotojo vardu leidimą 
ir nupirks žemos.

Praszvmas- vra

mani
šulo
žemei -pirkti

labai trum
pas ir paprastas ir kiekvienas 
mokantis raszyli gali ji 
paraszyt i.

raszvt i pats

ka bąli 11 kaimo

Sztai jo pavyzdys:
M misteriu Kabinot ui

Jono Duobos, gimusio ()ž- 
Siniautu vals-

cziaus Szakiu apskrities. Ame
rikoje gyvenu (ežia nurodyti 
Amerikoje antraszas)

PRASZYMAS
Praszau suteikt i 

ma žemei pirkti isz 
palivarko,

man leidi- 
Raudones 

Žaliosios va.ls- 
cziaus Vilkavisz'kio apskrities. 
(Data) (paraszas)

Kabinetas, nore- 
palengvint i insigiju- 

uekilnojamaji turtą Lie-

M ’misteri u 
damas 
si (‘ms 
tavoje gyventi, sziu metu pra
džioje nutarė leisti iszduoli 
jiems nuolatinius'leidimus Lie
tuvoje gyventi ir atleisti nuo 
svetimszaliu mokesniu.

Liet. Pasiuntinybe Amerikai.

FARMA ANT PARDAVIMO.

4K r i kszezi on v bos 
szimtmecziuose isz visu biivu 
siuju Popiežių, nei vienas tai)) 
daug nemylėjo puoszti Kata
kumbu kaip kad ^Popiežius Da
mazas. Iki sziu dienu nekurio- 
se Kai ak u m bosi' užsiliko Jo 
paraszytos invairios eiles, taip- 
pat geležiuos krotos, kuriomis 
papuoszta kentėju grabai.

Tuo laiku, isz kurio paeina 
tasai musu apsakymas, Daina’ 
zas nebuvo da Popiežium. Vie
nok jau prie Popiežiaus Libori 
jaus jis su savo darbais DieVo 
namuose buvo atsižymojes, nes 
buvo vienos szvontyniu arclii 
dijakonu. Kožna
buvo papratęs nors syki 
ir du laide vi i Kntakumbas 
turbut nei vienas (o laiko ka
sėju nežinojo taip, gerai 

taku,
skylių, kai kad Damazas.

Jaunikaitis Dijonizas su pe
dagogu dirbdamas, kaip jau 
ankszcziau minėjome,, ant Ka
takumbu sienos paveikslu, nei 
nenutemijo, kaip palei juodu 
prisiartino koks lai
pamatęs jo darbu, praszneko:

— Mokykloj net tavi d ra u 
džiama ant sienų ir kėdžių 
braižvli ir bezgrioti, o tu czia 
dabar szvontoj vietoj ta viską 
dirbi.

Tszgirdes toki rustu baisa 
jaunikaitis persigando, veidas 
jo paraudonavo, nes pažino 
Romos szventynes szlovingaji 
vyra, archidijona Damazu.^

— Bet delko-gi, juk asz nc> 
noriu sienų griauti, lik geidžiu 
savo broliukams padaryti didi, 
džaugsma — atsake Dijonizas 
žiūrėdamas tiesiog Damazui in 
akis.

tėvo! Pats nesuprantu ir noži 
nau, 'kaip ir isz k ui’1 man szian- 
die i nėjo galvon tasai tepi loji
mas.

Arehidijakonui Damazui jau
nikaitis labai patiko,o ypatin
gai jo stropumas.

Kaip vadiniesi ?
Dijonizas.
Tai sūnūs karžygio bhi

riaus Pliiluso — pridūrė peda
gogas, kuris ligi sziam laikui 
tylėjo. — Geras, szvolnus ir la 
bai tylus jaunikaitis; leve, jis 
mokslo motu pabaigoj 
pirmiausia dovana.

— Patamsej tavos nepaži
nau. Turbut antri metai tu mo 
kiniesi Batriarchium’o moky
kloj ir gimdytojai tikisi
tavos sulaukti gera szventynes 
tarna.

gavor>

isz

savaite jis 
arba 

ir

i u požeminiu
visu 

gatvių ir

vyras ir,

ru si u

nes

kad dan-—Ar tu manai, 
gaus angelams darai linksmy
be būdamas tokiu nepaklusnu? 
Parodyk-gi,. kth.4u.gzia iszbrai,

n ižas.
na kasdiena už mane sulig

niu no

ma

nnpieszlnm szvenluju paveik? 
lūs, kokiu atsiranda ant

alsigrvžo< 1 •

v in 
nuo

Asz pats to pageidauju, 
gerbtinas tėvo! — atsako Dijo 

Mano brangioji moti 
t o 

dalyko ir meldžiasi ir jai m<‘ls-
ties prigelbsti danguje 
broliukai.

— Bet kad tavo gimdytojai 
czion ateitu ir pamatytu, ka tu 
pridirbai, tai turbut isz to la
bai nulius! u ?

Dijonizas tylėjo, žiūrėdama* 
tiesiog in arebidijakona,
nydamas, kad tas viskas grynz. 
teisybe.

— Pakviesiu viena kasėju 
ir praszysiu siena užbaltinti - 
t are nubudusiu balsu.

Geriau padarytum, kad 
vieton tu niekybiu ant sienom

kitu 
Katakumbu ir kuriuos (u bu 
vai matos.

Jauni kail is
a reb i d i j a k o na, 1 a ūkdamas 
jo da.ugesniai patarimu.

— Asz tau leidžiu paveiks 
lūs pieszti, lik dirbk gerai, 
kad paveikslai butu dailus. 
Czia szalep to dievaiezio Jovo 
iszrežk tris Babilionijos jauni- 
kaiezius, deganezius ugnyj.

— Delko taip?
— Jie taipgi buvo privor- 

diovaiezius

dirbk 
butu

|bule. o grabo virszus buvo tri- 
kertinis, ues anuose laikuose ir 
stabmeldžiai Romoj tokius pa
ežius grabus teturėjo; apart 
to Dijonizas ir Katakombose 
buvo matos tokio paties pavi 

idalo grabus. Priesz Lozorių su 
'vinimi iszbraiže pati Iszgany- 
loja su isztiesta ranka, kuomet 
lazerini yuvo tpasalkes 44Sa
kau tau, kelkis!”

Antroj pusėj iszbrieže Maiži, 
gyvenanti tyriuose kuris su sa
vo lazdos užgavimu iszliojo lsz 
uolos vandeni, idant pagirdyti 
isztroszkusins Izraelious vai
kus. Kadangi lasai paveikslas 
jam buvo gana gerai žinomas, 
tat netruko ta d a rba ir atlikti. 
Dirbdamas ta paveikslo atsi
minė apie ji, ka mokykloj buvo 
girdėjos: uola — tai' Kristus, 
isz kurio plaukia mums invai
rios malones, gyvenant 

ant žemos.
mums 

ežia, ant žemos. Maižis yra 
Szventas Petras, kuris per šu

tą

svarbiausia

su
paskui jūreivius ir

ir tik
savo

si a

teikta jam galybe atdaro 
maloniu szaltini.

Pasiliko atlikti 
užduoti: Jonaso istorija. Jau- 
nikaieziui su vinimi bebriežant 
ome net ranka skaudėti, nes su 
ana nebuvo paranku, o priog- 
tam greit atszipo. Ranka vir
pėjo, bet pradėto darbo nepor- 
t ra u ko. Griebėsi dirbti su kai
riąja ranka. Su szi t a ranka ta
cziaus darbas nebuvo smagus, 
vienok dirbo nonuilstaneziai 
Iszbraiže pirmiausia lai va 
stiebais,
apt laivo pirmgalio pati kapi
toną, 
kaip žirniai riedėjo, bet jauni 
kailis, matydamas 
darbo pasisekima, džiaugėsi ir 
dirbo toliau.

— Nusidžiaugs ir 
pamaezius graba, 
invairiais szventuju paveiks

ią ve.
Dabar reikėjo iszdrožti did- 

žuvo (bangžuve), kuri .Jonasa 
ant kranto iszmote ir pati Jo
nasa ant Lipu gulinti. Kadangi 
tam dalykui buvo per maža: 
vietos, tat viena ju reikėjo ap
leisti ir būtent gulinti Jonasa 
palaikyti, kaipo sielos paveiks
lą, kuri po jSzia/paiaulio links
mybių rainiai ilsisi danguj. Ta 
paveiksią atliko kogoriausia.

Pirmiausia nupiesze keturis 
stulpelius su skersiniais ant 
virszaus, ant kuriu kabojo dy- 
niu lapai su vaisiais. Pranasza 
Jonasa perstatė gulinti ir ant 
deszines rankos atsirėmusi. Sn- 
gryžus dijakonui darbas buvo 
užbaigtas.

Turbut ir pats Apelles in sa
vo garsius darbus taip links
mai nežiūrėjo, kaip kad Dijo- 
nizas in savaji viską užbaigos-.

Ateicziai Tikslai.
III.

Kuomet Dijonizas pas Kata- 
kumbas buvo užimtas savo 
sunkiu darbu, jo tėvas su mo
tina kalbėjosi apie busima vai
ko gyvenimą ir jo ateiti. Fu
rius Philus buvo senas Romė
nas ir tokiu pat visados norėjo 
palikti. Jis dėvėjo senoviszkus 
rubus, veidą turėjo susirauku
si, bet draugo ir godones pilna. 
Jo eisena lyginos Romos kar
žygiu eisena ir jis savo vardo 
kitaip neisztardavo, 
su daugskaita.

Tsz vienos puses jo moters 
padaryti Dievui prižadai, 
antrosios-gi 
nosateityj nesijauto sulaukti, 
nioko gero, ji versto priverto 
moters meldimo iszklausvti ir 
savo vienatini sunu paaukoti 
szventynes tarnybai. M irus Ju-] buvome paaukoję, tat-jau da
liui apostatui jo pažvalgos per- 
si koite, kadangi vi losi vėl gan 
ti bent kokia sau v’uvszpatystes 
valdvioto, o paskui skolas isz- 
moikejus, vol sau rainiai ir gra
žiai su savo pažvalgoms taip 
giliai insitikojo, kad paskui 
apie laiminga ateiti nuolatos 
tik ir mintino. Bet mastyda
mas apie savo ateiti draugo 
svarsto ir apie mažo Dijon ižo 
likimą, kuri geide pakelti in 
bent kokius Romos valdinin
kus.

Fiirhis Philus t urėjo 
motu amžiaus, J 
dvidoszimt motais buvo už ji 
jaunesne. Jo pranokėjai Ro

Prakaitas per jo veidus

lais — taro pats in

isz

savo t a me

matuti*
papuoszta

KS-

czif'imi diovaiezius garbinti, 
kaip tai nuo ju ciesorius Julius 
buvo reikdlaves, ■
Dievas stebuklingai isz ugnies 
iszgelbejo, taip dabar 
pats szventyne nuo persekioto 
j u apgynė.

Tai pasakos arebidijakonas 
nusiszypsojo ir, jaunikaiti kry 
žiaus ženklu palaiminės, 
atsilepe:

— Gerai, vaikeli, 
gerai. Nupieszk tuos jaunikai- 
ežius ir bus visikas gera, vie
nok asz pamatysiu, n r tu mokė
si.

Su linskmu veidu ir džiaugs
mu Dijonizas pasienio vini ir 
eme tuojaus ant sienos braižy
ti. Jis ta paveiksią gal jau in 
szimta svkiu ant Katakumbu *
buvo mates, reikėjo tik ta visa 
dalyka goriau atsiminti. Dar
bas buvo sunkus, bot Dijonizas 
privalėjo artistiszkai visa ta 
dalylka atlikti, nes to archidi- 
jakonas ir lauko. Damazas sn 
žingeidumu žiurėjo in jauni- 
kaiezio dauba. Jam tasai jauni
kaitis primine jo paties tuos 
jaunus metus, kuomet ji tėvas, 
būdamas Popiežiaus rasztinc.- 
valdininku,

ir kaip juos HM *

žiai. Turbid isz mirusiu Lozo 
riaus pį'i kėlinuką r Maiži iszlie- 
janti vandeni isz uolos, kaipo 
malone, 
Iszganytojas su 

pagalba,

Viesz-
mano

moj ar tai laike karūna r ramy
bes nuolatos užimdinejo gana 
uuksztas valdvietes. Vienas jo 
pirm ta kuliai, doku ciesoriui, 
pasiliko nemirtinu žmogumi, 
nes lasai savo paliktuose rasz- 
tuose ji tankiai pamini. Du pa
minėjimai, kuriuose Ciceronas 
kalba apie Luciu, buvo nu- 
pieszti ant murmulinos lentos 
aukso raidėmis ir lenta stovė
jo jo prieangyj.

Turbut Romos miestas netu
rėjo mokytesniu ir garsinges- 
niu vyru kaip Aprikona, Ldiu 
ir Furiu, kurio pas save visuo
met laiko Graikijos mokslinin
kus.

Tuose laikuose Furius Pld- 
lus buvo žymus ir garsus savo 
prakalbomis, tai yra buvo ap- 
szauktas kalbėtojas, nes geriau 
už visus kitus mokslininkus ži
nojo Lotynu kalba.

Nekuriu tat mokslininkai 
ginezijosi, jog musu Furius pa
eina isz garsiųjų kalbėtoju gi
mines, nos IV szi mt moty j visos 
bajoru szoimynos savo pirma- 
t akunu iszsi žadėdavo
gerbdavo ko naujausias 
kartas.

Tacziaus musu Furius isz 
teisybes turėjo paeiti nuo Lu
cians, nes ir Lucius ko geriau- 

mokejo Lotynu kalba,
priog tam buvo Lotynu litera
tūros dideliu mylėtoju, o su 
savo kalba buvo palygintas pa
ežiam Ciceronui Markui Tnl- 
liui, žinomam gražin-kalbiui.

Sziandie Furius tiktai
senato buvo pargryžes ir užsi
mąstė apie savo sumins ap- 
szvietima ir suradimą jam ge
ros svieliszkos valdvietes. Fu
rius gana gerai žinojo, kad jam 
bus labai prieszinga jo motere, 
todėl pasiruosze savo užmany
mo tvirtai laikvties. •f

Isz senato pirmiausia nuka
ko pas garsiausia iszkalbos 
mokslininką ir tenai savo sunu 
Dijoniza inrasze mokiniu 
skaitliun. Jau visai sutemo kol 
jisai sugryžo namo.

Sugryžes namo tuojaus savo 
moterei apsako apie laukiamas 
busimas laimingąsias dienas ir 
pagalios •pridūrė': *

— Dabar supranti, 
pacziule, jogei mudviem butu 
reikalas ir apie savo vienaiti 
sunu pasirūpinti. Juk szventy- 
ne (bažnyczia) jam tokios 
szviesios ir laimingos ateities 
niekad negales inkvepti, 
kad svietiszkasis mokslas 
svetiszkieji žmonos. Aplankiau 
garsu iszkalbi Kaja Maria 
Viktorina, užmokėjau už iszti- 
sus mokslo metus ir vaikas ry
toj gales ton eiti ir mokinties.

Dijoniza su nuolankumu, bet 
drauge ir su sopuliu szirdyj, 
iszklauso vvro kalbos. Svars
tant kožnam tuos dalykus, jau 
jokiu budu neroikojo jam keis
ti jo tokio tobulo paszaukiino.

— Nemanau nei skusties — 
atsako motoriszko — kad moti 
nai prisieina tylėti apie savo 
vaiko ateiti ir gyvenimą. Bot 
tik apmastyk, vyreli — pridū
rė atsiminus tris savo mirusius 
vaikus — kad prie musu vaiko 
likimo turi kas treczias da di
desnes ir daug platesnes teises 
už mane ir tave emus drauge!

— Padarei apžadus, mano 
brangi, geisdama ji palaikyt: 
gyvu. Bet turėtum suprasti, 
jog dabar visoks pasaulyj pa
dėjimas visai kitaip iszveizdi 
ir prieg tam juk mudu neesava 
surisztu ten kokiais apžadais.

— Ka Dievui ir svontynei

kurirt mums suteikia 
savoi, szvenly- 

nes pngaina, o galbūt Jonasa, 
įlsiantisi po dynio lapais, (kai
po ramybes paveiksią, 
szventioji turi danguj. O ga! 
jokio tu szvt'utuju neiszsirin- 
kai ?

Jaunikaiczio neramybe didi
nosi ir nebežinojo ka atsakyti 
artdiidijakonui.

. — Bot asz taip sau... — su- 
szvapejo — asz taip...

— Ka? rPas turbut szven
tas paveikslas? Ka turėtu žen
klinti tie tavo subraižymai, pa- 
sakyk-gi man ’

— Tai vra

ti era farma, 45 aki’oriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa ųpdirboma. 

namas sn’salunu prie 
, linksma,

(bažnyczia)

VC T kai
ir1 )idelis 

gero trakto 
opeliuke.

kuriaPuiki Pasakų apie Juoda Peria — 
Klausimas Sav- 

• Dzūko 
Paslika — Dapildymas Nedątekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 

— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .15c.

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

Bausme Dievo
jai balsuos už tai. Pardavimas žines “ Virokas Smerties —
vodkos ir kitu alkoholiniu 
rvmu teatruose, 
kitose vietose vra 
drausta kaipo ir laike tautisz- 
ku szveneziu.

kli ubuose 
rustai

ge
li*v už

smagi 
Imt parduota 

isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Win. Kunsavago
Loust Valley 

Barnesville, Pa.galimallodjoj galima pardavinėti 
gerti tiktai vodka turinti 

procentą 
vadina 44

In laika dvieju paskuti
niu menesiu praėjusio meto ir 
dvieju menesiu pradžioje szio 
meto, Rosijoj iszgcrta vodkos 
ant deszimts milijonu doleriu.

ir
savyje 
liaus, 
ka.”

40 
kuria

alkoho
li vk n f- t

linksma 
furim

tas bus

t.f.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

dovis.
ant

Sztai malonėkite paši

44 Vienybe
LA’. . ... 
nuo jojo uždėjimo, 
augu ir pasekmingai

pranesza buk S.
metaikuriam sueis 41

spareziai 
gyvuoja.

Susivienijimo Lietuviu Ame
rikoje apyskaita parodo, jogei 
szi organizacija prigyveno sa
vo turto iki $956,104.90, ant
raip sakant dar reikia prigy
venti $43,895.10, ir bus szi or
ganizacija su milijonu doleriu 
turto! Niekas neabejoja, kad 
S.L.A. in trumpa laika szito 
garbingo tikslo pasieks. Ir tai 
bus vienintele musu istorijoje 
toki rekordą pasiekusi organi
zacija.

Nekuria Kskimosu szlamai 
drauge su kožnu mirusiu kūdi
kiu palaidoja taipgi szuni, 
idant jisai sergėtu kūdiki nuo 
visokiu nelaimiu ir jam rody
tu kele ant kito svieto.

Didžiausia asekuracijos au
tomobiliu kompanija savo ra- 
parte garsina, buk daugiausia 
va-ge automobilius insimyleja 
vyrai, ’kurie negalėdami pirkti

27 ARABISZKOS ISTORIJOS
704 Dideliu Puslapiu.

PUIKI DIDELE KNYGA.
150 Paveikslu.

Druežiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszab
SZTAI KA P.ASZO I3Z LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

lakstantis Naktį

k

Gerbema^is Tamiatal:—r
Sulaukiau nuo jusu slunczlamoa 

mano 
Naktų ir Viena

vardu Knyga
M

“Tuk»tauli»

"TukBt&ntU 
ui kuria tariu 

■širdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes nian
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas, szvental ir sma
giai praeina. Ase visiems llnkScziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tuksiantis Naktų ir Viena** nes Js 
skaitydamas žmogus ap|e viską t*ds 
pamĮrėžti ir visokį rupescsla! nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKA8,
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkea vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

lavimaa tos puikios knygos, tws 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima

Kapitoliom’o 
Ji meto akmenimis, (> 

paskui nuo sosto verezia 
aslos.
žiūrėti! Szitas, matote, nori in
ji mesti, akmeniu, o tasai ant 
kaklo szitam stabui nori užner
ti virve ir patraukti žemyn; 
netrukus jis tuojaus grius 
sutrupės in szmotelius.

— Bet delko ta viską nu- 
pieszei ant sienos? — paklausė 
arohidi jakonas, pama tęs va i ko 
didi guvumą.

— Dėlto, kad sziandie stab
meldystei padarytas galas! — 
atsiliope linksmai jaunikaitis. 
— Persekiojimai užsibaigė ir 
dabar turimo jau savo ciesorių, 
kurs daleis mums statyti nau 
jas szventynes. Taigi apie tai 
jie ten, danguj, drauge 
Dievo angelais 
virtus ant žemes tokiems lai
mingiems 
kams.

1

v

ir kaip tik

Yra tai ketvirtas 1 į , ir
r:vZį

ja nusiusti tu Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.

W. D. BOOZKAUSKAS OO. MĄHAN0Y CITY, PA,
/ .♦ t '■ u i' # / i r- ♦ t I ». t tą? • 1 »

au 
linksminasi

ir linksmiems lai'
. ■ >

—• Tiiitū ir mokykloj ant 
sienų ta pati 4arai ir ar tan
kiai už tai esi baudžiamas?

— atsillepe jauni-

mokino teplioti 
knygas su invairiu spalvų pa- 
gelba. įsa

priverstinumas,— Gerai —tarė vaikinui, 
kuris po atliktam savo darbui 
vol in archidija'kona žiūrėjosi. 
— Dabar turi deszine puse su 
invairiais paveikslėliais iszpil- 
dyti, paskui kairaja ir apaezia. 
Viską nupiesz'k dailiai. Bet 
kad tam darbui niekas nekenk
tu, tat pasakysiu tai, idant ta
vo pedagogaš eitu namo ir 
pranosztu motinai, kad ji bnti: 

o paskui mudu abudu 
d ra ugo pa rkol i a u s i va.

Dijonizas su nusižeminimu 
pabueziavo arehidijakonui ran 
ka ir om.es- savo darbo. Iszsi- 
rinkiinui paveikslu jam visai, 
mažai laiko užėmė, kadangi ar- 
cliidijalĮcbnfts 
bnvd iszpttsako,tos. Pirmiausia 
nupiesze Lozoriaus isz įnirusiu 
atsikelima. Pagal Žydu inproti 
Lozorius prikaitės isz mirusiu

dailiai. bar to visko pakeisti negalima 
jokiu bridu — tarė Dijoniza ra
miai.

ramii

sienų ta pati darai ir
!_!_• —X a_. Vi_______

— O ne!
kailis — ant mokyklos sionh 
asz nioko nebraižau, 
mok y to jau s d ra udži ama.

A_ (

turbut tankiai braižai?
— Tai ne, brangiausias stovėjo apšisiaufes balta dro-

. 1 . .

nes tas
1 *

O namie ant lentos, tai

ne,

y
pirmiau viską

in 50 
bet jo motore

— Taippat ir svietiszkoj 
tarnyboj musu vaikas gali būti 
tikru szventynes sunumi ir 
karsztu Krikszczioniu; o ret-* 
kareziais svietiszkoj tarnyboj 
jisai gali būti dar reikalinges
nių, negu aukszczinusioj szven
tynes valdvietoj.

— Dievas kožnam suteikia 
bent 'koki paszaukima,
sau nori apsirinkti, bet jaigu 
kartas apsirenka kitoniszka, 
netinkanti Dievo norui, visuo
met turi paklysti.

Toliaus Bus,

kur:

i *

*1 ft
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LIUDVIKAS 
PABĖGĖLIS

Puiki Apysaka Del Geru Vaiku

vi-l

i

Ketvirtas Skyrius.
Ūkininkai Sodžiuje.

Atradimas Prancuziszko vai
ko tuojau buvo žinomas
same sodžiuje ir šukele dideli 
nusistebėjimą. Per diena atei
davo daug vaiku ir motinu pa
sižiūrėtu mažo Prancūziuko. 
Vakara susirinkdavo ūkinin
kai po didele liepa, kuri augo 
viduryj sodžiaus, netoli nuo 
bažnyczios. Nes jie mėgo, po 
dienos darbu cz<‘ susirinkę ant 
uolu pasėdėti ir draugiszkai 
sznekucziuojant pypkes parū
kyti. Szi karta visa sznoka bu
vo apie Liudvika. Tuojau atėjo 
virszaitis ir atsisėdo tarp ju. 
Lauras pamatęs kad atėjo vir
szaitis, paemes Liudvika ir jis 
ten nuėjo. Czia Lauras pa paša 
kojo, kaip vaika miszke rado ir 
tarė: “Asz jums praneszu 
apie tai, nes vaika asz laikysiu 
iki motina ji atsiims. Kaimy
nai gyre Laura už jo Kriksz 
czioniszka meile. Bet kaikurie 
mane,kad neiszmintinga yra 
svetimas vaikas priimti, 
savu užtektinai turis,
ūkininkas, Kral’is, nelabai gc 
ras žmogus, bet ypatingai Lau 
ro neapkenezias, tvirtino, kad 

bu tinai .1 
sodžiaus.

pagalvokit kaimynai!” 
jis, “

BYRD’O KETVIRTAS 
DRAUGAS*

Pulkininkas Bornt Balchen, 
isz Xorvegiszkos kariuomenes 
buvo ketvirtu draugu Byrd’o, 
kuris išžioki* in Europa su ero- 
plauu, bet toji kelione buvo ne

nes jujn eroplanas 
prie pakraszezio

visi keturi iszsigelbojo

laiminga,
susiteszkino 
ir vos
nuo mirties. Juosius iszgel’bejo
žuvininkai kada 
mares.

nukrito m

<' Iį į y >.•

kėdės szalia saves ir paklausė: 
“Mielas Liudvi'keli, ar tu moki 
skaityti ?” “Taip”,.

“O kas tave iszmoki-
“ Motina”, atsako 
“asz kito mokytojo

> >

tarė Liud-

Motina t

T—

‘‘BAŲLB’J

r-*-'T*.....r*

K

•r AMERIKA, 
PALYGINUS 

SU EUROPA
i

nes
Vienas

na-

Pmcuziukas 
praszalinti is

reikia
. Tik

sake- - ;į»,
pabėgėliai yra Prancūzu 

kariuomenes prieszai. Praneli 
zu kareiviai kiekviena valau 
da gali užeiti ir laikais smar
kiai nubausti, 
vaika sodžiuje 
gali musu 
arba net uždegti.

O maloningas dangau, suszn 
ko jis, 
dusi u ir 
“man rodos, 
tau musu visa sodžių ugnyj!” 
— Ponas Virszaiti, 
linu žvairuodamas 
“asz patariu szi vaika tuojau 
iszsiusti už rybos, o Laurui, 
kad vaika laike ir labai leng
vai ant viso sodžiaus nelaime 

galėjo, 
bausme uždėti.” 
pinkai iszsigande gresianezios 
nelaimes jam pritarė; bet kiti, 
kurie daugiau proto ir žmo- 
niszkumo turėjo, prienzinosi 
Pasikėlė ginezas ir visi prado 
jo garsiai szneketi. Viso so
džiaus žmones seni ir jauni, 
moterys ir vaikai subėgo žiū
rėti kas atsitiko. Kuomet pra 
dėjo ginezytis, atėjo kunigas ir 
truputi paklausęs ramiai tarė:

Mieli vaikucziai! jus nery- 
nežinote ko. 

kaip

kad ju prieszu 
laikome.

sodžių
Jie 

apipleszl i,

nuduodamas iszsigan-
vaitojancziu

kad asz jau ma-

užtraukti

4 4

m

balsu,

tose to 
Laura,

pingine 
Kai kurie ūki

szneketi.

i 4 
niaujate patys 
Joks pavojus, 
nam rodos, musu sodžiui ne 
gresia. Prancūzu kareiviai yra 
narsus, bet ir kilnus, 
budu jusu nebaus 
jus szi nekalta vaiko, kuris pir 
lietiszku nesutikimu nesuptam 
ta, savo sodžiuje laikote. Prie- 
szingai, jie bus labai palenkiu 
ti ir užganėdinti, kad jus szi 
vargsza, apleista vaiko ju tau 
tai prigulinti, gerai aprūpino
te. Jeigu kurie (tuomi) už tai 
pyktų visa kalti* ant manes su- 
verskit. Pasakykit, kad jums 
patariau vaika in sodžių priim
ti. Asz mokėsiu jiems pasiaisz- 
kinti, Asz laikaus priežodžio: 
‘Daryk teisingai ir nieko nebi 
jok.’”
nulindęs ir apsiaszarojes, kad 
delei jo tiek ginezu kilo. Kuni
gas paėmė Liudvika už rankos 
pastate susiginezijusiu

“Žiūrėkit

kiekvie 
sodžiui

Jokiu 
užtai, kad

Liudvikas buvo laba’:

Dievo

vikas, — 
no?” - 
Liudvikas, 
neturėjau.

Kunigas suprato, kad jis ir
tikybos dalyku gerai iszmokin- 
tas, dėlto davė keletą klausy
mu. Liudvikas viską atsake 
rimtai ir szi rd ingai. Ypatingai 
persomes kalbėjo apie
geruma link žmonių, apie ap 
voizda, kuri visa, net nelaime:* 
žmonių naudai pakreipia, apie 
pas i tikėjimą Dievu ir malda ir 
apie geresni gyveniniu aname 

, in kuri mes
jei gyvensimo 

taip, kaip Dievas per savo my 
limiausi Simu prisako, 
gas tuomi 
i 4

pasaulyj, danguje 
visi nueisime,

džiaugėsi ir

davo suraminima

Kimi • 
t a re.

Tavo motina tave to mokslo 
iszmokino, kuriame ji pati ras 

nelaimėse,
kuriame tikrai yra visa musu 
paguoda, viltis ir 
mas. Tu turi labai dievota gera 
motina, mielas Liudvikeli!

4 4

ra,” 
vikas

suramini-

♦

t

TARADAIKA

Mahanojnj randasi Lietuvis,, 
Kuris insimylejo in Lenkin

tos akis,
O psiamac yra patogi, 

Bot jam Lenkiszkai raszyti 
sun’ku taigi, 

surasze

Kaip Suv. Valstijos lyginosi 
su ‘‘senuoju krasztu?”

Atsakant ta klausymu Natio-

kasis Iszganytojas. Taigi myli 
mii’ji! Szis mažas kūdikis tik 
ra i buvo pražuvęs, bet gerasis 
Lauras ji rado ir in savo 
mus priėmė. Argi jus jam už
ginsite ji laikyti? Argi jus ta 
kūdiki iszmesite, kad klaidžio
tu pasaulyj, kaip paklydęs 

Argi jus norėtumėte 
užrūstinti Dievo angelus, kurie 
mažus kūdikius taip myli. Ar 
gi nenusidetumet musu Die 
viszkajam Iszganytojui, Kuris 
gailestinga darbu kūdikiui pa 
daryta sau priskiria. Jus aisz 
kiai |>asiį»rieszintumete 
giszkajam 9’ 
kad nekalti 
apleisti! Ne, 
tikrai taip nepadarysite, 
užsitarnautumet ant

Bet jei jus visi taip 
su szituo vaikeliu, 

kaip gailestingasis Lauras, ta', 
jus ir jusu vaikus Dievas pa 
laimins. Prisiminkime dabar, 
kol ežia esamo susirinkę, kiek 
jusu sunu yra iszszauktu ant 
karo ir koks pavojus jiems gre 
šia nuo kulku ir kardu. Gal ne 
vienas isz, ju, toli nuo savo te
veliu, broliu ir sesneziu, po at
viru dangumi ant kietos žemes 
guli sužeistas, kraujais apsipy 
los ir dejuodamas pagelbos 
szaukia — Dievas nusius gai
lestingus žmones, kurie ju pa-

Tikėkite manimi, 
jums per jusu paežiu 
bus atlyginta visa, ka jus szi- 
tam svetimam, apleistam kudi 
kini padarysite.” 
serys ir žmonos jaunu kariu 
pradėjo verkti; visu akys pa
sruvo aszaromis. Visi prižadė
jo gerbiamo kunigo paragini
mus iszpild’yti. Gyrė gailestin
gąjį Laura ir koliojo žiaurųjį 
Kral’i, kad bereikalinga baime 
šukele ir tik neprivedė prie 
kvailumo ir nuodėmės. Liud
vikas dėkingai bueziavo kuni
gui ranka, kad ji taip užstojo, 
o kunigas maloniai 
Liudvika ateiti ant 
pas save.

Penktas Skyrius. 
Gerbtinas Kunigas.

Ant rytojaus Liudvikas ru* 
rengusi aplankyti 

Kubus

eriukas.

bausme.
pasielgsite

sigailes.

kaip

Dan-
Kuris nori 

neimtu 
garbingieji, ju - 

uos 
suves

1’evui, 
vaikeliai

manimi 
vaikus

Motinos, so-

uzpraszes 
rytojaus

9 9

O, ji yra taip gera, taip ge 
sako apsiaszarojes Lind 
“ir asz ja taip myliu kad 

negaliu apsakyti! Ji isztikn-
dievota. Ji kiekviena ryla ir 
vakaru melsdavosi su manimi 
ypatingai už teveli, kad at si 
rastu ir vėl in tėvynė galėtu
mėm gryžti! —> Ak, geroji mo
tina buvo dažnai nuliiulusi, 
kad mes isz tėvynės likom isz- 
varyti ir delei karo negalim 
pas teveli nukeliauti. Žmones 
nežinojo, kad ji taip dažnai esti 
nuliudusi. .Jeigu ja kas aplan
kydavo, tai būdavo linksma ir 
nesiskųsdavo. Bet būdama vie 
na savo kambaryj dažnai asza 
rotomis akimis in dangų pa 
žvelgdavo ir graudžiai dejuo 
davo!’’

— /Poliaus bus:—

KANKINIMAS POLITINI!) 
KALINIU RUMUNIJOJE.

Paryžius. — Žmogaus 
Sąjungą,- Rumunijoje, 
Paryžiuje brosziura, kuria isz* 
kelia aukszton Rumunijos poli i 
ei jos žiaurumus su politiniais 
szios szalies kaliniais. Brosziu- 
roje nusakoma 
sais

Teisiu 
isz leido

kad ten isztl- 
eje žmonių 

arcsztai ir žmones kalejimuos- 
na kimszta be teismu žinios. 
Kalėjimuose žmones baisiau
siai kankinami. Kankinamieji 
gi negali gauti ne gydytojo, ne 
advokato pagelbos. Ryszyj su 
tariamu “Komunistu samoks 

”' Rumunijoje buvo suarosz-
tuota apie 800 darbininku, ir 
inteligentu — vyru ir moterų. 
Vėliau 750 ju paleista, bot 
kiekvienas, ju — kaltas ar m> 
kaltas — buvo žiauriausiai 
kankinamas. Minima Sąjungą 
sako “Szitokio faktai terszia 
kraszto garbe viso civilizuoto 
pasaulio akyvaizdoje.”

menesiais

lu

kunigą.

savo

pešt ingai 
gerbiamąjį 
szvariai iszdulkino. Paprasze, 

globėjos, kad suszukuo
tu dailiai ilgus szvelnius plau
kus. Pasiėmė, pasipraszos, ma
žo Karaliuko sziandini brvliu 
nes be brylio nepritinka eiti in 
sveczus. Szeimininke sake, kad 

ne
tiks prie gražiu rubu. Bet 
Liudvikas tvirtino, kad labai 
gerai tiks; nes busią sulig 
naujausio paproezio. Apsiren
gęs nuėjo in klebonija. Atėjės 
pabarszkino kambario duris ir 
inejes mandagiai nusilenko, 
paskui sako atėjės gerbiamąjį 
kunigą aplankytu ir už prie- 

į lankoma, kuri jam vakar vaka
ra parodo, dar karta padėkoti.

I 

Taip mus mokino Dievisz-1 vaikus mylis, liepo sesti ant-

vidu
ryj ir tarė: “Žiūrėkit, musn 
Dieviszkasis Iszganytojas ka
daise tarp savo mokiniu pasta 
te toki kūdiki ir pasakė: Kas 
tokio kūdikio pasigailės, ma 
nes pasigailės! Jis perspeda 
mas savo mokinius kalbėjo 
jiems toliau: Saugokitės, kad 
nei vieno kūdikio nepaniekin- 
tumet; noB asz. sakau jums, j u 
angelai visuomet žiuri in vei
dą mano Tėvo, Kuris yra dan
guje Jusu Tėvas, Kurs yra 
danguje trokszta, kad nei vie- 
nas nekaltas kūdikis nepražu Kunigas, gerbiamas senukas ir 
tu,

prastas, sziaudinis brilius 
rubn.

Kurs

ju paleista

Lehigh Valley
"i EKSKURC1JA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 24 LIEPOS 

$5.00 Zn ten ir adgalios 
Ekikurainia troinaa apleia Maha- 
noy City 9 valanda eubatoa naktį 
o grįžtant udgal apleia Niagara 
Falla 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time,.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

Ana diena gromata
Ant paczto nnnoszti savo 

draugo praszo, 
Bet tas nedaverka ja atpleszo, 

Ir man tiesiog atnesze. 
Taigi dabar klausykite, 
(torai ausis pastatykite^

Kaip Lietuvys gromata pas 
ja raszo: 

‘‘'Mano milą: —
Ak vogrodze rūteles, 

Suka 'be raseles, 
Ta'k moji szirdeles, 

Yra bez Ciobie mergeles. 
Uzdzie tilko asz einu,

G dz i e tilko va i k szcz i o j u 
rl’voja milą paveiksią, 

•vis neszioju.
9

nnl Geographic Society, Wash- 
<ingtone, D. C. paduoda se'kan- 
czius kelius pglyginimus tar
pe dvieju 'kontinentu (žemiu.) 
l’alyginimas yra geriausias 
budas apsipažint su didumu. 
Daug gorinus atsiminsime di
dumus per 
skaitydami praneszimus duo
dant k vadi nt iszkas mylės.

Pa sn ui i < > A u gszcz i a u si a s 
Mūras.

Amerikos stebuklai praside
da prie pat pryszakiniu duru. 
Now York’o didžiuliai murai 
netur visame pasaulyje sau ly
giu. Net. asztnoniasdeszimts- 
trys murai Amerikos sostapy- 
lei turi danginus kai 19 augsz
cziu —
I uriasileszimts augszcziu- 

Woolworth’’ mūras, pasaulio 
augszcziausias ofisinis mūras 
turi szesziasdoszimts augszcziu 
ir kyla iki 792 pėdu. Paryžiaus 
Eiffcl Boksztas, pasaulio 

trioba tik 209

palyginimu negu 
praneszimus

trys murai suvirsz ke-

V sere a
Niepijn ja ne valgau 

N i v nocy nem iegu, 
Bez svojoi migliausiu

Mislemi asz begu.
Tedi tik laimingas, 

Bendzi mojo szirdele,
, Kiodi pamatysiu, 
Asz svoje ko'kane mergele.

Kiedi asz galėsiu, 
Szczisnonc jai rankeles, 

Ir myle iszreikszti, 
Ladnojsze žrtdeles. ’ ’ 

Tai tau įmiki gromata, 
Daro lik isz savos juoką.

)

i 4

Bok sz ta s 
augszeziausia 
pėdoms augszlesne. Net beveik 
du syk angsztesnis už Didi ji 
Pyramida Egi'ptoj, Szv. Petro 
katedra Rjrme ir Szv. Stepono 
Vien no j.
lio augszcziausi pastatymai.

Nuo 1912 meto “Wool
worth’’ mūras augszcziausias 
mūras Suv. Valstijose,'bet Det
roite planuojama 
Book bo'kszta, kuris net 
aiigszcziais bus didesnis 
Woolworth mūra. Net Ameri
kos universitetai seka szitu di
deliu maru pavyzdi

itie visi yra pasau-

f relino ja tiek žemos, jog gali 
but palyginta su dauginus kaip 
puse Suv. Valstijų, 
Aluska ir kitas teritorijas ir 
valdymus. Bet jeigu mes prie 
Europiszkos Rusijos pridėsimo 
Rusijos teritorija Azijoj, turi
me plota žemes dvigubo didu
mo Suv. Valstijų.

Nauja Meksika, netoli Texas 
valstijos, lygi su Anglija, Ai
rija ir Szkotija. (Kalifornija 
truputi mažesne už Iszpnnija 
ir Vokietija. Visa Skandinavi
jos pussalis galėtu užimti Vir
ginia, T ______ 1_
viela. ('zekoslovakija su musui 
Arkansas yra beveik vienodos.

Suv. Valstijų geležkeliai jei
gu pastatyti nuo vieno galo iki 
kilo apsuptu ekvatorių beveik 
deszirnls ir puse sykiu. Illi
nois, Pennsylvania ir Texas tu
ri daugiaus goložkeliu už Vo
kietija, kuri turi daugiausia 
geležke'liu Europoje — 36,000 
myliu. Iszpnnija turi daugiau 
getežkeliu už Kentucky.

Mississippi upe.
Apai't 200 myliu, Mississippi 

upe, kuri yra 2,486 myliu ilgio, 
perpjauna Suv. Valstijas in 
dvi dalis. Szioje szalyje tik 
Missouri upe yra 500 myliu il
gesne. Missouri yra penkta il
giausia upe pasaulyje.

Mississippi upe yra 200 my
liu ilgesne už Volga, Europos 
ilgiausia upe, ir 700 myliu il
gesne už “ puikia mėlyna Dan- 

Washington’o Potomac

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

t

* * *
Geri levai, geri ir ju vaikai 

Tieji buna kiloki vyrai
Pasielgi nu j a gerai,
I ?a cze< iž i a i gy ven a,

Na ir buna dpszviesti gana
9

9

Užsiiminėja skaitymu 
Saugo josi girtavimu, 

Tieji visur tinka, 
Ir del1 visu žmonių patinka.

9Bet ir kito'ki sztnma turime 
Ir už Lietuvius laikome, 

Bet jujn negalime pri'lygint 
prie Lietuviu, 

Tiktai prie laukiniu Indi jonu.
Toki, kad ir role sporto 

groji na, 
Bet ant sporto netinka ir gana;

Juk ir kaip čigono ar'kli 
parodytu,

Tai ant puikesnio krio'ko 
isz rody t u.

9

i ui maut

rennessee ir Kentucky I

Mainieriu asthma,’Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosuliu, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Gaivos persEalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama au 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta U 
parduodama vien tik por

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

OI • OWOOO O O» O O O O o o o o

Juozas Karaszauskas
L1ETUV1SZKAS AGENTAS

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

MAHANOY CITY, PA.

1

*1
I

I
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i
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1912 
mūras

pusia tyli 
25 
už

, kuomet 
praeityje mokslo namai užim
davo daug vietos, sziadien ky
la in virszu in dangų. Neužilgo 
Pittsburgo Universitetas su- 
eentralizuos visus savo skyrius 
iii 52 augszcziu “Apszvietos 
Katedra.

augszcziu

Toxas valstija.
Rhode Island, musu mažiau

sia valstija yra isztikro 25 sy
kiais didesne už San Marino, 
Europos mažiausia respublika, 
kuri asztunta dalis New Yor- 
k’o. Rhode Island gali būti su
lyginta su New York’o sosta- 
piliniu didumu. Jeigu Lu'ksem- 
burgas butu uždėtas virszum 
Rhode IshVnd, ’butu galima ma
tyti tik 250 kvadratiszku my
liu tos valstijos.

Texas, musu didžiausia vals
tija,
Uolandija, Belgija ir Szveica- 
rija ir dar liktu kelios ’kvadra- 
tiszkos mylės. Net 250 Luk- 
semburgu ir 20 Szveicariju ne
apdengtu Texas valstija. Szi- 
tos valstijos tolumas, nuo vie

galėtu inimti Francija,

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS ‘ 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Paaamdo

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

* * *
Sakoma kad apie Flauberi, 

Dideli progresą padare, 
Ir GHberlonas prisideda 

Ir tai konia visada.
Tankiai larumas pasidaro 
Tarp saves velnova daro

>

f

9

9

No dyvai, tai karsztis taip 
padaro,

Dingsta noras skaityti, 
Veluk tuosius'pinigus 

praleisti
O ant galo, ka gal pradėt, 

Ir po budeliu,‘kad neiszsigert?
Kas neturi pinigu, 

Tegul negero suvisu. 
Ka ežia snapsot ir sėdėt, 

Kam ežia ant pinigu žiūrėt, 
Juk pinigai žmogų ueiszganis

Straiku ir bedarbiu 
noiszgazdis.

f

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

ube.” 
upe yra beveik paežio ilgumo 
su. Franei'jos Seine, Italijos Po 
upe ir du syk ilgesne už Angli
jos Thames upe.

Michigan ežeras, didžiausias 
Suv- Valstijų vidurinis ežeras 
apima 22,400 'kvadratiszku 
myliu arba yra tris syk dides
nis už Kusi jos Ladoga ežerą, 
kuris yra Europos didžiausias, 
ir yra beveik szimta syk dides
nis už Szveicarijos Geneva ir 
(Konstance ežerus. Vanem eže
ras, Szvedijoj, yra truputi di
desnis u*ž Great Salt ežerą, ku
ris apima 1,800 kvadratiszku 
myliu.

Kaukazu Mont Elbruz, 4,000 
pėdu augszczio, angsztesnis už 
Ualifornijos M t. Whitney, ku
ris yra 
Valstijose 
augszeziausia virszune yra .3,- 
000 pėdu mažesnis už Mt. 
Whitney. M t. Blanc yra 1,000 
pėdu angsztesnis už Mt. Whit
ney. F.L.l.S.

lazbalflamuoja Ir laidoja mlnisloi 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
Bzia nuo papraseziaueiu Pri prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dal 
laidotuvių, veseliu. krikaztyniu tai 
kitiems pasivažinėjimam*.

Rali Telefonai 18711-M

6GT6
yri tai receptai del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

UžmuBza mikrobus, — Aptiekosa

22,400

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

a u gszcz ia u sius Suv.
kalnas. Pyrenees

Mokame 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.

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

J. E. FERGUSON, Kas.

PAJESZKOJIMAI.

• • 1 ' no galo valstijos iki kito, yra 
770 myliu (ir ji tik viena isz 
Suv. Valstijų 48 valstijų) ar
ba tiek tolumo kie'k yra isz Pa
ryžiaus iki Budapešto, arba isz 
Milano iki Kopenhago.

New York’o valstija yra to
kia didele kaip Anglija be Ai
rijos, Szkotijos ir Vali jos, ir 
ima dvi Latvijos arba tris 
Szv.eicari’jas arba puse Jugo- 
Slavijos padaryti viena New 
Yorka. Jeigu 
York’o pridėtumo puse New 
Jersey valstijos turėtume Cze- 
koslovakija.

Diklžiausia szalis Europoje 
yra Rusija* Nepaisant kiek Ru
sija pralosze žemes, ji vis kon- Pa.

-- - .. — xi- r.".!--. - "-r- - ./ *-■ a ■ / .j / - -

Pajeszkau Augustina, Kazi
miera ir Kdstantina Bastin, 
paeina isz Suvalkų Red., Sza- 
kiu Apskr., Kriekdanciu Kai
mo. Turiu svaPbu rei'kaia isz 
Lietuvos. Taipgi pajeszkau 
Marijonos Dumcziutes, pir
miau gyveno Rockford, Il'b, da
bar Chicago. Po vyru pavardes 
nežinau. Tegul atsiszaukia ant 
adreso. lt.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

4 t.

Dumcziutes

A. Bastis
1515 E. Miller St., 

Springfield, Ill.

LietuvisBlcaB GrahorlnB 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterema. Priei
namos prekes. 

610 W. Spruce KU.
16HANOY CITY, 

300 MABKKT ST..
TAMAQUA, PA.

PA.

i

mes prie New

DANTŲ SKAUSMAS 
PRANYKO.

Mr. Peter Besiago, 304 E- 
Fell St., Summit Hill, Pa., ra
szo: “Tankiai turėjau skaus
mą dantų ir tik Dr. White’s 
Oil of Youth Linimentas sutei
kia man palengvinimą, todėl 
patariu visiems ta linimenta 

Galite visur pirktivartoti.”
ai4ba tiesiog nuo First Nation
al Laboratories, Lehighton,

a ■

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su Žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias raistas 
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 užlaikome lavai- 
iriausias 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 Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdiea drebėjipno,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

--------$------- -
\ r ’ ■’1 . *■ ■ <

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ęzia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dekite savo* 
pinigus in szita Banką o persitikrinsite ir matysite

vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greicziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstancziams 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 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviukus 
kolonijas. Adresą vokite szltelp:

M. ŽUKA1TIS.
25 GiUet Bd.

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimą. Palaidojimą 
atliekant rūpestingai ię gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimą tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

Telefonai 872.

atliokayn rūpestingai ir gražiai. Bu-
Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksx- 
tiniu, veauiiju, pasivažinėjimo Ir t. t. 
620 W« Centre St., Mahanoy City, Psu desaimth' minutu.

* "at

;l

»
I
) '

del žmogaus kuris dirba ir czediua.
9

kaiį) tai pinigas auga su padauginimu Procento. #
.................................... ............................ 1 .. , _________ ____
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Spencerport, M. I,
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
>

— Ženybu laisnas iszeme 
Pottsville® sude Rokanczios po-
ros: Mare Vaicziulis su Ray 
Szolila isz Minersvilles; (-ari'

t Steponas Karminskis, 4!) 
metu, 319 W. Cherry ulyezios, 
sirgdamas konia tris metus, 
mirė czionaitineje ligonbuteje.

Katalogas Visokiu 
Knygųi

Naktų

« AULUI
No, 125 Trys istorijos apio Pa-

i
l it-

t - *
n

Szolila isz Minersvilles; Carl'
Szalek su Stella Ptuszkovs'ki , Velionis paliko paezia irsepty- 
Shenandonh; Franas Cibukki nis vai'kus.

Garnys paliko patogia
Shenandoah; Franas Cibnlrtki 
isz Summit IIill su Helena 
Jurczikonis 
Ona Padlik isz Hazletono 
Tamosziu Galinsku Mahanoy 
Cit v. •r

ir
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

— Trijų melu Juze Szaln- 
kas, 608 E. Railroad uli., likos 
sužeista per automobiliu 
6-toR ir E. Centro ulycziu per 
Brenna na isz Moreos, kuris ta
me nebuvo visai kaltas, upr 

, mergaite užbėgo pati ant nuto- 
mobiliaus. Tiktai apdrasko ma
žai 'koja.

— Kad ir kasikius blogai 
dirba, bet visgi žmonis da nesi
skundžia. Linksmai dienas ir 
naktis praleidinoja ir nepaiso 
ant blogu laiku. Nežino ar ilgai 
teip bus.

— East l>i;l Parkas atida- 
kurioj-

su
Mahanoy City; dukrelia Martinams Šiliaus 

su k am s, 234 N. West uli. Taipgi 
paliko sunu Czepliftms, 43!) W. 
Washington avė.

— Valdže pradėjo prapla- 
tinet kelia vedanti nuo Locust 
kalno in Brandonville, kur Re
les veda in Hazletona.

— Sukdamas automobiliu 
Edvardas .Juodkojis,
ranka ir turėjo būti apžiūrėtas 
per dak t a ra.

— Keturi u motu

kaltas,

ant

J 
iszlauže

Mariute 
Bright, nupuolė eleveitoriu isz 
treezio laipsnio žemyn tėvo ga- 
radžinje ant E. Oak ulyezios.

pasirodo, 
kaulu nesulaužo bet paneszo 
sziaip skaudžius žaidulius.

Ligonbuteje kad
bet

Fračkville, Pa. —

No. 100 Tukfttantfa
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad žmonėms ji labai patinka. , 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap- 

audeklinais

re mokykla plaukimo 
profesorka bus pana Agniesz
ka Sakalauckiuto, 1239 E. Pino 
ui. kuri mokys tris dienas ant 
sanvaitos visus norinezius 
plaukt i.

Praeita Niibata prohibi- 
cijos agentai padare krata ant 

pas kurias 
ir drūto alaus.

VISUS

apdaužo ju automobi-

keletą .saluninku 
rado arilvkos
Ta paezia diena tie palis agen
tai atlankė ir Sehnandori, knr 
buvo svetingai priimti nes te- 
naitini žmonis ant agentu nž- 
puole,
la ir butu agentus sumusze bet 
«teitine policija 
juos iszgtdbejo nuo sumuszimo.

— Barberis Juozas Anco- 
reviezius su paezia, iszvažiavo 

Baltimore ir Washingtona 
ant

pribuvo ir

m
su automobiliu

Balt i more jo 
savo pažystamus ir
gimines.

dienu.
keliolika 
at lank vs 
nek urias

13-tos Lietuviu Dienos Visuo
tinas Suvažiavimas

2 vai.

aplinkines

In vyks 24 diena Liepos, 
popiet, Szv. Juozapo parapijos 
salėjo, Mahanoy City, Pa., ant 
kurio vra kviccziamos vienuo
likos parapijų
Skulkino pavirto, ir kad kožna 
parapija pri.Gunstu po 
delegatus, nes szitas g 
paskutinis suvažiavimas priesz 
busimąją Lietuviu Diena, kuri 
in vyks 15-ta diena Rngpiuezio, 
(August) Lakewood 
Ant susirinkimo bus iszzluoti 
raportai (’entvalines 
ir bus 
reikalingi

penkis
gal bus i

1 *arke-

Jonukas 
Petrauskas, 11 metu, likos in- 
kastas in koja per szuni. Zai- 

skaudus irdidis buvo labai 
daktaras turėjo dusinti.

Edvardas Clbinsikis tu- 
500 doleriu 

apdaužo
rojo 
kaucijos

pasini py t 
už tai kad 

Darninika I*aszk(‘vicziu.

Dnbiniak 
sužeist i

ISZ

E.

Wilkes-Barre, Pa. — Anthra
cite Coal (’<>., likos sužeisti An
tanas Mesonik, Martinas Po- 
niak ir da kiti anglekasiai isz 
Duryeos. Mikula Posmą no v i cz 
ir Edvardas
Kingstono likos 
Boston kasvklosia. V

— Market ulyezios tiltas, 
kuris apsodo keturis colius in 
pi ėsk as, likos pataisytas ir vėl 
atidarytas del publikos.

Aresztuotas vienas gud- 
pabeges nuo moteries

isz Boston, Mass. Tūlas A. Pa- 
vidis, buvo pabėgės isz ten nuo 
paezios 
mini,

ruolis,

ir ežia gyveno sau ra- 
16 Abbott St.,

Bare; bet jo nelaimei, ji aresz- 
tavo ir sius in Bostoną, taip 
reitai, kaip isz tenai atvažiuos 
policijos palydovas ji parsi
vežti. Mat pas Dede Sama ran
da kad ir už tukstanezio myliu 
pabėgėlius <nuo paežiu ar kuo
mi kitu prasikaltusius; Šamas 
turi ivkis viską inatanczias ir 
visur sugriebia ir visus 
džia pagal instatymus.

Wilkes

ban
— V.

Chicago. -A Joną® Deveikis, 
22 metu amžiaus, gyvenęs 493 
West 14th Street, Cicero, nusi- 
szove nakti isz 5-tos in G-tn

daryta nudeklinais iszmnrgintaia 
viražais. Didumas knygos 9 % per 6%

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

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

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

No. 103
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. . .35c

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

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

Onuka........................................ 25c
Penkios istorijos, apie 

; numirusiu prisikėlė, 
in laime, Szaltiszaiti, 

Debesėlis. 77 puslapiu................... 20c
No. 107 Keturios istorijos, apie 

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

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

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smcrtis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., 
knygele. 88 puslapiu................... 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antrus dalis) talpinusi sekau- 
ežios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipacxia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakiorka, Kaip žydus moka geszcf- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu

„ t. 48 puslapiu.......... .............15c

No. 111 Sziupinis (3 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie bobų ka negulėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypatų galybe meiles, Ru- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
jobos, teip gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus..........15c

coHuh.

Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio,

Prakeikimas;

Pikta
No. 106

Gregorius, 
Dorybe veda

r t

Isz

priminimai,
Toj paezioj kny-

.25c

t.

Sziupinis

Labai smagi

dulis)
Ha isz

nakti isz
\aldybox Liepos, apie 3 valanda.

renkami taja diena visi
darbininkai

rūpinsis vedimu tosios
Visus

Kami sija;
Kun. P. Czesna,

Kun. J. A. Karalius ir
S. A. Radzcviczius 

Box 52, St. (-lair, Pa.
.. '• - ■ ■ -- ---- Tyrinėjimas ta diena bus daro-

k vierzia,

◄ Reading 
lines >

kurie
r I dienos. 1
Presus

k

Dubeltavas
Tikietaa

f

$3.75
1N

Atlantic City
ARBA

Dubeltavas 
Tikietaa$3.25

1N

Philadelphia
AR

Willow Grove
Nedaliomis: 17, 31 Liepos 
Speciali* Trelnas Sukatos Nakti 

hz Isz ryto
Mahanoy City ..............  2:49
East Mahanoy Junction ... 3:04 
Tamapua ............................ 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00 

GRĮŽTANT—Specialis treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

Ant Readlngo Geležinkelio

Jis iszprasze moteri isz na 
mu, inejo mandynen ir palei
do kulka sau in smilkinį.

Koronerio tyrinėjimas dary
ta vakar, Liepos 6-ta diena, 2 
valanda po pietų, 
nesulaukta policijos
tai koronehio tyrinėjimas ati
dėtas iki 19-tos dienos Li(‘pos.

Kadangi 
atstovu,

Cook pa-

laidotuvių

mas 9 valanda ryte, 
vieto trobesy j, kambaryj No. 
906.

Nabaszninkas guli paszarvo- 
tas p-nu Judeikiu 
instaigoj, Ciceroj.

— Ant Union av., netoli 33 
gyveno 

Lietuviu 
szeimyna Vyras dirbo, moteris 
namus prižiūrėjo. Vyras parei
davo isz darbo namo, o jam jau 
vakariene ant stalo padėta. 
Geresnio gyvenimo, rodosi, ir 
reikalauti negalima.

Bot sztai pereita Szesztadio- 
ni vyras pareina namo su 
dviem savo draugais ir užtin
ka nepraszyta “sveczia”. Vy
reli mano, kad kilo audra! Kau 
rpastelejo imtynes! Pailso sve- 
cziafi, parpuolė ant grindų.

.Iszbego szeimininkas, 'kaip 
vėliau pasirodė, policijos pa- 
szaukti. Iszbego szeimininkas, 
o tuo laiku sveczias, pusplikis, 
strikt per langa, ir davai bėgti.

Atvažiavo policijos vežimas.
--  V 1 ■•v

gatves, 
gražiai ir laimingai

Bridgeport e

Bot sveczio jau nebeužtiko. Ve
žimas apsisuko ir sugfyžo at
gal in policijos stoti. — V.

...25c

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

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

No. 114 Dvi istorijos apie Gyven 
Imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu............

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

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepejiinas. 
Gražia Haremo novalninke, Luoszis. 
62 puslapiu........... . ........................ 15c

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

Nq. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu..................15c

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu •••••••••••.••••••*. 15ci

L

. . .15c

i apie

Sierata, 
. ... 15c

181 
35c

16c

• • • • • • ••••••••••••••

skutinia norus, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu.............................  .15c

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

No. 127 Trys istorijos apie Dūkto 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........16c

Dvi istorijos apio Valdi- 
mioras ir apie Bedali. 44 pus

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

Puiki istorija apie Jona- 
sza Korcgaka. 262 puslapiu. . . . 35a

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

No. 133

No. 128

No. 131

15c
Keturios istorijos apio

......................................... 15c
Dvi istorijos apio Baisi

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

No. 134
žudinsta ir npio Urlika razbaininka 
43 puslapiu..................  ,15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli* 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apio tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apię 
žmogus sudijo 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 inoteres isz- 
tnintingesnes 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 
umerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyezios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 

..... 15c
Keturios istorijos apie

Penkios istorijos

121 puslapiu ... .

Saule geriapaia vedintoji .
No. 138

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 .......... .... .16c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mncziutes pasakojimai,* Pasaka anie 
Žibinte bužnycziojc, Sugortuvęs trau- 
kiję, Alute duktė kun. Kernipur, Bo- 
kHztns apt salos Dago. 64 pu,. . . .20c

I

kiję, Alutc duktė kun. Kernipus

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyveninio, Nuępolei Mateu- 
szo Jernbausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
tiiszkas malūnas, Kaip studentas lojo 

inuluninkas pabėgo, Stebuklinga 
pupdu, Dainele. 47 puslapiu.... 15c

No. 144 Penkids istorijos apie 
Ranka apveizdos, 'Nedaejusia žudins
ta, Paskutinė' valo motinos, Paku- 
tninkas, Ar pašaukt tęva zokoninka 
Bernadina.

No. 145 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutinę szalna 
apisakclo ..................................... 15c

No. 146 Dvi istorijos apio Auka 
Nihilistu, Stebuklus kuczios nakti. 
61 puslapiu . .......................... ...,15c

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

Stebuklas. .74 puslapiu............... 20c

No. 148
ir Alena, 
puslapiu . ..

Asztuonios i s t o r ij o s

o

na,

61 puslapiu............. 15c

Keturios istorijos, apie

Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida. 45 

....15c

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

No. 150
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu........

No. 151
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 01 puslapiu.......................15c

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

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas,' Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.,.

No. IBS Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........

No. 156 Pulki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu.............15c

No.
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu............................................

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

15c
Keturios istorijos apie

....15c

Penkios istorijos apie

62 
15c

4
62 

15c

15c

25c

4 a e o o e e

157 Juokingas apraszymas 
46 
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LENKIJE PRADEDA APSZVIETIMO PROPOGANDA.
Sztai paroda surengta per studentus Warszawe, Lenkijoje, tiksle praplatinimo ap- 

szvietos tarp žmonių ir kad leistu vaikus in mokslaines. Studentai iszmetinejo plakatus ant 
“Szalin tamsybe! Gana ilgai musu žmones buvo laikomi nedaisve-kuriu buvo iszspaudinta:

. Studentai iszmetinejo plakatus ant • 1 •

je, bet atėjo laika® kada visi turime apsiszvicst ir turėti protą!”

v. T;
4:- ’ J

/ ’S*'

PEREIS PER ANNAPOLIS 
KARISZKA AKADEMIJE*
Richard Antrim, 19 metu lai- 

voris isz Chicagos, stovi pir
miausia prieszais 25 kandida
tus kurie yra paženklinti in ka- 
riszka akademije laivorystes 
Annapolis. Antrim paeina isz 
Peru,
a u gsz t esi 1 i us mokslus.

Ind., kur yra 'užbaigęs

7

11

K

O

MPM t

. Su**.. ***f ** * *

DEDE SAMAS TURI GERA PELNĄ ISZ SENU POPIERU
Nemanykite, kad Washingtone valdiszkosc kancelurijo- 

degina senas popieras isz gurbeliu, nes Dede Samus yra pa-SP (tegina senas popieras isz gu roenn, nes i/etiv |,«-
ezedus žmogus ir nieko negaiszina, jaigu gali parduoti V i so
kes szaszlavas. ,rrnlas kontraktoris nuperka visas popieras isz 
gurbeliu už ka užmoka l)e<loi Šamui konia puse milijono do
leriu ant meto.❖ ❖
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PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

REDAKTORIAI IR JUJU 
PACZIULES ATLANKĖ 

PREZIDENTĄ COOLIDGE.
Keli szimtai redaktorių ir ju

ju pacziules ana diena atlankė 
prezidentą Coolidge kur dabar 
randasi ant vakaciju Black 
Hills* Redaktoriai priguli prie 
National Editors Drauguves.■ — ■ iii i ■ m maw ............. 1 "■ — ■■ ■ —

EKSKURCIJA

in New Yorka r z, puiki farma 75 akieriu 
visa užsėta,

Gera
žemes, visa užsėta, 2,000 vai
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai
mynai gyvena i 
vieta. Geri budinkai 

telefonas,

v

ir no nuobodį 
--------i, ■

, ivivi'-impj vanduo 
šluboj* Lygtis kolei, yriu geru 
marketu. IJ/2 mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga p^r farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
pailaryti gera Įiiniga. Kreipki
tės ant adreso ai'ba atvažiuoki
te pamatyti. (t.f.

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

Ceri 
c Metrika

Idcna

NEDELI0J 17 LIEPOS

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

Baseball Giants su Chicago 
New Yorke, 17 Liepos

Lelilgli Wtterjr 
Railroad

*OUlL»eto efTlM Block. DLonsen**

Tiku tas

m

*

—■rI I1 ■ *w

JOS. P. MILAUSKAS
Uetuvitckas Skvajeria

;-x
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KVITU knygele Draugystėms del isz* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • - - 25c.

W. D. B00ZKAUSKAS - C0., 
MAHANOY CITY, PA.

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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NAUJAS ADJUTANT- 
GENERAL.

Kariszkns ministeris paženk
lino brigadijora Lutz Wohl ant 
gonoral-adjutanto ant vietos 
majoro Davis, kuris rezignavo.
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